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I.
— Schrijf het op, dan schrijf je 't uit, wist, hoe
lang geleden, mijn vader te raden. Hij heeft het me
meer dan eens gezegd. — Je hoeft er geen dagboek
voor te beginnen. Schrijf aan een vriend — of schrijf
het mij I Zet het op een vod papier dat je wegstopt in
een la; later lees je het nog wel eens over. Zijn nut
gedaan heeft het, terwijl je het schreef.
Mijn goeie vader, die zelf nooit tijd had! Een „kring"
van dokters zond vakbladen rond; in zijn al te zeldzame uren van rust ontdekte hij vaak „iets om te
noteeren", maar telkens bleek de map juist weg,
wanneer hij volgens zijn voornemen doen zou. Erger
scha gaf dat hij verzuimde, maanden verzuimde eerst,
later jaren, rekeningen uit te schrijven; en ach, als
hij met de kassier in de stad, die zijn „trommeltje"
hield en zijn saldo, een jets nauwlettender contact
van briefverkeer had onderhouden . . . „Alles voor de
patienten", zei Moeder. Een zegen voor het dorp en de
streek. Dat eens er jets buiten zijn yak geweest was;
dat eens ook hij het had „uitgeschreven" ; ik heb 't in
die brief van zijn vriend gelezen, vergeten bij het gaan
der jaren, diep in een lessenaars-hoekje gefrommeld,
waar ik hem moest vinden, daags na de dood: een
al te duidelijke echo op klachten over huwelijksleven.
Schrijf het uit .. .
November-guurte, toen ik kwam op het telegram
van zijn ziekte. Ook te Leiden had het gewaaid, erger
misschien, vast even hard als over de Geldersche
akkers en weiden. Maar wie let als student op het
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weer! Bij de duistere eenzaamheid van de straatweg,
dat groot half uur van de stoomtram naar huis,
greep het tot huiverens in mijn ontroering en bevend
belde ik tweemaal zacht, onverhoord, aan de deur
van mijn kindsheid. De dagen van het wachten op
sterven verbaasde die storm me, storm in mijn dorp!
Hij, die daar altijd maar door had gemoeten, meer
dan dertig jaren lang! Daarna sprak de brief van nog
andere storm: ik wist, hoe ik eenig kind was gebleven.
Zoo uiterlijk-rustig, eenvoudig en effen, als het
bestaan van mijn vader geweest is: vier jaar assistent
bij een prof, dan voor zijn leven ergens de dokter;
zoo bewogen lijkt mijn begin. Maar striemend floot
de wind het dorp door, al was 't geen storm van de
Indische Zee. En zou het wennen aan deze mislukking: getrouwd, niet gelukkig; getrouwd zonder liefde; 't berustend weten dat alles voorbij is, de eene
mooie kans ontgaan; 't aanvaarden dat dit zoo moet
blijven, onder de grijze gelijkheid der dagtaak, dag
aan dag in een omgeving, het sjokken met de tilbury,
het staan bij boersche huwelijkslust, en de terugkeer thuis in de stilte, gemelijk, van klein gezin, waar
niemand komt, dan „om de dokter" en altijd iemand
lijkt heengegaan; zou dat minder innerlijk-gieren geven
dan 't staan v66r bot, mesquin bedrog, opeens ontgoocheld, domme jongen?
Schrijf het uit!
Dat ik hiervoor ga zitten, waarlijk bereid lijk tot
deze daad en bij de gedachte aan Vaders raad, met mijn
fel Teed het lange zijne, met zijn geduld mijn drift vergelijk — het kan een eerste symptoom van herstel zijn.
*
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Zoo heb ik geschreven in Januari. Ik was twee
maanden in patria ; 6 October verlieten wij Tandjong
Priok. De lust om iets als een dagboek te „houden",
beving mij al op het gymnasium. Zooals vanzelf
spreekt, bleef 't daar plan, iets vaags dat ik eenmaal
zeker doen zou. Doch verliefdheid — een worm van
liefde! — windt zelfzucht op tot koortsigheid. Ik heb
een dik, duur boek besteld, sterk wit papier in kloek
karton. En dat met het bovenstaande geopend.
Het geschiedde in de assistentenkamer van het
Ziekenhuis, waar ik sinds drie dagen werkzaam was.
De merkwaardig-nuchtere deftigheid van dit een zaal
genoemd vertrek, is wel geschikt voor zelf-operatie,
vooral wanneer men sinds zeventig uur tot de bevolking van het gebouw hoort. Dezelfde avond heeft de
plicht wat er aan operatieve en andere medische bekwaamheid in me te vinden is, zOOdanig aan het
werk gezet, dat ik mij en mijn dagboek leerde vergeten. Op een avond in Maart, toen ik vrij was en
naar het Leeskabinet kon gaan, waar ik voor een
maand geintroduceerd ben, kreeg ik het weer met
mezelf te kwaad; doch het boek lag geborgen in 't Ziekenhuis. 'k Schreef postpapier der leeszaal vol ; me
dunkt, dat moet hier worden ingeplakt.
13 Maart 191o. Nu ik het Ziekenhuis even ontliep, lijk ik weer opeens mijn stuur kwijt. 'k Heb
illustraties zitten kijken en de plaat van een schipbreuk bij Spanje heeft al mijn gedachten gegooid op
haar, haar trots bij die storm in de Indische Zee. In
het Ziekenhuis gaat het veel beter, daar blijft van
mijn vorig jaar weinig over. Daar ligt de zee tusschen
dat en dit: Indie, met het begin van „ons" — en
Rotterdam, stad wel geschikt, om onze scheiding te
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voltooien, door mij wat ouder en anders te maken.
Een van de meest sprookjesachtige hoogvlakten op
Java en deze morsige rumoerstad, daag'lijks opgepropt vol herrie, met het Ziekenhuis als een oase der
stilte. Bewegingsvrijheid in de natuur en dienst naar
de klok van kranken-verpleging. Ik heb dit gewild
(nog is het noodig) — zelfs heb ik mij wijsgemaakt
het te wenschen.
Indische liefdekoorts, vijf maanden lang, vijf maanden willoosheid onder leugen; toen de ontgoocheling
van de zeereis, machteloos opgesloten-drijven, de hut
meer ruimte dan op dek, en bevrijding . over de
rand: deze waanzin, dit durven-noch-willen en toch
aldoor het zelfverwijt, dat het geen „liefde tot de dood"
was. Bij haar — een spel; bij mij . „nooit dat".. .
Bij haar triomf dat ik niet over boord sprong, dat
ook mijn liefde niet „van die kracht" was — als
werd zij daardoor van wat leugen ontlast.
'k Ben nog niet beter; dat zegt mijn taal. Liefde
kan tot wrok verworden. Want bij mij is het niet
louter hartstocht geweest. 't Was juist de grief, dat
zij dit dacht. Ach, als de liefde maar langs het verstand liep! Dan had ik geloofd, wat ik steeds heb
geweten, dat ik haar niet veranderen kon. Of was
het hoogmoed, dat strak verlangen, uit deernis en
in deemoed geboren, dat mijne liefde haar liefde zou
leeren? Eigenwaan heeft mijn gevoel bezoedeld. Eerst
wou ik beter zijn dan haar man. Ik vergoedende,
wat zij te kort kwam bij hem. Ons huwelijk zou liefde
zijn. 0, 't kalm geduld in de vrouw die bedriegt!
Hoe heeft zij met me meegepraat! Me gevleid dat ik
ontdekt had, wat hij en zijzelf in haar niet kenden. De
waan dat dit waar kon zijn, gaf geluk. Geluk, toen
zij zich nog niet had gegeven . . . Ach, dat, gaf dat
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mij ooit gehlk? Verruiming gaf het, die van bereiken,
bij hoop op het later volledige, wanneer we een zouden
zijn voor het leven, de eenheid-in-eenvoud, waar
'k alles voor staan liet. Weldra werd het de oorzaak
der scheuring, toen zij zich plotseling niet meer wou
geven; en daarbij rustig bleef, zonder drift: dezelfde
die z'altijd geweest was, volkomen zich meester —
slechts niet haar behaagzucht.
* *

Ziekenhuis, Pinkstermaandag. — Was het alles
koketterie?
Gisteren ben ik meegenomen, in een feestboot,
de wijde rivier op. En nu ik, op de tweede feestdag,
dienst heb maar niets gewichtigs te doen, nu drukt
een leegheid als een weemoed en terwijl het Ziekenhuis vol ligt, verlang ik naar een mooi geval, om me
daarin te vergeten.
Er was veel blijdschap op de Maas. De rivierpracht
verzoent met de stad, als sport-weelde met het
koopmansleven. Maar ach, wat stond ik oud daartusschen; wat ben ik altijd oud geweest. — „Dacht
je dat ik je niet waardeerde? Je goeie bedoelingen
deden het juist." De zinnetjes uit ons laatste gesprek;
de zachtste en daardoor de wreedste, want waar van
haar en waar voor mij. Men verovert geen vrouwen
met „goeie bedoeling"! Hoe men het wel doet, zei
me de feest-boot. En het waren daar jonge-meisjes;
geen vrouw, naar de echtscheiding toe gedrongen,
door een minnaar die voor haar zijn betrekking verbrak.
Ik zou haar nu willen schrijven als vriend.
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Gelukkig heb ik dit nagelaten. Een tweede brief
zou to schielijk gevolgd zijn.
In de zekere verwachting, ik mag wel schrijven
na de afspraak, dat zij in patria met me zou trouwen,
liet ik alles daarginds in de steek : positie, toekomst,
ik maakte ruzie om het voorwendsel tot mijn conge,
zoodat mijn vertrek haar niet compromitteerde, nu
ik de zeereis met haar doen zou; haar niet — noch
haar beide jongens. Maar om deze telt ook haar
bedrog niet.
Ik moet dus dankbaar zijn voor het plaatsje, in
dit ziekenhuis gevonden en zeker 66k voor de epidemie,
plotseling over de stad gevallen, die me z66 weinig
tijd tot slaap laat, dat ik de dagboekerij vergeet.
KOn ik het even makkelijk haar doen, om wie ik
al dit geschrijf ben begonnen.
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II.
23 October 191o. Wat zit het alles hier nieuw in
de verf !
Jij, negenmaandsch dagboek, je bent al oud, maar
jou staar ik aan als iets dat vervreemd is. We hadden
elkaar niet veel meer te zeggen. Maar nu, in deze
nieuwe omgeving, dubbel nieuw bij al die verflucht,
voel ik me tot je aangetrokken. Met jou kan ik over
alles praten. Trouw ben je met me meeverhuisd, uit
Rotterdamsche modder en herrie naar dit propere
stadje van stilte.
Mal zit ik neer in nieuw-geverfdheid. Tot wrevel
van hem die mijn voorganger was, zoowel in deze
dokterspraktijk als in het bewonen van dit hotel,
maakten ververs het huis al onveilig, toen ik mijn
eerste bezoek aan de stad bracht, als aanbevolen
sollicitant, nauwlijks drie maanden geleden. Nu riekt
en pikt het weinig meer, maar wel „doet" het heelemaal akelig druk, om schilders-argot van pas te gebruiken. Een bazaar, of een bioskoop, een tingeltangel of een nog onnetter onderneming, ze hadden
zich alle beter in het lichte pak kunnen steken van
vierkante, veel te breede ramen en van een beverving,
geel met wit, over heel de voorgevel heen, dan deze
op zijn leeftijd roemzuchtige „Zwaan".
Mijn zenuwen tot stage baat, huis ik niet voor
maar met kijk op de tuin ; op wat ook kleurig is maar
prachtig, de nu fonkelend donker-roode, met wilde
wingerd tot het dak dik begroeide achtergevel van het
pakhuis voor Fransche wijnen, dat eens een klooster
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moet zijn geweest. Mijn balconnetje is me al dierbaar!
Waar geniet ik meer van me pijpje dan luierend hier
in het open deurraam, terwijl vlakbij de vogels wippen
en fladderen van boom naar boom, of honkgaan in
de wingerdpracht. De tuin ligt te lachen in najaarszon.
Die vreedzame, rustige lach van de herfst. Weemoedige
vriendelijkheid van kalmte, bij wat en bij wie zich
voelt ouder-worden.
Morgen woon ik hier een maand. Met een gemengd
besef van voldoening en ontnuchtering overzie ik die
eerste weken. Zoo bruusk haast als het moest op
Java, heb ik een einde gemaakt aan een tijdvak,
waarin ik bevrijdend-hard heb gewerkt, waarlijk „met
slokken" een tank volbrengend, om dank zij die inspanning leed te vergeten. Ontgoochelend dringt het
besef zich op, dat de volstrekt onbelangrijke ervaringen van de introductie-weken hier in het stadje
't volledige kort-begrip kunnen zijn van wat me voortaan staat te wachten: — mijn tweede standplaats,
de eerste als „chef". . . Heb ik weer overhaast gehandeld? Weinig erover gedacht, inderdaad, hoe dit
vie de province zijn zou. Toen de tijding van Guus
van Hooren's verloving en het schielijk te wachten
huwelijk, in verband met zijn opzienbarende benoeming aan het nieuwe ziekenhuis te Amsterdam, bij
ons te Rotterdam als een curieus voorbeeld van
Streber's welslagen van mond tot mond ging, drong
mij opeens een ontlastend verlangen om naar deze
vacature te dingen; en sinds is bij de wensch te slagen
de stad niet meer geweest dan het object, waarin die
begeerte verstoffelijkt stond. 't Is een carriêre-jacht
geworden, blind . . . als de drang, opeens, naar een
vrouw. Tusschen toen en dit trage heden, ligt het
gebrui om, haast gewelddadig, me los te wringen uit
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al het werk en uit het ziekenhuis zelf der „Maasstad" ;
het overhaast pakken der twee laatste koffers, de
verzending van al de bagage, de reis, de aankomst,
het late „diner", hier in een schemerhoek van de
rookerige biljartkamer ; dan Guus van Hooren's hoogdoenerij bij de voorstelling en inwijding van zijn
opvolger ..... maar eigenlijk was 't alles enkel de
hachelijke overgang van sterk verlangen tot nuchter
verkrijgen. Ik snakte naar deze stad als een rust.
Kleinigheden, de eerste dag, terwijl ik toefde in
dit vertrek, de roffel telkens van een biljartkeu op
de vloer der koffiekamer, daartusschen het slissen en
knagend schrapen van messenslijpen in de keuken,
hebben sterker indruk gelaten dan de overneming
van het ziekenhuis-werk of het eerste „uur voor vermogenden". Intusschen heb ik een Stad leeren kennen!
In mijn gymnasium-jaren aanschouwde ik dagelijks
een school, twee straten en een stoomtram-station;
Leiden was de academie; to Rotterdam zag ik zieken,
zieken... ik zocht er en vond er de afleiding: werk.
Hier h66r ik, stadsambtenaar, bij de stad. Ik moet
aan het heele stadsbestaan meedoen: — hoofd van
het „ziekenhuis der gemeente" !
Karakter heeft deze dicht-ineengebouwde kleinheid, vol oud zwaar steengebruik, ongetwijfeld; de
stempel van een Lang verleden. Ook teert de stad nog
op oude bedrijven. De houthandel geldt voor het
eerbiedwaardigst, jonger zijn de twee leerlooierijen,
ontzag wekt ook de zeepziederij. Het aanzien der
geslachten Van Maalwijck, Den Dolck en Van Hooren
ligt met de welvaart van deze nijverheid vervlochten,
die zoozeer geéerbiedigd wordt, dat zij niet alleen
iets veel hoogers, maar werkelijk iets anders is dan
wat de dertig jaar geleden onverhoeds opgedoken
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ondernemingen aan nieuwe voorspoed ingebracht hebben. Van deze komt trouwens niet louter winst. Elke
keer dat de oude heer Hugo van Maalwijck, de schoonvader van mijn voorganger, 't woord fruitbederf heeft
uitgesproken — 'k heb op zijn minst het viermaal
gehoord tijdens de twee hem gebrachte bezoeken —
verbreedde zijn mond, de onderlip krulde, rimpels
kerfden het gladgeschoren gelaat als sporen van een
hooghartige grijns. Inderdaad kan van de jamfabriek
worden gezegd, dat zij het wisselvallige eener industrieele onderneming deerlijk ondervindt. De MotorMaatschappij, die om haar werkplaats met ruimte en
licht gesmaad is als „het glazen huis" (bijnaam, nu
even gepast voor mijn „Zwaan"1), heeft onder hoop
van de ouderwetschheid en van de afgunst moeten
ervaren, dat groote opzet wantrouwen wekt. Eerst
toen de smidszoon Overlaat, wiens vader zich door
der stad bedilzucht gewillig Jan Overleg laat noemen,
een „rijwielzaakje" daar was begonnen, dat schielijk
dijde tot auto-fabriek, bleven de enkele aanvankelijke
aandeelhouders het geloof in Frits van Hooren van
Duynhorst betreuren, doch zelfs de Van Hooren's
hier, zonder landgoed maar met industrie-macht en
groot fortuin, moesten de schimp op het glas en ijzer
van hun verwant uit de dorre duinen, hun concurrent
in deftigheid, — want, hoewel arm, met dubbele
naam 1 — nu hij berooid naar zijn „zandgoed" terug-is,
voor hun fatsoen en uit eerlijkheid staken. Een uit
bottelarij-verdiensten begonnen bierbrouwerijtje telt
in de stads-reputatie niet mee; en wat twee joden
aan „export" besommen, de een met vleesch dat hij
tot naar Den Haag stuurt, zijn neef met duinwild
dat overal heengaat op veertiendaagsche prijscouranten, geldt hier voor gewantrouwde slagersnering.
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Dus houdt „de grootheid" haar erfgoed aan macht.
Wel klampen haar telgen iets nauwer aaneen dan
ve•Or het tijdvak der nieuwe bedrijven toen, door geen
buitenwacht bedreigd, de leden onderling van de geslachten staag twistten in besloten kring en al wat er
Van Maalwijck heette met de Den Dolcken tegen
Van Hooren's, of met de laatsten stond tegen genen,
even openlijk, even fel, als in het ook ietwat kleinsteedsche Verona Montague's tegen Capulet's.
Nooit, dus wisten de fiere Van Maalwijck's, werd
een der hunnen weggedrongen. Maar nu sterft de
familie uit! Hier in de stad is nog enkel de grootmachtige Mr. Hugo van Maalwijck, met twee ongetrouwde zusters. Hij is eigenaar van de oudste houthandel en heeft indertijd om deze zaak, waarvoor
hij alleen was overgebleven, het burgemeesterschap
van zijn geboortestad geweigerd. Zijn eenige zoon had
hem moeten opvolgen, maar een jaar of vijftien geleden is die, nog geen twintig jaar oud, naar Davos
gestuurd en er gebleven. Er restten Mr. Hugo twee
dochters. En het schijnt wel een daad van millionnairs-magnificentie, dat hij de eene heeft willen geven
aan Mr. Otto van Hooren van Duynhorst en nu de
tweede aan „mooie Guus". Hij bracht er de oudste
tak van het geslacht, hier in de stad tot een rijkdom
gekomen, waarvan buiten niet veel schijnt overgebleven, in 't aanzien van fortuin terug. Ruim twee
uur loopens van hier ligt het landgoed, dat „op soos"
het „zandgoed" genoemd werd, waar „ook een laan
is", preciseering die zegt dat op deze heerlijkheid
Duynhorst een dubbele rij van oude beuken door
slechte wei naar sparretjes-duin voert. Een wader
speelt er de landedelman. Zijn j ongste zoon Frits liet
geld in de zaak, waar nu Piet Overlaat mooi in ver17
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dient. Otto heeft na lange studie de meesterstitel
weten te halen, mocht toen Suze van Maalwijck
hebben en werd hier als burgemeester... geduld,
totdat hij opeens naar Den Haag is verhuisd, als deelgenoot in een firma van „wijnen".
Toen papa Van Hooren van Duynhorst, naar men
zegt overreed door notaris De Keper, voor zijn in
alles mislukkende derde de dwaasheid begon van de
motorfabriek, ging hij eerst praten met Hugo van
Maalwijck, die de zaak afried maar aandeelen nam.
Zoo loopt nog ieder met alles naar Hugo, naar het
toch stug gesloten huis, donker door het groen der
blinden in een doffe tichelgevel, van welks persiennes
er een omhoog is. Daar zetelt de ouwe heer achter een
hor. Zijn leunstoel staat bijgedraaid voor het spieden.
Collega Guus, niet zonder spotlach, als om de kans
op verdenking te weren dat ook hij aan serviliteit doet,
heeft me z•56 fijntjes ingelicht, dat ik bij het eerste
bezoek aan de stad me heb gehaast, na de burgemeester, deze oud-wethouder gunstig te stemmen.
Kenschetsend voor de kleinsteedschheid is, dat ieder
genoemd wordt bij van en voornaam. De burgemeester
heet „Kees den Dolck", de oude heer overal „Hugo
van Maalwijck". Kenschetsend bij de ontvangst door
deze was dat hij, wiens trouw aan de speurdersstoel
hem voile contrOle geeft over „De Zwaan", met een
opmerking over de omnibus toonde me bij de aankomst te hebben begluurd, zoodat hij me twee uren
in dc stad wist; en niettemin noodig vond te verklaren : — „Mijn aanstaande schoonzoon, maar ook
me neef de burgemeester, hadden me over uw sollicitatie geraadpleegd." Hoe mooi de benoeming te
Amsterdam was, werd verklaard met bijzonderheden
over die nieuwe en groote stichting, welke mij wel
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niet volkomen gaaf uit de leekenmond mochten bereiken, maar die toch volstonden om aan te toonen,
hoe ijverig Guus bij de bruid gegeurd had, en wat een
indruk dat liet bij haar vader. Een geleerde, als Guus
is, kOn hier niet blijven ; zijn plaats was aan de academie
of in een stichting, gelijk hij nu kreeg. En nauwelijks
was dit gezegd of, wel wat hachelijk voor mijn geringheid, kreeg ik te hooren dat, dank zij de schoonzoon, het ziekenhuis waar ik naar durfde dingen,
overal zeer gunstig bekend stond .. .
* *

Zoo schreef ik onlangs . . . in mijn leegheid. „Nieuw
in de verf" was mijn bestaan. Thuis voel 'k me nog
niet in al de kleinsteedschheid. Wat waren ze prachtig,
die vlakten op Java . . . Vriend Dagboek, je bent een
trouw kameraad. Jou kan ik alles openbaren. Zelfs
wat ik over mijn voorganger merk, „de mooie Guus",
als hij heette te Leiden. De mooie Guus heeft hier
gezag. Met de familie hoorde ik spotten, onder anderen
„op soos", waar ik elke Zondag-namiddag verschijn,
ook hierin mij aan zijn voorbeeld houdend. Zelfs
Wouter van Hooren lachte laatst mee. Zeep-man,
vol van de trots van de eenvoud, vindt hij zoo'n „van
Duynhorst" „von Habenichts". Een broer van Wouter,
sedert gestorven, heeft met Willem den Dolck gedongen naar het burgemeesterschap, waarop Hugo
van Maalwijck zorg droeg, dat zijn schoonzoon de
„derde hond" werd. Willem den Dolck looit sedert
leer, maar heeft zijn best gedaan, met Wouter, het Otto
van Hooren lastig te maken, tot deze Den Haag en de wijn
prefereerde, wat mogelijk was door schoonvaders geld.
Guus gaat hier voor een kundig man door. Grappig,
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zooals het sommigen meeloopt. Te Leiden heb ik
hem zien fuiven. Door de examens rolde hij heen.
Toch had hij ook daar al een zekere naam, dank zij
handigheid bij het snijden. In de kerfkamer was hij
een Piet. Het werd erkend, ook door de prof, al verdofte diens bemoedigend oog, toen Guus bij de maskerade-feesten zich opeens met de mollige Kitty bemoeide. Men schreef des vaders reserve toe aan de
meening dat Guus wat veel in den Haag zat; trouwens
dacht iedereen dat hij geld had, want hij ging met
eerste lui om, eenig medicus in zijn club. De mooie
Guus met de dubbele naam! Hij is genoemd voor
praeses van 't corps. Toen .. wat het eigenlijk geweest
is, 't gebeurde in mijn Weensche tijd: er schijnt iets
met hem voorgevallen, men doelde er ook te Rotterdam op, verwonderd over zijn mooie benoeming.
Maar hier in het stadje staat hij in eere! Ook liet hij
het ziekenhuis heel goed achter, al zitten we slecht
in ons personeel. Deze menschen stellen hem hoog.
In de malle week van mijn aankomst: — bruigom
en met zOO'n deftige bruid: „Een eer voor het ziekenhuis!" vond de portier — schenen zelfs de zieken
dronken; ze kregen ook twee fleschjes hipocras
en mooie doosjes of zakjes bonbons! Ik had me populair kunnen maken, door een longen-patient en een
ingewands-lijder die precies een week later begraven
moest worden, per vigelant naar de kerk mee te nemen.
Maar juist nu hij goed en wel weg is en men weet
wat men heeft aan mij, voel ik hoe handig hij omging
met ieder, wat meer deed dan behendig snijden en
fortuinlijke diagnosen. De vent zet elkeen naar zijn
hand en houdt daar dankbaarheid bij over.
Ik denk hierbij niet aan Zuster Van Emden! Zelfs
de portier durft om haar lachen. — „Wat die zich in
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d'r hoofd gehaald had! De dokter ! En dan z66 aanzienlijk . . ." Het laatste zet mij meteen waar ik zijn
moet. Zoo slaat men met een klap twee vliegen. Heb
ik me geen lichte twijfel veroorloofd, of onder andere
met brandstof meneer portier wel een zuinige hand
had? Zuster Van Emden en Ouwe Lotje . . . Maar er
zijn, buiten het ziekenhuis, harten, wier kiop een
edeler zege voor Guus was. Slechts Maartje Baars
schijnt niet verliefd. Ze zei nog geen enkel kwaad
woord van de bruid. Uit de waterige oogen van haar
corpulente broer, mijn zoo innemend-vadsige hospes,
heb ik spot zien puilen en toorn, om de woorden van
enthousiasme, door Maartje's schoonzuster, mijn gastvrouw, aan 's bruigoms uiterlijk gewijd. Zelfs de
Moeder-Weduwe, die daag'lijksche sta-in-de-weg voor
haar zoon, zoodra „de Baars Baas wil wezen", als
Guus zei; zelfs zij, zoo stipt in mis en biecht, z66
naarstig een waakster over de meiden, dat alle commisvoyageurs haar haten; zelfs zij sprak smakkend van:
— „Knappe man", waarbij nochtans het klappen der
tong minder beteekende dan ik vermoedde, toen ik
haar nog te zelden ontmoet had om te weten dat dit
geluid niets dan een kenschets van haar beroep is,
ten hoogste de roem van haar keuken verkondigt.
Hoe anders dan dit tweetal doet Maartje! Hoe anders
dan het drietal is zij. Ze heeft nog een broer, die
kapelaan is. Bij haar heb ik niets van kerkschheid
gemerkt. Wel kan ze voor Madonna pozeeren. Vooral
in verpleegsterstoilet is ze mooi. Eigenlijk zijn het
alleen haar oogen; die schitteren zacht als glad, diep
water, even rustig, met sterke glans, in het verder
gewoon gezicht, dat regelmatig en gezond is, maar
karakter dankt aan die oogen, dit effen stralen van
zuiver bruin, boven de forsche, blanke neus. De eerste
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maal dat ik haar gezien heb, toen mijn voorganger
zich „het voorrecht niet liet ontnemen, het personeel
aan mij voor te stellen", stond zij in een hoek van de
kamer gedrongen en sedert vind ik haar een persoontje,
om stil in een hoekje te blijven staan. Zonderling is
een vergissing geweest, welke twee voile dagen geduurd heeft. Guus had haar uit 'r hoek gehaald met
een: — „Nu Benjamina nog, eigenlijk is het Zuster
Maartje". De familienaam noemde hij niet. 's Avonds
zag ik dat een meisje schichtig de trap opging van het
hotel ; de schim deed denken aan Zuster Maartje.
De volgende avond bracht zekerheid. 't Was die van
de groote bruidspartij. Op straat de rijtuigen en auto's
voor het bij uitzondering niet dichtgesloten huis aan
de overkant. En in 't hotel toevallig herrie van handelsreizigers met koffers. Ook 's avonds laat nog
plebejisch rumoer, zooals ons gelukkig maar zelden
bestormt. In de overvolle gang week ik met moeite
uit voor... de Zuster. Z6•5 slecht vond ik dat zij hier
paste, dat ik haar er over zou hebben aangesproken,
als haar schuwheid me niet had weerhouden. De
volgende morgen een werklijst naziend, las ik haar
voile naam en wist. Het mooie meisje, stil in een
hoekje, is een-en-al eerbied voor Doctor Van Hooren.
Niet mal-verliefd, zooals Zuster van Emden, maar
allerliefst-blij om dokters geluk. Hij heeft haar opleiding bestuurd. Een klein jaar was ze te Amsterdam;
toen heeft hij haar bij zich genomen, hoewel ze daar
natuurlijk niet klaar was. De praktijk, onder hem,
zou de rest doen. 'k Ben zeker dat ze zijn heengaan
betreurt. Ze weet niet, wat ze kan hebben aan mij.
Maar juist hierdoor heeft haar toon me getroffen, de
hartelijkheid waarmede ze zei : — „O, Dokter, hij verdiende het zoo ! 't Is hier toch ook geen stad voor hem ."
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Van 't altijd strak-gesloten huis heeft een dag de
deur vrijwel open gestaan. Het was de Zondag voor
Guus' trouwen: receptie. Men belde niet, de deur
week zelf. Ik heb een telegram gestuurd, wellicht het
eenige „stads-" dat er kwam. Want behoorde ik niet
bij de lunch van de trouwdag, toen in de week voor
de receptie Van Maalwijck een groote avondfuif gaf
— het was mijn derde dag in de stad — had men de
remplacant moeten vragen, die Guus' op-reis-gaan
mogelijk maakte, door met ruzie te Rotterdam uit
te breken. Mijn telegram heeft hij genegeerd; een
prentkaart van de jonggetrouwden circuleerde op de
soos, maar ik mocht er geen ontvangen. Evenmin
van haar vader een levensteeken, na twee bezoeken
ter kennismaking. Ik moet in dit nesterig oord wat
stipt doen, dus heb ik de oude niet weer bezocht.
Maar ml had de Ober zijn naam op de lei! Ober en
Kellner zijn een in „De Zwaan" ; de boeren op marktdag roepen om Jan. Veelvuldig is zijn werkzaamheid
en algemeen geniet hij vertrouwen. Ook voor de boodschappen is hij goud waard. Terwijl hij twee dagen
verlof had, liep het onder mijn voorganger mis. De
patroon hield toen de leien en heeft degene, waar
zieken voor „dokter" op stonden, schoongeveegd, of
het die van het biljart was. Koos — dus heet de Ober
bij huisgenooten — is ook met de lei vol accuratesse.
Nu las ik: „Mr. Hugo v. M." en een kruisje achter de
hiermee voldoende geschreven naam; wat beteekende,
of ik gauw kwam. In het buffet van de koffiekamer
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hangt een heel oude, grootere lei. Ook daar spreken
kruisjes dringende taal, waar niet zoo trouw naar
wordt geluisterd, als ik tracht te doen naar die op
de mijne.
Dus belde ik klokslag negen uur. Aan Mr. Van
Maalwijck het eerste bezoek! Zou hij ziek zijn? Achter
de hor stond de leunstoel leeg. Op de helderheid van
het belgeluid, dat afgepast als de slag van een klok
metalig doordreunde tot de straat, onderging ik weer
de indruk van het hooghartige dezer woning, gesymboliseerd in de trots van die kiank. De stramme meid,
na 't opendoen, verwittigde me geroepen te zijn om
een ongesteldheid van juffrouw Cathrien, de huishoudster. Voor de derde maal in Van Maalwijck's
huis, raakte ik als bij de eerste beklemd door de op
een verlaten verblijf duidende doodsche stilte. Mijn
weg ging louter over tapijt, door gangen, op trappen,
het Licht getemperd; eerst in de, als een doorloop enge
achterkamer der tweede verdieping, waar de zieke
bleek te liggen, drong dat van de grijze Novemberdag
door, daar blind noch overgordijn het afhield. Spoedig
had ik me overtuigd, dat een laxeerdrank zou volstaan, om juffrouw Cathrien op de been te helpen.
Na me bereid te hebben verklaard, zelf het receptje
of te geven, daar ik toch naar de apotheek moest,
vertrok ik met een vriendelijk woord, hoewel ondanks
mezelf ontstemd, dat bij zoo'n bezoek haast was verzocht, natuurlijk alleen omdat het dit huis gold. Maar
terwijl ik geruchteloos deuren voorbij ging, schrikte
ik van een gefluisterd: — „Dokter!" dat plotseling
uit een half weggeschoven portiere kwam. De huisknecht stond me daar op te wachten; zijn heer verlangde mij te spreken.
Hoe kwam ik nu aan Moliere te denken?! In al de
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maanden te Rotterdam kreeg ik geen komedie te
zien. De jaren in Indie evenmin. Als student . . .
wanneer 't kon lijden. Maar ja, toen gaven Parijsche
artiesten me deze Ingebeelde Zieke. Ook deze kamer
was voor Moliere, waarlijk een deftig decor vol stemming. Had mooie Guus weer invloed op me, de heugenis der ironie, waarmee hij over zijn schoonvader
sprak? Of was het veeleer wrok tegen hem, die me
op mijn beurt sarkastisch maakte? Ik naderde de in
een nog grooter en dieper leunstoel gedoken oude,
terwijl ik aan Argan dorst denken. Misschien hielp
mij de sjamberloek, gecompleteerd met een lakensch
calotje. Maar na wat ik van hem heb moeten vernemen, zou zelfs die heimelijke spotzucht me nu als
wreed-onrechtvaardig bezwaren, als het contrast niet
teekenend was voor het gevoel dat me later vervulde.
Hierom schrijf ik het alles ook op.
— Mijn huishoudster is wel niet ernstig, Dokter?
— En na de bevestiging van zijn gerustheid : — U
weet, dat ik u heb laten verzoeken, uw bezoeken
vandaag met mijn huis te beginnen. Als er iemand
naar mocht vragen, kwaamt u waarlijk voor juffrouw
Cathrien. Verzint u lets van hevige krampen. Trouwens,
wie zou er naar kunnen vragen? 't Is maar: ik neem
u in vertrouwen. Ik reken, Dokter, op voile discretie . ..
— Meneer Van Maalwijck, u weet, onze ambtsplicht .. .
— Juist, maar Dokter, ik vraag nog lets meer.
Deze zaak is zoo delicaat. U kwaamt tot een bezoek
aan Cathrien. Nu breng ikzelf u bij mijn dochter,
de jongste, ja, die pas getrouwd is met uw voorganger,
dokter van Hooren. Zij is vannacht opeens thuisgekomen. U denkt wellicht dat ik wartaal spreek.
Helaas weet ik al te goed wat ik zeg. Mijn neef Van
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Maalwijck uit Amsterdam, van de Firma van Maalwijck en Sluyters, heeft zelf haar met zijn auto vervoerd, maar is direct teruggereden, omdat ik geen
stal of garage heb en het beter was niemand te wekken.
Voorloopig blijft mijn dochter hier. De bedienden
weten natuurlijk, verder is u de eenige. Als u iets
sterk kalmeerends woudt geven, schrijft u dat dan
op mijn naam voor. Doet u mijn dochter weinig vragen.
Gaat u nu maar met me mee.
De grijsaard, die nu in niets meer deed denken aan
een kluchtfiguur van Moliere, wrong resoluut zich
uit de stoel op en bracht me bij haar, die ik zeven
weken geleden als benijde bruid in de kerk had gezien. In peignoir lag ze, onder plaids, op de sofa.
- Waarom ben je opgestaan, kind?
— Ik hield het daar in bed niet uit!
Wat moest ik vragen, zeggen, doen? Ik zei iets
van plicht om rust te nemen, na de vermoeienis van
de nacht. Maar in de auto had zij geslapen. Haar
neef was z•5•5 vol zorg geweest! Waarom zou ik hier
niet vermelden, dat ik nu even heb kunnen denken
aan eenige verb oden liefde, nieuwe of oude, der pasgetrouwde ?
— U is zeer overspannen, Mevrouw.
Ja, Dokter, ik heb in ik weet niet hoeveel
nachten niet geslapen.
— Maar, Mevrouw...
— Och, dat is niet het ergste, Dokter.
Was het de zachtheid der klacht in de stem of de
oprechtheid die er zich blootgaf ? Ik voelde plotseling
medelijden. 'k Verzocht haar, aan haar vader te
denken, die op zijn leeftijd moest worden ontzien.
— U moet nu willen slapen, Mevrouw.
Wat Mutsaers mag hebben gedacht van de poeders,
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aan de vader voorgeschreven? Toen ik, volgens
gedane belofte, laat in de namiddag terugkwam, sliep
zij, naar hij meende, al uren. Maar nu had hij een
nieuw verzoek.
— Geheimblijven kan haar terugkomst niet. Een
telegrafische vraag van Dokter Van Hooren, of zij
hier was, heb ik onbeantwoord gelaten. Mijn neef
Van Maalwijck zou naar hem toegaan. Maar dat
dringend telegram is hier op het telegraafkantoor
aangekomen. En toch! . . . u begrijpt, het wOrdt bekend. Daarom moet ik u verzoeken, in de eerste plaats
te willen verzwijgen, wat u weet van de nacht'lijke
aankomst. En in de tweede plaats, wanneer iemand
u over haar spreekt, te bevestigen wat u haarzelf
gezegd hebt, dat ze voor alles rust behoeft. Als u
zich tot deze verklaring beperkt, breid ik die uit tot
de drukte daarginds: Van Hooren's werkkring . . .
Amsterdam .. .
Ik mompelde jets van „heel graag" en „natuurlijk"
en stak de hand uit — hij weerde die af.
— Het moeielijkste komt nog, Dokter! Zoudt u
haar willen onderzoeken? 'k Moet weten, of zij zwanger is.
Ik antwoordde dat dit onderzoek gemakkelijk zou
te doen zijn, maar doeltreffend pas over enkele weken,
als Mevrouw Van Hooren werkelijk hier bleef en er
geen verzoening plaats vond.
Toen deed hij de vraag die ik aankomen zag, zoo
bitter was hij over stuur: of 't onderzoek niet kon
gebeuren, zonder dat zij er iets van merkte en of ik
het dan niet al nu wilde doen. De arme oude! Hij
stelde me voor, haar in zijn tegenwoordigheid onder
chloroform te brengen! Ik heb vier dagen uitstel
gevraagd en, altijd nog tegen slapeloosheid, met een
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volkomen ongevaarlijk, maar lichte kolieken gevend
drankje, het voorwendsel verkregen tot een onderzoek, dat deze naam niet verdient. Immers moest
ik de vader zeggen, dat zijn dochter in het huis van
haar geboorte is teruggekeerd, zooals zij er is uitgegaan.
Sprakeloos heeft hij naast me gezeten. Daaraan had
hij niet gedacht. „Als ze maar moeder werd",
leek hem de uitkomst, met huwelijksleed niet te duur
betaald. Maar dit, dit . . . — „U is volkomen zeker?"
Mij bestormden gedachten aan mogelijkheden, die
de toestand konden verklaren; uitgesproken heb ik
ze niet. Troost hield er immers geen enkele in. Deze
vlucht was alleen uit smaad te verklaren. De rijke
oude, hoogmoedig, eerzuchtig, die het burgemeesterschap dat hij graag had bekleed, weigerde om het
belang van de houtzaak, heeft van Suze, zijn oudste
dochter, een naar het schijnt neurasthenische kleinzoon, in wie aanleg ontdekt moet zijn voor muziek,
maar die zoo min deugt voor burgemeester als voor
successie in de houtzaak. Suze's huwelijk is niet gelukkig. Al Van Maalwijck's hoop trok samen op de
jongste, zijn lievelingsdochter. Hij raakte niet uitgepraat over die schoonzoon. En nu kreeg hij haar
zoo terug! Waarom kan Guus haar hebben getrouwd?
Cato van Maalwijck is geen schoonheid, dat wist hij
sinds hij naar meisjes omkijkt. Maar ze heeft jets
bemin'lijks in het gezicht en zeer zeker toont ze distinctie. Daarbij schatrijk, verzot op hem . . . wat kan
de Streber meer hebben gewild — en vooral: waarom
getrouwd? Amsterdam had hij toch gekregen! Of
vond hij daarginds al een andere vlam? Maar praktische Guus en een coup de foudre waarmee ie zijn
reputatie op spel zet?. . . Er was jets vreemds aan hem,
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zelfs tegen mij. Onverdragelijk hooghartig, vooral in
het Ziekenhuis, met derden, kon hij toch ook vertrouwelijk doen, bijvoorbeeld in zijn spotten met
Maalwijck, zijn ironie voor „het huis hierover". Ik
zag ook daar ijdelheid in, met de vrees, dat ik zou
denken: wat ben je blij. Echt-verliefd?. .. maar Guus
en warmte! Zij was verliefd en een rustig, zacht
meisje. Er moet iets zijn, iets gebeurd zijn — maar
wat? Wat, dat haar bracht tot deze daad? Star zit
ze neer, als uitgehuild, en schijnt haar kamer niet
to verlaten.
De leunstoel achter de hor blijft leeg.
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IV.
Waar een zware bevalling goed voor is! Juffrouw
Oudshoorn, de vrouw van de baas in Wouter van
Hooren's zeepziederij, heb ik waarlijk er door gesleept; het heeft transpireeren gekost en geduld, maar
de stad is een flinke tweeling rijker en ik ben Mooie
Guus ontloopen. Tweemaal is hij voor me aan De
Zwaan geweest, het ziekenhuis heeft hij opgebeld en
ook Maartje nog naar me gevraagd. Er bleef me een
pijnlijk gesprek bespaard en zoo'n herhaalde navraag
is nuttig, misschien ook voor mijn zelfbewustzijn,
maar zeker voor mijn menschenkennis. Toch — wat
hij van mij kan hebben gewild, begrijp ik zoo min
als zijn komsit in de stad. Hij is in het huis hierover
geweest, maar niemand weet — hoewel velen het
vragen! — wie hij daar mag hebben gesproken. De
stoel aan het eenige raam blijft leeg, en Koos, factotum-voor-doen-ên-denken, wiens blik veel verder dan
De Zwaan reikt, verklaarde dichterlijk-diepzinnig:
— „Doktur, dat huis is 'n graf en 'n kloostur, geen
mensch die weet wat cider gebeurt, da's m'ar to voak
soo bij groote lu". Hierom juist praten de menschen
erover. De vader, die mij het wachtwoord „rust" gaf
en het kwaadspreken in een gat als dit stadje! Mutsaers
)) had het direct in de gaten" — zoo luidden zijn
woorden, twee dagen later —, dat de poeders voor
iemand anders waren: — „de ouwe" had zoo iets
nog nooit geslikt. Waarom heb ik mijn mooie boek
over „Napoleon op Sint Helena", toen ik Java ontvluchtte, achtergelaten? Dat macht betaald, geboet,
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gestraft wordt ; dat een gebieder na de onttroning
het weinig beter heeft dan een aan de ketting gekregen
en gemuilkorfde dolle-hond in het uur voordat men
hem afmaakt ; ik las het in dat boek zoo prachtig I
Waarom zou het de Van Maalwijck's in hun stamhouder van nu beter gaan dan de Bourbon's in Lodewijk Zestien, indien ook voor hen de tijden vervuld
zijn? Al de verwanten doen gretig mee, juist zooals
men dat zag bij vorstengeslachten.
Hoe kwam Mr. Hugo van Maalwijck, als een muis
in een val met spek, in een dubbele naam te loopen
en ook zijn tweede dochter te geven aan een Van
Hebjeniks van het Zandgoed? Waarom, nadat hij
vroeger de baten van zijn houthandel verkozen had
boven de eer zich aan de gemeentelijke belangen van
zijn geboortestad te wijden, later dit ambt twee stadszonen misgund en iemand die nu de bekwaamheid
mist, nummer drie in een onbeteekenende wijnzaak te
zijn, vooruitgeduwd als eerste hier ? Wat beteekent
het, dat zijn lievelingsdochter, wie de heele stad aanzag dat ze verkwijnde uit verlangen naar „Mooie
Guus", wachten moest tot die naar Amsterdam ging?. ..
Zoo richt alter gericht zich tegen Van Maalwijck,
met eenig dedain voor zijn niet-mooie dochter. Niemand vraagt er, of Guus wat misdaan heeft, niemand. . .
behalve die nurks van een Mutsaers. Hem is dit geval
een week wakens waard! Want zelf doet hij wet aan
„poeiertjes slikken". Hij komt er zoo min zonder
cascara, als buiten brom of valeriaan. En dan gaat
het nog slecht met zijn slaap en de rest. Doch hoe
zou dit hem langer deren, zoodra het een ander flink
tegenloopt? Zijn vijzel doorleeft nu een kalmer tijd :
'k geloof dat die het leelijk misgeldt, wanneer hij
stampt zonder Schadenfreude. Ziedaar 't contrast van
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machtsinvloed ofwel een tweede effect van nijd: de
„stadsapotheker" vindt zich miskend. Eens was hij
een Voorman. der Vrije Gedachte. Multatuli zei „je"
tegen hem. Hij toont een briefje, geteekend „Dek".
Van De Dageraad is hij bestuurslid geweest en streed
metterdaad voor de Vrije Liefde, die nog in haar
eigen dageraad stond, zoodat, toen Maria Mutsaers
moest komen, Marietje Arnoldi, haar moeder, zijn
vrouw werd: onvrij en burgerlijk, op het stadhuis.
Alleen onder deze voorwaarde was de vader van
Marietje als welgesteld koperslager bereid, voor Mutsaers de apotheek te koopen, waar Maria haar leven
lang wonen zou en haar moeder nu lang gelee is gestorven. Tante Riek, die de doode vervangt, heeft,
haars broeders huishouding doende, bijna dagelijks
kunnen leeren, hoe standvastig een slecht humeur
zich ontwikkelt. Zijn slapeloosheid is aldoor verergerd. En daarmee de foltering der convictie dat
„een rnens" in hem is verloren gegaan. Begrip en
spelling van Multatuli. Als nu Maria, Maria Mutsaers,
om wie hij zich edel heeft opgeofferd, geworden was
wat ze, als zijn kind, kon wezen. Als het Lot van dit
pand eener vrije liefde een noon, een vrijheidsheld,
gemaakt had. Meisjes vermogen, alsnog, zoo weinig!
Zijn dochter kwam niet eens de stad uit en hier wreekte
de wrok tegen hem zich op haar. Voor het ziekenhuis
waarlijk geboren, ook hierin zijn kind, en als hij democraat, maar uit menschlievendheid, zij, door geveel.
Had niet de taak van het huis geeischt, dat er naast
de geneesheer-directeur een vrouw mee aan het hoofd
te staan kwam, desnoods als onder-directrice? Maar
aangezien meneer Guus van Hooren bij elke poging
opnieuw vertikt heeft zijn steun aan deze schikking
te geven, is Maria bij pa in de zaak gebleven. En mijn
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voorganger is daar het tegendeel van een populaire
figuur geworden. Ik weet deze dingen van Maartje
Baars die blijkbaar bezorgd voor mijn veiligheid, me
lachend heeft ingelicht en verzekerd, dat het denkbeeld van een baantje naast of boven de Eerste Verpleegster, nooit bij iemand is opgekomen dan bij vader
en dochter Mutsaers. Ook heeft Maria een rustig
leven, daar Tante de sloof is voor broeder en nicht.
Mutsaers is een curiosum der stad. Zijn vader was
hier gemeente-bode; in de half -ondergrondsche gewelven van het mooie monument dat het raadhuis is
dezer stad, deed hij voor het eerst de oogen
open. Wanneer hij zegt: — „Ik zou Hugo niet kennen",
of : — „Moet it mij Hugo leeren kennen?" herinnert
hij aan zijn vroegste schooltijd. Beiden waren een
poos de stad uit en dat werd de grond voor een vijandschap, waarvan „Hugo" zich zeker niet is bewust,
maar die heel diep in Mutsaers kankert. 't Verschil
is, dat de houtkooperszoon, chef van een oude firma
geworden, aan de van Leiden meegebrachte meesterstitel waarschijnlijk minder waarde toekent dan aan
het wapen van zijn geslacht; terwijl Mutsaers, met
des blikslagers geld schuin over het raadhuis zijner
geboorte in de oudste der twee apotheken gezet, die
— ook een titel zonder meer — van ouder tot ouder
de „stads-" genoemd is, een flink eind is vooruitgesprongen op de ranglijst van het stadsaanzien, maar
dit gedaan heeft tegen zijn zin, gedwongen door zijn
liefje's vader, juist toen hij zich tot de grootheid
bestemd dacht van een apostolaat voor allerlei vrijheid. Zijn „Dageraads" -work bracht hem in opspraak, bedreigde de opbrengst der artsenij, doch het
denkers-vuur doofde nog tijdig onder de onveranderlijke apathie van stadgenooten, wier agglomeraat van
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Van haar luleter beroofd
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geestes-behoeften aan een diplomatiek pastoor, een
orthodoxe en een „meer vrijzinnige" dominee precies
genoeg heeft. Zoo liep van apostel tot apotheker voor
Lodewijk Mutsaers de doornige weg; aan tante Riek
en zijn eenig kind viel nooit een bestaan vol blijheid
ten deel; en de Stadsapotheek werd een wrange variant
op zoo menige dorps-scheerderij.
Hoe kinderlijk vol kalm vertrouwen blijkt de toch
wel bezorgde vader, die met het eerie parool van
„rust" der stad kwaadsprekendheid dacht to bezweren, wanneer men Mutsaers hoort wikken en wegen,
ongenood en onafwijsbaar, al wat er tot nadeel kan
worden bedacht, zoowel van Guus als van alle Van
Maalwijck's, de Amsterdamsche neef incluis — want
ook diens autotocht bleef geen geheim. Toch hoorde
ik nooit iets, dat eenig licht gaf. Ik weet en begrijp
slechts wat ik gezien heb bij de bezoeken aan 't huis
als „een kloostur" ; aan de, o zeker, allerminst mooie,
maar wel lieftallige vrouw van distinctie die, uitgestrekt op stoel of sofa, een aangeschoten vogel leek.
Het was, of zij ondanks zichzelve kreunde, maar
woorden van klacht heb ik niet weer gehoord, na het
eene: — „Dat is niet het ergste". Fierheid? liefde?
iets nobels zeker; en hoe gemeen doet dan de stad!
Mijn personeel bedwingt zich blijkbaar. Sedert mijn
afstraffing van de portiersvrouw achten alien het zich
gezegd. Meelij toont er weliswaar niemand, wel merk
ik soms dat... Guus beklaagd wordt. „Waarom
moest Dokter naar Amsterdam gaan?" dorst in mijn
presentie Zuster Van Emden; er volgde welwillend:
— „O, niets tegen u!"
Ook hierbij staat Maartje Baars „in haar hoekje".
Ik lees de belangstelling van haar gelaat; maar zoowel in het ziekenhuis als bij haar thuis, waar de zaak
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evenmin reeds voldoende bepraat blijkt, behoudt
mooie Maartje haar zwijgende rol, wie er jets zegge
en hoe of wat. Vermag haar kuische aard niet anders?
Vast voelt zij deernis voor de vrouw, maar heeft zij
in hem niet een „leidsman" vereerd? Wat al zijn
raad-geven voor haar zijn kon, ik ben het juister
gaan waardeeren, nu ik de vreemde familie leer
kennen, waarin zij een beetje voor asschepoes speelt,
doordat haar broer alleen op zijn vrouw let, een
indolente kinderlooze, naar wie een commis-voyageur
hoeft te kijken, om hem, niet boos maar bang te
maken; terwijl het idool der moeder de zoon is, die
nu als kapelaan bij Den Bosch woont. „De jonge
mevrouw" troont het liefst in „de hal", op een rietstoel tusschen reizigerskisten. 't Portaal is verwarmd,
maar nooit zonder tocht; toch hoor ik de vadsige
dikzak niet hoesten. De vette handen gespreid op
schoot, zit ze daar of ze het plotseling warm heeft
en tast met zakdoek naar de slapen. Haar schoonmoeder draaft inmiddels het huis door en speurt in
hoeken en achter deuren en zoo dit jets anders dan
blinde drift is; gewoonte, daar een hotel haar wieg
was; dan drijft haar de wensch, aan „Heeroom me
Soon" veel na te laten voor zijn kerk. Vroomheid?
eerzucht? moederliefde? wellicht alle drie drijfveeren
samen, zoodat de eene de andere helpt. Maar Maartje
legt bij dit alles het loodje. De zoon zorgt traag voor
zich en zijn vrouw. Heeroom krijgt nu al vast postpakketten. De dochter blijft quantite negligeable.
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V.
Was dit een „Dagboek van den Geneesheer", en
niet een min of meer doellooze, willekeurige toevalligheid, ter afleiding, om dat eerie begonnen, naar
Vader's raadgeving: „schrijf het uit" ; ik zou, hoe
bescheiden mijn werkkring zij, in een stad waar ik
achter twee ouderen aankom, met een ziekenhuis,
geenszins voor heel de „gemeente", want roomschen
en „fijnen" werken het tegen, toch vaker jets hebben
in to schrijven. Doch niets gaf de Dokter nog z66veel
voldoening als de gewonnen vierdaagsche veldslag
ten huize van Mr. Hugo van Maalwijck. Ik boek er
vier visites voor, de oude heer mocht er tien
betalen. Z66 vind ik het doktersvak wel mooi. Maar
doet „zoo" ook de notaris niet veel, en wat bereikt
„zoo" de dominee! Ik heb de vrouw van de baas in
Wouter van Hooren's zeepziederij gered, ik heb juffrouw Van Drummelen beter-gemaakt, mijn diagnose
bij de oude heer Frederiks gaf althans aanvankelijk
beter resultaat clan al wat Van Hooren met hem beproefd heeft; maar dat ik Cato overreedde, is meer.
Er moest daar worden ingegrepen en het is aan de
nieuwe dokter gelukt.
Wanneer Van Maalwijck over straat gaat, denkt
men nog altijd: een mannetjesman. Als ziekelijk-oud
duikt hij thuis in de leunsels en de sedert lang hervatte taak van het spieden-en-speuren achter zijn
hor, is zijn viriliteit onwaardig, al bestuurt hij de
houthandel uit die armstoel. Maar rijst hij op, zooals
de morgen, toen 's nachts zijn dochter was thuis36

gekomen; of stapt hij kaarsrecht naar „de zaak";
dan ziet men onverwachts een gebieder. Wellicht is
het infaam geklets, waar hij en zijn dochter dupes
van zijn, de oorzaak van mijii sympathie; maar toen
ik hem Maandag op straat zag loopen, hoopte ik op
meer dan een groet. En ja, zoodra hij me gewaar
werd, zag ik hem van de kleine steentjes afstappen.
Ik ging onwillekeurig hem te gemoet. 't Gebeurde
z66 plotseling, dat ik onder het hoed afnemen noodig
vond te zeggen: — „Ik meende te zien, dat U op mij
afkwaamt?" Een glimlach krulde om zijn mond;
hij had opeens iets beminnelijks: — „We zien elkaar
z66 zelden, dokter . . ." Ik mompelde wat van „zeer
te waardeeren". Toen hij: — „Maar u vergeet mijn
dochter . . ."
Zoo belde ik, 's avonds klokke zeven. Ach, het huis
stemt als een klooster, de ruime verlatenheid benauwt. In de eetkamer werd ik ontvangen; hij zat
aan tafel met Juffrouw Cathrien, die opstond toen ik
binnenkwam. 's Morgens hadden we afgesproken,
dat ik wat tijd zou weten te maken; de huisknecht
bracht koffie en fine champagne, hij hield me een
dikleeren koker voor. Mijn herinneringen vergeleken
deze ontvangst bij die in een rijke woning op Java.
War voelde ik altijd dat iets ontbrak, iets dat men
bij materialisme poogde of veinsde te vergeten of
te verbloemen; hier schrijnde een armoe haast even
wrang. Het doel van mijn bezoek gaf me het recht
aan deze indruk uiting te geven met de vraag, of zijn
dochter nog steeds niet aan tafel kwam; en op zijn
antwoord: — „U ziet dat uw zorg niet overbodig is",
hem te verzekeren, vol belangstelling in haar toestand te zijn, doch alleen niet overtuigd, dat ik als
dokter iets kon doers.
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— Dacht u dominee Pluigers eerder?
— Misschien wel. Ziek vond ik mevrouw Van
Hooren nooit. Zelfs geen patient voor een psychiater.
— Wat vindt u haar dan?
— Bedroefd en — beleedigd.
Hij zuchtte, zweeg, stak de hand uit naar het
cognacglaasje, doch trok haar terug.
— Mag ik enkele vragen doen?... Is het waar,
dat Van Hooren hier is geweest? Heeft uw dochter
met hem gesproken?
— Neen, zij heeft hem niet willen ontvangen. Of
niet kunnen dat is hetzelfde. Ik had de moed niet
het haar to vragen. U kent Mietje, de oude meid?
— Zij heeft me zooeven opengedaan.
— Die was hier al, toen Cato is geboren. Mijn
dochter houdt van haar als van een zoogster. De
band is veel sterker dan met Cathrien, die pas kwam
na de dood van mijn vrouw. Mietje is het me dochter
gaan zeggen, maar een antwoord bracht ze niet.
Dat liet ze weten door de knecht. Ze durfde van mijn
dochter niet weg! Een uur nadat Van Hooren het
huis was uitgegaan, kwam de ou'e ziel bevend en
snikkend verslag doen van haar zending. Mijn
dochter was toen, dank zij een van uw poeders, in
slaap geraakt.
— Neemt zij die nog altijd?
— Hoogst zelden. Maar u begrijpt, die dag!
— Mag ik weten, wat Van Hooren kwam doen?
— U wel; ik deel het mee aan de dokter. Hij kwam
haar halen. Het waren de woorden waarmee hij, de
hand toestekend, op me of kwam: — „Papa, ik kom
mijn vrouw halen". Ja, hij is zich wel zeer meester!
Ik heb die hand niet aangenomen. en de opheldering
verzocht, welke ik hem ook al door mijn neef had
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laten vragen. Hooghartig hield hij zich van de domme.
Tot elk onderhoud zeide hij zich bereid, ook in tegenwoordigheid van derden; en, alsof hij wist dat u hier
in consult is geroepen, daarbij noemde hij ook u.
Hebt u soms met hem gecorrespondeerd of met hem
gesproken?
Ik vertelde de toevallige verhindering tot een onderhoud, en meneer Van Maalwijck ging voort:
— Van Hooren deed volkomen correct. Hij zei dat
het hem het liefst zou geweest zijn, te voet met Cato
naar het station te gaan; maar dat hij, tijdig gewaarschuwd, elke dag bereid was haar per auto uit Amsterdam te komen halen. Twee keer sprak hij van „verlating", eens met het adjectief „kwaadwillig". Verder
bood hij, als Cato vastbesloten was niet terug te keeren,
teruggaaf van wat inboedel aan en weigerde nu al
elke nieuwe uitbetaling van de toelage die ik hun
sedert het huwelijk deed. Gegeven zijn train de vie
als medicus, was hij verplicht geweest een huishoudster te huren; overigens zou Cato in hun huffs niets
veranderd vinden; alleen had hij een stoffeerder last
gegeven de meubeltjes in te pakken van haar boudoir,
waarvan hij mij de sleutel wou toevertrouwen. Natuur-

lijk heb ik hem verzocht die te houden.
Op het oogenblik dat Van Maalwijck ze deed, hoorde
ik deze mededeelingen aan als ontstellende beuzelingen, bij welke de zaak-van-belang bleef verzwegen.
Doch uit wat de vader daarna vertelde, bleek me dat
dit juist het ernstige was: er valt aan Van Hooren
niets te verwijten, doordat zijn vrouw in haar zwijgen
volhardt. — „Hij weet het waarom!" is al wat zij
zegt. Daartegenover speelt de verlaten echtgenoot de
verbaasde onschuldige, tot een hervatting van het
huwelijk onmiddellijk bereid. Dit sluit in dat hij
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zich nog niet voorbereidt op een nieuw. Pleegde
hij ontrouw, doet nij dit nog, hij zal wel zorgen dat
hem in rechten niets kan worden verweten. Juridischschuldig is Cato... de gefolterde oude voelt het z66
sterk, dat ik, jurist noch zielverzorger, vier bezoeken
heb noodig gehad om, beurtelings meepratend met de
vader of ik een advocaat was, met de dochter als had
ze voor mij belijdenis des geloofs gedaan, die twee,
die elkaar z66 noodig hebben en die elkander in alles
begrijpen, die misschien oak hier eensgezind zouden
zijn, als er geen twee belangen waren voor welke
twee gevoelens vechten, te brengen tot een modus
vivendi.
— Praat u nu dan maar met haar, zei hij, nadat
ik Maandagavond een groot uur met hem was bezig
geweest. Hoe weinig het „klooster" tot lachen stemt,
ik raakte geneigd met mezelf te spotten, toen de huisknecht mij uit de statige eetkamer, waar hij veel
later dan gewoonlijk zou kunnen afdekken, naar het
eveneens deftige en evenmin vroolijke vertrek op
de eerste verdieping bracht, waar de dochter bij een
klein theeblad zat.
Het moeilijke bij mijn bemiddelaarsrol is geweest
dat beiden het voornaamste verzwegen: de vader
voor mij, de dochter voor ieder. Dit laatste geheim,
le secret conjugal, zal wellicht niemand te weten
komen. De stijfhoofdigheid van Cato van Maalwijck,
die zij waarlijk van niemand vreemd heeft, omsluit
metterdaad de geheele zaak: zoolang zij zwijgt, valt
er niets te doen, valt er enkel te wachten of Guus
iets doet, of het diens belang wordt de band te verbreken, althans met een scheidingsproces te dreigen.
Maar dit afwachten juist maakt haar vader woedend,
hij Windt zich op, voelt zich dood-ongelukkig, van het
40

stads-geklets bleek hij geenszins onkundig en werd
dan weer de oude trotsaard, gewend te zeggen wat
zal gebeuren. Overtuigd dat de schuld bij Guus ligt,
dat deze Cato's groote liefde vertrapt heeft, duldt
hij niet de afhankelijkheid, waarin haar zwijgen hem,
met haar, brengt: afhankelijkheid van Guus' welgevallen. Blijkbaar is achter de kloostermuren hierover
meermalen hevig gekibbeld, dan sloeg hij met haar
kamerdeur, zij kreeg het op de zenuwen, eens spraken
zij drie dagen lang niet samen; zij geeft belet voor
iedereen, de laatste tijd zelfs voor haar oude tantes;
en eerst de neef te Amsterdam schijnt een uitkomst
te hebben bedacht in het plan waarvoor, op zijn advies,
mijn huisdokters-hulp werd ingeroepen. Vandaar de
minzaamheid op straat, toen Mr. Hugo mij tegemoet.
kwam!
Het is nu zeker, dat Cato de eerstvolgende maanden
zal doorbrengen in het blijkbaar deftige, stille pension
van een verarmde, echte Freifrau, ergens aan een
mooie buitenkant van Wiesbaden; de oude heer zal
zelf haar brengen en in het voorjaar ook weer halen.
Dit vertrek naar het buitenland is de maximum„maatregel”, waartoe zij bereid bleek: een eerste
stap als vrouw-alleen, een eerste daad geheel buiten
haar man om, na wat niets was dan 't pardoes ontvluchten aan eenig ondragelijk huwelijks-leed, zonder
gedachte aan iets bestendigs. Maar een minimum is
't in haars vaders oog, als blijk van haar onafhankelijkheid. Want — wat hij stug verzweeg voor mij, doch
wat haar een soulaas bleek te openbaren: door al
zijn verwoedheid op Guus van Hooren, mengt zich
de toorn op Mr. Otto, die de Haagsche wijnzaak tot
springen gebracht heeft, of . . . zich liet halen in insolventie. Zelfs valt het gezin uiteen, dat huwelijk
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was nooit gelukkig. Zijn dus de zusters te beklagen,
beiden door een Van Hooren van Duynhorst in niets
anders dan rampspoed gebracht, de vader is meer
vervuld van wrok tegen de heeren-echtgenooten, dan
van medelij met zijn dochters. Hij duldt niet, dat zijn
lievelingskind met haar volslagen lijdelijkheid hem
schaakmat tegenover Guus zet. Suze heeft nu scheiding gevraagd naar ik hoorde, van goederen om
te beginnen —; Cato deed niets; „die zwijgt en zucht",
zei hij met een flits nijd in de oogen.
Vreemde kronkel in mansgedachten! Ik ben nu
vast overtuigd, dat hij Cato's huwelijk, zoo niet tegengewerkt, dan toch met lijdelijk verzet tegengehouden
heeft, om haar het gevaar te besparen van wat zijn
oudste al had doorleden. Maar o, de trots, het stadsprestige! Toen na Guus' benoeming te Amsterdam,
het huwelijk niet te verhinderen bleek, drong zijn
in de klem gebrachte hoogmoed hem het redmiddel
der bonne mine a mauvais jeu op, bij Guus' positie
in de stad vrij gemakkelijk toe te passen; zoo heeft
hij die schoonzoon ook tegen mij met bijna kinderlijke overdrijving zitten prijzen. Nu zou hij alles ongedaan willen maken, opeens een streep door het huwelijk halen, zooals hij in zijn boeken zal hebben gedaan door het geld, dat hij in de Motor-Maatschappij
van Frits van Hooren heeft gestoken. Wat hij aan
Guus gewaardeerd mag hebben, werkelijk vroeger op
prijs gesteld, het is verdrongen door een haat, te feller,
daar hij niet weet wat de smaad is, die zijn lievelingsdochter werd aangedaan. Zijn gevoel voor haar heat
een knauw gekregen, nu ze meer om haar „man"
dan om hem blijkt te geven; het is althans niet sterk
genoeg, om zijn wraakzucht opzij te duwen en hem
eenvoudig te doen beseffen, dat de eenzame deernis
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verdient en hij haar voorloopig met rust moet laten.
Van wie mocht de jonge moederlooze geduld, die vorm
van medelijden, met meer recht vragen dan van hem?
Maar hij beklaagt zich over haar humeur! Zij zou
volslagen veranderd zijn, hij herkent zijn eigen dochter niet meer, er is bijna niet met haar om te gaan .. .
Veranderd is de arme zeker. Wanneer ik me haar
voorstel, zooals zij twee dagen v66r het huwelijk haar
bruigom van het Ziekenhuis kwam halen; terugdenk
aan die stralende blik, terwijl ik 'r nu in de oogen
zie; dan weet ik 'r enkel met een aangeschoten vogel
in zulk verglazend staren te vergelijken. Hoe zij,
bij de standvastigheid harer liefde, die alleen 'r doet
volharden in deze houding, voor haar vader voelten-denkt, bleek me, nadat zij ten langen leste in het
Wiesbaden-plan had toegestemd en we erover praatten,
dat hij haar zal vergezellen. Als een zacht grapje in
al de wrange of sombere ernst, waagde ik de mogelijkheid te voorspellen, dat men, wanneer zij er met haar
vader zou wandelen, aan een uit de doode opgestane
Bismarck zou denken. Ernstig-blij hield ze vast aan
die naam. Dus ook ik zag gelijkenis? Dat deed haar
plezier. Die goede vader! Er was waarlijk iets aan
hem van Bismarck's geestkracht, maar in zijn kinderen werd hij te zwaar getroffen. Eerst zijn zoon
en nu dit met de dochters . . . Het was hem niet
mOgelijk, haar te begrijpen. KOn ze anders; ach, om
hem! . . . Aileen om hem ging ze nu de reis doen.
Terwijl ik zeide, dat zij ook aan zichzelve verplicht
was, haar gezondheid niet met de roekeloosheid van
een opzettelijk in alles verslappen te verwaarloozen,
zag ik, navranter nog dan te voren, hoezeer zij in
korte tijd was verouderd. Het aantrekkelijke aan het
uiterlijk van haar vader is, onder stugheid van trots,
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de kracht. Jets hards kwam er nu over haar gelaat:
het norsche van wie zich verongelijkt weet of ten
gevolge van smaad verwelkt; zij krijgt dit al gemeen
met haar tantes, twee nijdassige kleine-stads-juffen,
die zich aldoor voorbijgegaan vinden. Zijn ze niet
voorbijgezien, muurbloempjes op het bal van het
leven?
Cato's verbittering schoot te voorschijn, toen de
verwachte komst van haar nichtje, dat mee naar
Wiesbaden zal gaan, ons gesprek op het Haagsche
gezin bracht. Van dit meisje, haar zusters eenige
dochter — er is nog de zoon met muziek-aanleg —
bleek zij innig-veel te houden, doch zij uitte deze
gezindheid door het kind te beklagen, niet om haar
vader, maar om haar vader en moeder beiden. NU
werd Suze plotseling zuinig, nu drong ze op scheiding
van goederen aan, nu het immers toch te laat was en
zoowel de lure huishouding in den Haag als de putzonder-bodem van de wijnzaak aan Papa veel hadden
gekost. Haar man had zijn broeder ernstig gewaarschuwd, bij geldzaken was haar man vol stiptheid,
hoewel de niet-zakenman uit het drietal. Hard was
het voor haar ernstige vader, in zaken ijverig-accuraat,
nadat hij als jon.ge man in het belang van hun oude
firma, dus van de familie-traditie, de begeerte naar
het burgerneesterschap uit zijn hart waarlijk had uitgerukt, door de schuld van een aangetrouwde zoon
zulke klappen in zijn fortuin te krijgen; doch ook
Suze was niet :zonder schuld, hoewel — maar dit
maakte haar doen nog erger — wat Papa aan fortuin
mocht resten, op den duur toch alleen aan haar
kinderen kwam.
De volkomenheid van Cato's ontgoocheling is me
het sterkst gebleken uit deze dubbele afgunst. Hoe
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zou een rijke vrouw, twee maanden geleden getrouwd,
droeviger kunnen zeggen, dat zij op de hoogste weelde,
het heilig moederschap gehoopt, en nu die hoop verloren heeft? „Welke smaad heeft Van Hooren haar
aangedaan?" zoo dreinde het opnieuw door mijn
hoofd. Indien, wat niet is aan te nemen, zijn onmacht
de moederdroom had verijdeld — maar hoe zou zij
daarvan al weten? — de liefde zou haar hebben belet
aan haar teleurstelling uiting te geven, zelfs zoo zij
wist, door bekentenis wist, dat hij zijn toestand zichzelf had te wijten .. .
Wat het geweest kan zijn?
I Jdele vraag, bij wat er strak merkwaardig is: dit
somber schoon van liefdeleed, heroisch-hardnekkig
in rouw zich verhullend.
* *

Toen ik de Maandagavond van mijn eerste bezoek
bij Van Maalwijck na de maaltijd het hotel verliet
en de straat wilde oversteken, ontmoette ik vOOr de
stoep Maartje Baars, die van haar dienst in het Ziekenhuis thuiskwam.
— Gaat u . . . niet zOO? vroeg zij verwonderd.
In de betrekking van een geneesheer tot de verpleegsters van een klein ziekenhuis als het onze ontstaat allicht gemeenzaamheid ; het zal dus enkel haar
toon geweest zijn, die me deed denken: kind, gaat
dat jou aan?
Zich beroepende op mijn belofte, dat ik tijd zou
weten te maken, heeft de oude heer me die avond
Langer opgehouden dan de dienst in het ziekenhuis
toeliet. Zoo ben ik laat en een beetje moe thuisgekomen.
Gelukkig stond Koos nog in de buffetkast en kon ik
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onder een duchtige toddy afleiding in het Avondblad
zoeken. Doch hoe verbaasd heb ik opgekeken bij een
plotseling aanruischen naast mij, toen Maartje ve5r
me stond . . . in peignoir, het haar in vlug gedraaide
knoedel.
— Dokter, hoe was mevrouw Van Hooren?
Vragen en antwoorden over de toestand van een
zieke zijn het van zelf ontstaand discours tusschen
een dokter en het personeel van zijn ziekenhuis. Doch
deze vraag, nu, van dit meisje, dat daarvoor wakker
leek gebleven . 1k begon met een stoel voor haar
uit te schuiven. Ontroerde haar belangstelling mij?
Maakte haar onverwacht doen mij verlegen? Ik werd
doorwarmd van het besef, dat ook uit de menschen
van dit hotel louter achterklap heeft geklonken bij
al het gekakel rondom een gebeuren, waarover de
buitenwacht had te zwijgen, zoo ze geen medelij wilde
uiten, daar het triest was in elk geval, als een mislukking der daad voor het leven; en dat de eenige
— niet hier in huis, waarlijk de eenige in de stad,
wier kiesche terughouding eerbied verdiende, de bleeke
was die vethr mij stond en die de volgende morgen
om zeven haar dienst in het ziekenhuis had te hervatten ; nu, Om deze inlichting, nog niet ter ruste!
Ik knikte haar toe en zei: — „Kind, je bent lief"
en wenkte dat ze zou gaan zitten; maar zwijgend
en afwachtend bleef zij staan. Dus vertelde ik van mijn
bezoek. Mijn viertal ziele-dokters-visites heeft iets
gehad van het door een rechter van instructie afgenomen kruisverhoor, waarbij zelfs het woord van
de huisknecht en vooral het gelamenteer van Mietje
de brave maar wel zeer oude meid, mijn kennis van
toestanden aangevuld hebben. Deze eerste avond wist
ik niet veel nog en details verzweeg ik natuurlijk.
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Met deernis gaf ik een indruk van droefheid: de eenzaamheid daar in dat groote huis, blije liefde zoo snel
verflenst. Toen, Maartje: — „Waarom deed ze 't ook!"
De toon van de uitroep trof mij het meest. Daar
klonk wel degelijk afkeuring uit! Dus zag ik haar
verwonderd aan. — „Praat u nu ook met de anderen
mee?" — „Hoe bedoelt u?" Dat klonk geraakt.
— „Ik bedoel dat, tusschen al de menschen die dadelijk met een oordeel klaar stonden over de terugkeer
van mevrouw Van Hooren, en wie in de stad bleef
er in gebreke? ik Zuster Maartje de eenige dacht,
die niet graag oppervlakkig kwaadsprak".
Bewust zei ik de dingen zachter; Koos, die een
oogenblik weg geweest was, luisterde in de buffetkast toe. Maar zij, als wilde ze dat hij ons hoorde:
— „Spreek ik dus kwaad?" — „U zweeg zoo lief ...
Maar we praten er nog wel eens over. Nu moeten we
allebei gauw naar bed."
Maartje tracht me sindsdien te ontwijken, wat haar
juist nu niet gemakkelijk valt, doordat ze de week
van de dagdienst heeft en 's morgens telkens met me
te maken. Is het verlegenheid, is ze boos? Zelfs haar
mooie oogen doen stug. 't Zal veneering zijn voor
Van Hooren. Ook zij kiest blijkbaar zijn partij.
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VI.
Januari 19z 1. Een Zondagmiddag van kletsende
regen, de wind fluit onder de vensterdeuren. Gelukkig zijn er weinig zieken; tot nu was de winter
niet wreed of gevaarlijk, maar deze guurte is ongezonder dan worst. Ik heb de haard flink opgepookt
en voel me weer de zoon van mijn vader. Waarlijk
zijn zoon? Geen dokter vol zorg, wiens voelen-endenken leeft bij de zieken ! 'k Besef 't met iets dat
lijkt op wroeging . . . Maar wel ben ik eenzaam: juist
zooals hij was, wiens ziel nooit waarlijk aanspraak
vond.
Dat doen deze dagen, Kerstmis, Nieuwjaar, bestemd voor innig familieleven . . . Thuis is die innigheid nooit geweest . . . Ik kwam uit Leiden, mijn
eerste jaar. Vader moest er aldoor op uit, er waren
zieken, veel en ver ; toen, ook op een regen-Zondag,
niet; Moeder, 's morgens naar de kerk, had gewild
dat hij 's middags gaan zou ; en met haar verwonderlijk dualisme van kerksche verlangens, dus geestelijk
leven, en forsch-begeerig materialisme, verweet ze
hem, daar hij gezelligheid zocht, wat uurtjes van warme
huiselijkheid, nu ook zijn jongen twee weken thuis
was; verweet ze: — „Man, de rekeningen, denk toch
eens ooit aan de rekeningen". Weer hoor ik elk woord
van zijn stem: „Gedenk den Sabbatdag dat gij dien
heiligt". Maar zuchtend stopte hij zijn pijpje.
Hoe vol gemak is mijn bestaan ! Toch kwelt een
hang tot zelfbeklag. Mijn evenwicht kreeg ik nag
niet terug. Zoo hunker ik nu naar Java's hitte en
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naar mijn tafelland, licht in nevel; en vind die tuin
daar een donkere kooi.
't Hotel . . . Ik heb het er waarlijk niet slecht; Van
Hooren heeft gelijk gehad: iets beters, dat voor een
dokter geschikt is, zou ik moeilijk kunnen vinden.
Ik zou dan een eigen huis moeten huren en tot een
huishoudster zijn veroordeeld.
Toch verbaast het, dat hij hier genoegen mee nam.
Hij kwam er toe door zijns vaders gewoonte, tijdens
de markt in De Zwaan te stallen. Ook bleef hem altijd
de toevlucht op Duynhorst. Maar dat hij hier Nieuwjaar meemaakte Maartje begreep, wat dit voor
mij wou zeggen; handig en fijn kwam ze met zijn
voorbeeld, toen ik me aan dat souper wou onttrekken.
Guus aan een disch met . . . iets als Kassave —
Kazhave zei de heer Baars diktongig — wie had
het te Leiden durven voorspellenl Wie of wat heeft
hem overreed? Wie of wat het mag geweest zijn ik dank
aan dit zijn zonderling voorgaan, met nog iets anders,
een souvenir, een beeld van de Gulle Familie Baars,
de Weduwe, prat op familie-traditie, die de Brabantsche royaliteit hier voortzet. Er schuilt daar wat uit
oude tijden, feestmalen in een Koningsburcht, waar
Zijne Majesteit bedient en met het wasschen van
schooiersvoeten de verloochening zijner hoogwaardigheid kond doet. Eenigszins anders was het nu wel,
daar twee klanten een weldaad ontvingen, etende,
drinkende, zonder betalen, belichamend De Clientele. Ook had mevrouw Baars er de meeste baat bij,
al was het louter in zelfvoldoening en werd het droevige eind een fiasco. Zoolang Baars nuchter bleef, deed
hij geen moeite om voor ons verborgen te houden
dat hij lak heeft aan ceremonieel, althans voor zoover de kerk het niet oplegt, want toen sprak hij daar49
Van haar luister beroofd
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over nog met eerbied. Dronken, deed hij hierin anders,
daar Heer Pastoor 't nu moest ontgelden, dank zij
de macht van Kassave's grappen, waar niemand
luider om lachte dan hij . . . tot het drama tische slot
van het feest.
Ruwheid, je groeit in klein-burgerlijkheid overal
sterker dan onder plebs. Dat denk ik ook zoo vaak bij
Mutsaers: in welke steeg uit de hartstocht van nijd
zich met de wellust van die apotheker? Toch heeft
Mutsaers nog wel iets eigens door wat hij weet of
meent te weten en onbetaalbaar-parmantig te pas brengt
van David Strauss of Buchner of Spencer. Maar ruwheid
tiert op allerlei bodem; bij Mutsaers op „de wetenschap",-hier bij de baas uit De Zwaan op „de centen".
Hoe dikwijls zou dit woord gebruikt zijn aan het
„niemand berekend souper" ! Hoe vaak is deze term
herhaald, hoewel hij enkel van toepassing zijn kon
op Samuel Kassave en mij. „Me hadde wel us veertien gasten", zoo sprak de Weduwe met trots; om er
onmiddellijk op te doen volgen: — „Me pursoneel
netuurlijk ampart." Zij trachtte ook nu dit „ampart"
te bewaren, al stond er eene tafel voor alien. „Heeroom
me Soon" had zijn stoel naast haar, een ledige, want
hij bleef helaas weg. Dus troonde zij aan het hoofd
van de disch, alleen aan de korte kant van de tafel,
die breed is, doch amper voldoende voor haar, zoodat
ik mij indacht in Heeroom's positie, indien hij daar
nog had naast gemoeten. Maartje heeft me later verteld, dat elk jaar over de zetel van Heeroom door
moeder en schoonzuster wordt gekibbeld. — „Malligheid, Jan kump toch niet", zegt deze. — „As Heeroom
us kwam", houdt de Weduwe vol; en daar het haar
feest is, haar „net as thuis" — de overgrootvader
gaf al zoo'n maal op Nieuwjaarsdag aan de klanten
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des huizes — wordt alles geregeld gelijk zij verlangt.
Ook de schotels zijn hare keus: ze bleken ouderwetschovervloedig en tevens ouderwetsch-zonder-meer. De
drank was bier, veel bier, ook wijn, totdat Kassave
vroeg om zijn grogje — hiervoor moest Koos echter
naar de buffetkast en bij wat hij bracht uit die andere
kamer, ontaardde de ruwe platheid in drift. Toen werd
het eerst recht een zielige boel. Want iets gemankeerds
had het feest al hierdoor, dat we maar aarzaten met
ons tienen, waarbij vier van „me pursoneel" — de
anderen hadden strak bedankt, tot boosaardige vreugd
van „de jonge mevrouw", misschien ook van de
baas, haar man, die weer niet opdorst tegen zijn
moeder, doch vierkant zei: — „Indertijd kon het
wezen! En dan in Brabant! Maar hier in Holland!
De tijd is voorbij voor gemoedereerdheid".
Twee van de dienstmeiden, Koos en de stalknecht,
en met het gezin Kassave en ik . . . Het woord was
aldoor aan Baars en Kassave. Ik, naast de Weduwe,
liet me vertellen van „hoe alles anders was, vroeger in
Brabant". Niemand sprak er zoo weinig als Maartje,
over mij, naast haar rond-dikke broer. „De jonge
mevrouw" scheidde mij van Kassave, die met corn•
plimentjes aan Maartje begon, doch al heel gauw ze
tot zijn buurvrouw beperkte. De sluwe ruwheid dier
hofmakerij was wat de maaltijd „geestelijk" vulde.
Want ook wat hij verder zei, doelde naar haar. Eerst
richtte hij zich telkens tot Baars: — „Patroon ken
je die? — En dan deze, Patroon?" Er moeten handboeken zijn met moppen. Doch spirit was er, zij
't infame, in de toeleg van de wellustige jood. De
grappen had hij ter beschikking, aanvankelijk om
de baas to verheugen, en in de beginne door spot
met zichzelf. Handelsreiziger, wat een vak, en wat een
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last voor hotels, die menschen I Dit in verhalen en
aardigheden, waarvan de commis het slachtoffer was,
zoodat vanzelf „de jonge mevrouw" het voor de
bespotte reizigers opnam en Kassave verteederd kon
danken: — „Patroon, een engel, die frou' van jou".
Maar, als men het wenschte, van hoteliers wist hij
er ook nog wel wat te vertellen. Dus waren nu de
patroons aan de beurt; toevallig leken ze alien op
Baars. — „Ken ik toch niet helpen, me liefe mefrou,
ik hep het tuch ook maar fan hooren fertellen" .. .
Geleidelijk kwam er meer en meer in van datgene,
waar 't om te doen was: verliefdheid, de sexe, de
schuine draai, die dichter werd aangeschroefd naar
de gemeenheid, wat Baas aanvankelijk best beviel.
Het eenige wat daar nog tusschen door schoot, was
grove blufpraat van eten en drinken. De Weduwe zei
de waarde der spijzen, de prijs, hoewel vaker de degelijkheid. Kwam Baars met wat lag of wat hing in
de kelder, zij pronkte met Brabantsche overdaad en
Roomsche voortreffelijkheid van bereiding. — „Leeren
ze dat in de biecht?" vroeg Kassave en bracht de
sympathie in gevaar, die de Weduwe voor hem had
overgehouden, doch won aan instemming bij zijn
buurvrouw, voor wie in wat Brabantsch is ligt besloten, hetgeen ze aan haar schoonmoeder haat.
Ik hield in het gesprek weinig over voor mij. De
Weduwe had me verteld van Brabant; toen ik daar
nog over door wilde vragen, viel Kassave onmiddellijk
bij met de vraag, of het werkelijk waar zou zijn, wat
hij die ochtend in de „Maasbode" had meenen te
lezen, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de
dag na Kerstmis een provinciale verordening hadden
uitgevaardigd, waarbij het verboden werd kindertjes
te laten geboren worden, eerder dan Brie maanden
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een-en-twintig dagen na de huwelijksinzegening.
Bij grapjes als dit was het belangwekkend, te letten
op „me pursoneel", voor zoover aan de feestdisch
vertegenwoordigd. De twee dienstmeiden deden uitbundig; Aag, een avond van het fornuis vrij, had
haar stoel van de tafel of en kon de vette vingerstompen ploffend neerspreiden over haar schoot, wat
louter bewondering uitdrukken wou, al zou zij 's Zondags onder de preek van helle-verhalen niets minder
genieten. Koos liet het bij een: — „Hij kan d'r wat
mee." En Huib de stalknecht keek verwezen; zijn
houding was verwonderlijk; een compliment voor
Roomsche tucht, juist bij een stalknecht argeloosheid!
Indien de meiden lachten en lolden, ze zouden even
graag huilen en beven. Onder het gezegde van Koos
lag de afkeuring verborgen. Het vonnis over de
boventafel velde de strakke verbazing van Huib.
Al die luidruchtigheid! zes personen, van wie er
twee bestendig zwegen: — ikzelf, die hier, als „deftigste" gast, me even onhandig en slecht-bespraakt
wist, als was de groentijd pas voorbij, als „liep" ik,
voor een derde keer: plotseling nogmaals totok op
Java; en, tweede persoon, die geen woord vond te
zeggen: Maartje, over mij, naast haar broer, naar wie
ze soms opkeek, met oogen vol angst. Aan haar andere
kant was een ledige stoel: de oude neef Baars, die
bij de post is, had kort velOr de maaltijd bericht gestuurd, door zijn ambtsplicht verhinderd te wezen.
— „Gelukkig maar, hij zou numero elf zijn." 't Was
het eenige grapje dat mij inviel en het duikelde te
water. Omdat er niemand reageerde — 't gebeurde
onder de bouillon, waarmee het avondmaal werd
geopend — vroeg ik glimlachend aan de gastvrouw:
— „Of kent u geen vrees voor zulke dingen?" Iets
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onverstaanbaars weerde af, waarbij de Weduwe langs
me heen een sprekende blik op haar schoondochter
richtte. Later bleek me wat ze bedoelde. De dames
waren wel degelijk bang, doch hadden met de dag
gerekend. Op Nieuwjaar was 't veel te druk, Neef
kon onmogelijk weg van de post, er was dus niets
geen gevaar bij het vragen en voor het geval dat hij
toch mocht komen, was Jan de tweede knecht genoodigd voorwaardelijk, mits nummer elf kwam!
Tien of Twaalf, niet de Duivel tempteeren. Het grove
in de gemakkelijkheid, waarmee zulke schikkingeri
werden geinaakt, betaalde het personeel terug. Twee
van de meiden en een werkvrouw hadden geweigerd
mee aan te zitten, maar dat de „keuken" het zich
liet smaken, bleek al aan het begin van de maaltijd,
toen de Weduwe Koos riep: „Ga nog 'es rond"
en die terugkwam schouderophalend, verlegen bekennend: — „Ur was nie' meer". . . — „Me hadde
werachtig voor twintig monde", gromde Mevrouw
en smakte haar spijt weg.

Wij kregen trouwens volop eten. Koos en twee
meiden bedienden om beurten; Huib alleen mocht
blijven zitten — hij keek, of hij aan het slaapwandelen
was en bracht als in droom de work naar de
mond. Na de ruimte voor drie personen aan weerszij
van de bovendisch, kwam er een brok van de lange
tafel met niets dan het kille wit van het laken; eerst
dan vond het personeel zijn plaatsen. Telkens stond
er een traag op, om schotels te halen en rond te gaan.
Toen Maartje een beweging maakte om iets dat ontbrak uit de kast te nemen, verbood de schoonzuster
stuursch en hoog. Toch telt, bij haar, Maartje niet
meer dan de keuken! Kassave, schuin tegenover het
meisje, trachtte haar in het gesprek te moeien, zoo54

als hij trouwens, niet zonder spot, een paar maal
overboog langs zijn buurvrouw en vroeg: — „Wat
denk' de dokter d'r van?"
Zijn „denken" was mij duidelijk.
Kwallig-dik is hij, juist als de gastheer; maar blijkbaar mist hij diens vadsige hersens. Jets goeds kwam
er uit zijn brein niet te voorschijn, behalve een hartelijk woord voor z'n moeder. Reiziger in comestibles,
verschijnt hij hier eenige keeren per jaar; hij houdt
dus vriendschap met De Zwaan, maar vond de bijval
van zijn buurvrouw voldoende garantie voor goed
onthaal. Dus liet hij zich gaan op wellustig behagen
in moppen, waarvan hij verzameling houdt, blijkbaar in de overtuiging dat het „de jonge mevrouw"
plezier deed, zoo hij haar man jaloersch wist te maken.
Maartje doorzag hem met ergernis. Haar oogen
kregen een vreemde glans. Soms scheen ze ver van
de „feestdisch" verwijderd, als doolde ze af naar verlangen of geestdrift. Maar plotseling keek ze dan strak
naar haar broer op of flitste haar blik de tafel over
en waarlijk niet uit enthousiasme over het hitsige
spel van de jood. Zou zij, dus vroeg ik mij meermalen
af, in haar blijkbare schaamte over de avond, geen
spijt voelen dat ze mij overhaalde getuige te zijn
van de schunnigheid? Het verwonderlijk antwoord
kreeg ik na afloop.
't Gerucht van het kijverig eind van het feest zou,
als ik boven had mogen blijven, me zelfs bij dit schrijven gehinderd hebben en, was ik toch naar bed
gegaan, in mijn slaapkamer zijn gedrongen. Ik
zou aan dronkenschap hebben gedacht: de domme
bestuurder van dit hotel drinkt dikwijls meer dan
goed voor hem is, hij kan nu eenmaal maar weinig
verdragen. Veel poenigs ware mij bespaard! In werke55

lijkheid is, wat er voorafging aan de bijna tot een handgemeen geworden heibel van het eind, erger geweest
dan die vlaag van drift, al zal „me personeel" 't moment, toen de baas moest worden tegengehouden,
tot scha van De Zwaan niet gauw vergeten. Ik hoefde
de handen niet uit te steken, doch ben me bewust
met het kalm bevel : — „Nu Scheidt u uit!" tot de
plaagzieke jood, het slotwoord van 't feest te hebben gesproken. Dat toonde de blik van de „jonge
mefrou", blik van een nijdige hond die bang wordt.
De volgende morgen liepen de dingen, als was er
geen vuiltje geweest aan de lucht. Maar hoe de verhouding is van de bestuurders, dat drietal, de moeder, de zoon en de vrouw, dat hebben al de bedienden
gezien, want wie in de keuken waren gebleven,
kwamen toeschieten op het lawaai en bleven staan
in de deuropening, als had men hen geinviteerd om
althans aan dit slot van de fuif hun deel van ooggenot te halen. De Baas, in hemdsmouwen, vastgehouden door zijn moeder en Koos en Huib; de
Baas die d'eene arm losrukt, een wijnflesch grijpt
en wat daar in is, zijn moeder over de blouse doet
gutsen ; de Baas, die de ergste der vloeken herhaalt,
afgewisseld met : — „La' me los", waarbij hij zich
buigt als een bok die wil stooten . . . Zijn tegenstander,
wel verschrikt, maar grijnzend om zijn figuur te redden . . . En, nummer drie, „de jonge mefrou" .. .
Ach, de wreedheid in de geslachtsstrijd, die behaagzucht bloeddorstig kan maken, 66k bij platonische
bedoeling ! Zij dacht aan geen overspel met de jood.
Haar dreef de wrok tegen al wie er Baars heet, al
wat ze aan onvoldaanheid opkropt tegen haar man,
die lastige lobbes. De heele avond had ik niet anders dan
minachting voor deze vrouw gevoeld ; in dit moment
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kreeg ik medelij. Zij droeg eigenlijk de schuld, daar
ze Kassave meer dan geduld heeft, met woord en blik
hem aangemoedigd. Maar hoeveel teleurstelling brengt
haar tot mokken! Ik weet evenmin, langs welke
kronkelpaden zij en Baars tot elkaar zijn gekomen,
als aan wie van de echtgenooten de kinderloosheid
is toe te schrijven. Maar het luie, behaagzieke wezen,
dat me dikwijls heeft geergerd, wanneer ze als neergeplompt zat in de hal, stond daar deerniswaardig
onmachtig, als hoorde ze hier in De Zwaan niet thuis
en had er de boel nu helpen stukslaan.
Nadat ik de moeder de hand had gedrukt en bedankt
voor het goedbedoelde maal, haastte ik me zonder
andere groeten naar boven. Verbaasd zag ik licht en de
deur op een kier : — Maartje bleek er op me te wachten I
— Dokter, ben u niet boos? vroeg zij. Ik had het
u niet moeten vragen.
En toen ik zwijgend haar even aanzag, niet bereid
haar tegen te spreken :
— Maar ik wou zoo graag dat u het zien zou
Het is weer net geweest wat ik verwachtte. 'n Beetje
enger nog, door Kassave. Nu zult u me vast willen
helpen! Dat ik hier weg kom . Ik kan niet blijven.
— En ik dan? drong er naar mijn lippen, doch ik
antwoordde met een blik van verbazing.
Maartje was prachtig, zooals ze daar stond, rijzig
onder de gouden glans van de kelkjes licht aan de
luchter. Ik weet niet, of mijn terughoudendheid haar
verlegen maakte. Mij, daarentegen, neep het besef,
dat ik haar in het geheel niet begreep. Beneden had
ik de waarlijk niet sympathieke schoonzuster met
deernis aangekeken en nu was er iets aan haar, dat
me denken deed: „Dwingelanden! Uitsluitend voor
d'r zelfvoldoening moeten vrouwen mannen plagen".
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Leek dit geen summum der aanmatiging, mij, die
een loge ben van het hotel harer familie en haar
chef in het ziekenhuis, te betrekken in deze huiselijkheid, welke ze wist dat afschuwelijk zijn zou, alleen
omdat ik dan voor haar... Ja, wat moest ik in haar
belang doen! waartoe moest ik voorbereid worden
door deel te nemen aan de fuif, die beneden mijn
waardigheid was? Of . . . bleek mijn inzicht niet meer
zuiver, onderging ik de invloed van driekwart flesch
wijn? Iets anders had ik niet gedronken.
Zonder dat ik er wat te doen had, keerde ik me
naar mijn schrijftafel en knipte de lamp daarboven
aan. De sleutelbos uit mijn zak was noodig om een
van de laden te openen; hoewel 't naar een uur in
de nacht liep, haalde ik er een dikke sigaar uit en
nadat die was aangestoken, deed ik de bureaustoel
draaien en duidde Maartje aan, ook te gaan zitten.
Vooraf sloot zij de kamerdeur. Deze handeling, die
toch begrijpelijk was, volstond om me te doen bedenken, hoe laat het was en hoe vreemd ons alleen-zijn.
De eenvoudige ernst, waarmee mijn vader, toen
ik in de tweede klas van het gym' zat, mij de procreatie verklaard heeft, is me te Leiden tot steun
geweest, hielp me voorzichtig te zijn in de Oost en
oefent nog invloed bij dit bestaan, ongetrouwd in een
kleine stad. Maar al valt onthouding moeilijk, de
betrekking waarin ik sta tot dit meisje, zou me tegen
elke onbedachtzaamheid met haar behoed hebben.
Sedert ik haar voor het eerst heb gezien, bewonder ik,
vooral haar oogen; maar geen onkuische gedachte heb
ik me te verwijten en zij... behaagzucht moet haar
volkomen vreemd zijn. Geen bewuste koketterie, argeloosheid alleen kan haar hebben gedreven tot een daad,
waarvan de onbescheidenheid haar zal zijn ontgaan en
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die dan niets aanmatigends had. Gaf zij niet veeleer
een blijk van vertrouwen?
Zoo cirkelden mijn moeê gedachten, terwij1 zij,
door mijn weinige voorkomendheid niet uit het veld
geslagen, in antwoord op een paar, zonder belangstelling gedane, korte vragen, haar wensch verklaarde
en bepleitte. Een sluwe toeleg bleek daar wel bij.
Zooals ik het al vaak ervoer : men vindt mij weinig
toeschietelijk, doch meent dat ik goedhartig ben. Ik
doe anders dan dokter Van Hooren! Maartje zei het
met zoovele woorden. De hooghartige Guus, die alle
menschen, of het van zelf spreekt, houdt op een afstand,
maakte veel vaker beneden een praatje. Ik ben de te
stille eenzelvige. De moeder, de Baas, ze betwijfelden beiden, dat ik aan het maal zou willen verschijnen.
En toen heeft Maartje blijkbaar voorzien, dat ik het
niet zou durven laten, zoo mij gezegd werd : hij deed
het ook. Heb ik dus de indruk gemaakt nooit achter
te willen blijven bij hem? Of doet mijn eenzelvigheid
denken aan hoogmoed en wou ze zeggen: „Uw
positie, Doktertje, laat het heusch wel toe"? . . . Ach,
ik weet het allemaal niet, misschien zoek ik weer
complicaties en deed ze slechts naar de drang van haar

wensch, die wil dat ik met haar moeder zal praten.
Praktisch draait de heele zaak om enkele honderden
guldens jaargeld. Ze wil opnieuw naar Amsterdam
en er haar diploma halen. Toen Van Hooren 'r hier
terug riep, had zij nog meer dan een jaar moeten
wegblijven.
*

Waardoor ben ik... zoo weinig veranderd ? Hoe
nog altijd beneden de twintig! In mijn herinnering
knauwt een wroeging, juist als nu, maar al twintig
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jaar oud. Het was toen op een Maandagmorgen. Ik
liep naar ors station van de tram. Vader had ik niet
meer gezien; een keuterboer van verweg bij de hei
had hem 's nachts uit bed gehaald en toen ik ging
was hij nog niet terug. Ik schaamde me diep ; ths
Zaterdagsavonds had ik gedacht: dat komt morgen
terecht, al het gym-werk uitgesteld; maar ook de
Zondag met soezen verdaan, met verzenmakerij die
niets was; nu dreigde een onvoldoende voor 't vak,
waar 't in mijn klas het meest op aankwam. Slecht
hield ik mij aan Vaders voorbeeld! Toch niet, doordat ik veel leek op Moeder? . . . Nu nog, nu weer
heb ik spijt, maakt het bitter, dat ik vroeger z66 deed
en z66 dacht, zoo kOn oordeelen over Moeder; dat
ik uit drang naar oprechtheid wreed was, maar,
ook voor mezelf wreed, tevens slap ; telkens nijdig
op mezelf werd en me toch niet hield aan me taak;
dat ik teergevoeligheid erfde, maar zijn warme
plichtsbesef miste.

Nog ben ik even sentimenteel. Nog verdroom ik
even veel tijd. Soezend, verlies ik de kracht voor de
daad.
De plicht, de gewone, doet haast iedereen: die, waar
het zelfbehoud toe dwingt. Maar de betere, de mooie
Van Hooren was meer een figuur in dit stadje,
dan ik het ooit zal vermogen te worden. Dat heb ik
van te voren geweten, 't voorzien, doordat ik hem
kende uit Leiden. Maar ik had het doorzien als iets
uiterlijks, waar ik het innerlijke van een toewijding
naar de trant van mijn vader tegenover hoopte te
stellen. En ach, ik doe mijn werk, nu ja! Geen
patient nog, die met verwijt me gestriemd heeft.
(Mutsaers' steken tellen niet). De dienst in het Ziekenhuis is geregeld, stipter nog dan onder Van Hooren;
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en het minzame briefje, verleden week van Pastoor
Vlashagens gekregen, moge met een doorzichtige
bedoeling zijn geschreven, voldoening gaf 't, ook op
het stadhuis.
Maar me werk is niet me leven; het vult, ook bij
drukte, nooit mijn bestaan. Horror vacui? Ach, was
er dat! Een leegte is er . . . maar: voor mijn zelfzucht. Ik weet, dat die wijken zou, als ik getrouwd
was. De gedachte aan Mee doet me niet meer lijden.
Wel die aan de, met haar veiloren hoop.
Weer is het Zondag en weer valt er regen. Drie
menschen hebben in de loop van de week gezegd,
me verleden Zondag gemist te hebben „op soos".
Toch kan ik ook nu niet besluiten te gaan.
Vreemd, dit boek! Het is geen dagboek en toch drijft
mijn verlangen er heen, als dat der bakvisch naar het
schrift, dat alle lentegeheimpjes verzamelt. Van haar
neem ik over „ik heb wat te schrijven" ! Want het
verslag van Maartje's onverwachte tegenwoordigheid in deze kamer krijgt een vervolg.
Kalm, zoo meende ik, had ik geluisterd, terwijl zij
uitlegde wat ze verlangde. Moe kwam ik eindelijk
onder de dekens en van gedachten bevrijd sliep ik
in; alleen verlangend echt te rusten. Mijn droom
was geen vervolg op een denken, dat me in het duister had wakker gehouden, zoo min als van een gevoel
of bewustzijn, vOcir het in bed stappen omgedragen.
De droom heeft mij gedachten gebracht, hij heeft me
een gevoel laten blijken, waarvan ik nog geen besef
had gekregen. — Guus van Hooren stond tegenover
me in de dokterskamer en door het venster zag ik
zijn auto, die pufte v66r het ziekenhuis. Maartje stond,
juist zooals ik haar drie seconden in mijn zitkamer
6i

heb gezien, bij de op een kier geopende kamerdeur,
een hand aan de knop, met in de tweede een zwarte
reistasch, die ik werkelijk vroeger eens van haar
aanschouwd heb.
— Jij wilt niet, dat ze met me mee gaat ! verweet
Van Hooren.
Ontwakend in dicht nachtedonker, heb ik de moed
of de geestkracht gemist, het electrisch licht aan to
knippen. In een luciditeit als soms bij bruuske hoofdpijn heb ik mij over mijn droom verbaasd, j uist zooals
men zich verwondert na de ontdekking van een nalatigheid, die met schade bedreigt. Ik heb mij geschaamd
en haast tegelijk me die schaamte verweten, met al
de duidelijkheid van zoo menig ontmoedigend zelfverwijt om een leugen, om blooheid, om eenige
zwakte. Ondanks die kwelling sliep ik weer in.
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VII.
14 April 1911. Weken lang liet ik mijn biechtboek liggen. Herlezende wat ik schreef over „leegte",
besef ik iets van een voorgevoel, dat ik „vulling"
zou zoeken in doen.
Werkelijk vond ik velerlei werk.
Evenwel, het leegteleed .. .
De laatste Februari is Maartje vertrokken. Naar
Amsterdam en naar Van Hooren, verpleegster in zijn
ziekenhuis I
Liefde?
Of louter groote vereering?
Een grensgevoel is mogelijk.
Toch ben ik overtuigd, dat de bruuske terugkeer
van Cato van Maalwijck een wending heeft gegeven
aan haar voelen, of ten minste aan haar denken.
Wel heeft zij daar niets van geopenbaard, evenmin
door eenig woord, als door een blos of een blik of
een geste. Maar ik weet het even zeker, als dit dat
mijn gevoel voor haar bewust werd, toen ik haar
Iiefde begreep.
Te vaak nog dwalen mijn domme gedachten naar
de korte oogenblikken van het vreemde onderhoud,
te middernacht in mijn kamer. Ach, deze zwakheid
van den man! Maanden al had ik met Maartje
onder hetzelfde dak gewoond. Hoeveel keer was ik,
in de directeurs-kamer, in boven- of benedengang, bij
het bed van een slapende zieke, met haar alleen geweest. Nooit had ik een gedachte of een geneigdheid
te verraden of te verbergen gehad. Het is genoeg ge63

weest dat dit meisje, mijn huisgenoot en mijn ondergeschikte, met een boodschap die allerminst toenadering
tot mij, althans Om mij bedoelde, tegen het moment van
naar bed gaan zich tersluiks in mijn zitkamer waagde,
om me daar later aan te doen terugdenken als aan
een tantaliseering. Toch heet ik een heer en ga door
voor beschaafd. Het was daar voor het eerst een
alleen-zijn, wij samen, wij beiden natuurlijk nuchter:
boven de pas ineengeplofte dronkemansherrie van het
in ruzie verloopen „feestmaal". 0, ik heb me niets
te verwijten! Zelfs mijn gedachten bleven toen zuiver.
Ik was, deftigjes weg, een ietsje beleedigd! Maar later,
bij de herinnering van dit begin der openbaring dat
Maartje verliefd kon zijn op Van Hooren, heb ik, wel
niet met spijtigheid, maar ik heb bedacht: ze was daar
in mijn macht, ten minste onder mijn bereik; 'k had
hoofsche woordjes kunnen spreken; haar schoonheid
was wat vleitaal waard . . . Had ik toen beseft-engesproken! Maar zelfs mijn gevoel bleef bedeesd
nog schuil.
Ik wist niet. Had dus niets te zeggen. Toch heb ik
nooit zoo haar gestalte bewonderd, schoone verdwaalde onder mijn lamplicht.
Al wat ik die avond tegen dit huis had, het leeft
nu voort als een soort van haat, maar tevens weet
ik me vast aan dit huis. Het is nog mijn eenige band
met Maartje. Om mij te bewijzen dat zij er uit moest,
haar fijnheid niet blijven kon in deze ruwheid, heeft
ze niet geschroomd haar familie voor me ten toon
te stellen; maar sinds 'k haar toeleg heb doorzien,
zit ik vOOr het gefolter der vraag, of zij hier toch niet
veiliger was dan daar, waar ze hem is overgegeven.
Weer heeft mijn trots mij zwak gemaakt.
Op Java heb ik liefgehad. Maar in plaats van met
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Mea's man te gaan spreken, die ik dacht dat beestachtig slecht voor haar was — een waan, maar toen
een zekerheid, zoodat het feit van mijn vergissing
mijn weifelen niet verontschuldigt —; in plaats van
hem te durven zeggen: laat mij beminnen die jij beleedigt, wier Heide je door verwaarloozing kwijt bent;
heb ik geaarzeld, uitgesteld, tot Mea zekerheid zou
geven, geruststelling, die ze niet geven kon, niet geven
wou, daar ze met mij speelde, maar die 'k ook niet
trachtte haar of te dwingen, want daarvoor ben ik
te bedeesd, daarvoor zit ik to vol valsche schaamte.
Maartje vermoedt van mijn liefde niets. Dit heeft
me gestoken, jaloersch gemaakt; 'k heb kunnen denken: graag of niet; ik, directeur; zij, maar verpleegster, dochtertje uit het hotel waar ik woon ach,
„stomme stand", maatschappelijkheid, wat Leven wij
menschen toch deerlijk in kluisters .. .
In deze Pieter-Stastok-liefde, bij deze stiekeme
jaloerschheid, heb ik haar bijna niet gewaarschuwd,
haar vertrek niet durven beletten; gedaan wat ze
vroeg: met de moeder gesproken en zelfs de schoonzuster meE-bewerkt — in plaats van het tegendeel,
dat haar belang was.
Want ze is nog een kind en ik hield haar niet hier!

Er komen opgewekte brieven. Gisteren heb ik een
moeilijk oogenblik gehad in het Ziekenhuis, toen
Zuster Van Emden, nadat ik haar in de directeurskamer had onderhouden over een wel niet erge en
gelukkig zonder kwade gevolgen gebleken nalatigheid,
bij de deur zei: „Ik heb een schrijven van Maartje,
Dokter" en het meteen al uit haar zak had. Het was
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niet de eerste keer, dat ik een spoor meende te zien
van malicieuse vermoedens omtrent mijn gevoelens voor
Maartje en ik besefte, dat ik bloosde. Ik trachtte
ongedwongen te doen en zei, na Iektuur, met de
rustigheid van een vrijwel onverschillig oud-chef : —
„Ja, de familie krijgt ook goede tijding."
Moeder Baars is mij nu dankbaar, dat ik het vertrek heb doorgedreven. — „Me wiste niet, wat goed
voor d'r was en me soon maakte eenig bezwaar om
de kosten" . . . Een moeder blijft altijd een moeder,
zelfs voor een niet-lievelingskind en . . . dat „me
soon" bedoelde zijn vrouw.
Toch trof mij haar: wij wisten niet. Heb ik het hun
dus moeten zeggen, dat Maartje's toekomst vraagt
om een diploma, indien ze althans verpleegster blijft?
Of bedoelde de moeder wat anders en heeft mijn raad
gerastgesteld. Eens zei ze: — „Die stad met al z'n
gevaren." Meende zij waarlijk de groote stad of
dacht zij aan een speciaal gevaar?
Mij laat de vrees voor dit laatste niet los. Ik heb
veel werk en doe 't met ijver. Ook kom ik meer bij
menschen aan huis, soms in de week wel eens even
„op soos". Elke Zondagmiddag geregeld. En nergens
hoor ik kwaad van Guus. Cato van Maalwijck laat
men met rust; de stad uit, raakt de arme vergeten.
Ik zelf woon hier nu lang genoeg, om niet meer telkens te worden „gegroend" met stekelige oprakelingen
van mijns voorgangers kranigheid. Dus hoor ik goed
noch kwaad van hem. Alleen Mutsaers noemt hem
soms nog. Deze merkwaardige Iezegrim dankt aan
zijn nijdige zelfvoldoening een stoutmoedigheid om
te benijden. Eerder dan aan de Wolf uit de Reinaard,
herinnert hij aan des Schoolmeesters Leeuw: bang
is ie werkelijk voor niemand; en tot de velen, van hun
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kant wel angstig, moet zich de tegenwoordige geneesheer-directeur van het Ziekenhuis rekenen. Ook bij
Mutsaers heb ik een plagerig plezier meenen waar
te nemen om over de „mooie Maartje" te praten,
die trouw aan dokter Van Hooren bleef denken, tot
ze ten leste het niet langer uithield. Heeft de terughoudendheid, welke ik weet te handhaven bij alle
achterklap die hij uitflapt, zijn vermoedens overwonnen, of tapt hij om een andere reden maar liever
uit een beter vaatje? Hij vergeet de Van Maalwijck's
niet, al denkt hij aan hen met iets minders dan liefde.
0, dat listige venijn, waarmee de gannef zich verkneukelt in de verwoedheid van een vader, die niets
verzint om zijn dochter te wreken! Hij kent mijn
idee, dat Cato het zoo wil. — „U lijkt, sprak zacht
zijn sarkastische mond, soms al te argeloos voor een
geneesheer. Maar u meent toch niet, dat de Ouwe
zoo wil! Wie meet er nou met vrouweliefde! De ambachtsheeren van Duynhorst, Dokter, zijn het schadelijk-wild uit de duinen. Geen vogel of viervoeter
doet zooveel kwaad. Maar menschennesten roeit men
niet uit. Als Hugo van Maalwijck dit uitroeien kan,
geloof me, hij gaf d'r zijn dochters voor prijs en zelfs
zijn kleinkinders uit Den Haag. Want onmacht,
Dokter, geeft kracht aan haat. 'k Verbloem het niet,
ik weet dat zeif. Ook voel ik voor Hugo van Maalwijck
geen meelij. Maar zwaar straft het noodlot zijn hoogmoed wel, dat het hem prijs gaf aan schelmen van
Duynhorst!"
Mutsaers bemint de gelijkenissen. Gelijk zoovele
„Dageraads"-mannen bedient hij zich van rhetorische
taal en geeft hij graag van natuurkennis blijk. Een
ander maal deed het roofdier fret, belager van vele
lieve konijntjes, dienst om het schadelijk wild te
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vervangen. Ook uilen kwamen eens ter toonbank,
als moorders in de duisternis. Zonder metaforische
overlading zou Mutsaers' laster meer indruk maken.
Toch was hij het die mij verleidde tot het „putten"
uit Reinaard en Schoolmeester! Geheel zonder invloed
blijft zijn woord zelden.
De arme Maartje is toch geen konijntje?
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VIII.
21 Mei 1911. Op weg naar het Ziekenhuis, zie ik
de nijdige ouwe-hane-kop van Mutsaers over de hor
van het apotheek-venster loeren. Haastig verdwijnt
hij, zoodra hij me opmerkt, maar even later hoor
ik hem achter me aanhinken. Hij kan nog vlug doen,
zoo 't hem lust.
— 'k Wou u maar even vragen, Dokter, dat met
Maartje is toch niks, he?
— Met Maartje?
Wantrouwig kijkt hij mij aan. Ook blijkt er reden
voor zijn verbazing. Gisterochtend heeft hij zenuwdroppels klaargemaakt voor Maartje Baars, op een
recept van Dr. G. van Hooren; en naar hij beweert
te weten van Huib, is zij sedert eergisteravond hier
in de stad.
— Weet it dat niet? Wel, dat verbaast me.
— Mij ook, zeg ik rustig en 't klinkt ad rem, daar
ik het kalm-openhartig doe, hem iets toegevend dat
vanzelf spreekt.
— Ik wou u nog wel vragen, wat Maartje mankeert.
U weet, ze is een vlam van mij.
— Nee, dat wist ik niet, zeg ik koel en kijk monsterend tegen hem op.
Maar hij, en daar was 't om te doen:
Zenuwdroppels meegekregen, 'k hoop dat Guus
d'r niks anders meegaf.
Met een: — Foei, meneer Mutsaers! draai ik hem.
de rug toe.
Zijn toeleg is in zooverre verijdeld, als hij onge-
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twijfeld verwachtte, nu eens mijn reserve te breken.
Dat men hem de minachting toont, die zijn onbeschaamdheden waard zijn, is de sater sinds Lang
gewend. Betreffende Van Hooren heb ik erger dingen
van hem aangehoord: hij mag denken dat ik ze over
een jong meisje van mijn kennis niet wensch te dulden.
Toch ben 'k al niet meer boos op hem! Als elke maal
dat men hem staat, is hij zwijgend afgedropen —
en in mij is geen aasje rancune. Want het is zachtzonnig Meiweer, mooier dan de voile zomer. Hoe
mooi is nu dit oude stadje, dit sterk-jong groen aan
oude boomen, vilOr en om de sterke gebouwen, 't stadhuis, de poort en ginds 't brok walmuur. In de zakken
van mijn colbert die loshangt, houd ik de handen tot
vuisten gebald. Maar vuisten die dreiging noch boosheld zijn! Waarom zou ik iemand dreigen? lk ben niet
boos, want ik ben niet bang. Maartje kan niet ernstig
ziek zijn. De impertinentie van Mutsaers... ik zal
me toch maar eens sterker te weer gaan stellen tegen
de schoft — is zijn manier om iemand te plagen, om
te braniên: ik durf zoo. Maartje zal moe zijn, wat
overspannen: als Mutsaers aan iets ergers gedacht
had, zou hij wel anders uitgepakt hebben. Dus blijft
er enkel: dat Maartje hier is. Hoor je dat, jij die verliefd op 'r schijnt: Maartje is hier, jij hebt te waken,
dat ze niet neg eens ontloopt aan je zorg.
Niemand heeft er mij iets van gezegd. Ik ben de
eenige die het niet wist. Natuurlijk op bevel van haar.
Toen Betje-de-meid verleden Woensdag wat veel
had gefuifd op de zulvere brulloft van d'r ouders,
moest Dokter al de trappen op, of wonder-olie-alleen
niet volstond. Van Maartje zwijgt men: daar zit
wat achter. Maar iets heel ernstigs kan het niet zijn.
Anders zou Moeder hebben gepraat, in weerwil van
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't bevel der zieke. Beteekenis heeft alleen, dat ze
hier is. Hoor je dat, jij die verliefd op 'r bent: Maartje
is in de stad terug, nu heb dus jij, ja jij te waken,
dat ze niet nog weer ontsnapt.
Dus dan wordt Maartje toch mijn vrouw. In deze
stad, die anders wordt : iets, waar ik nu al aan gehecht
ben. Het is een ontdekking van deze morgen, dat
ik hier wil blijven wonen. 'k Zal dus een woning
moeten zoeken. Behalve enkele rijkemans-huizen,
heeft er geen een me tot heden bekoord. Maar, omdat
hare dochter getrouwd is, gaat mevrouw Verheul de
stad uit. Zou haar huis niet wat voor ons zijn? Het
heeft een tuin, die komt uit op de Wal. Wanner ik
hier de Zijlstraat neem, is het maar een kleine omweg,
over de Wal en langs die tuin naar het Ziekenhuis
te gaan. — Dit Zijlstraatje is wel heel onplezierig.
Maar ik dokter bij menig gezin, alien Kuyper's kleyne
luyden, vroom, en die me toch hebben genomen, al
ben ik van 't „gemeentehuis". En de Wal, de Wal
is prachtig. Ik heb er geloopen, de eerste weken,
's namiddags na het Ziekenhuis, wanneer de goudgele, de donkerbruine en de ontbladerde boomen, de
takken-staketsels, het kantfijne rag van totaal onttakelde kruinen ontroerden onder 't grauwe donker
van de medelijdende lucht ; en deze somberte me paste,
terwijl ik, als over een paradijs, treurde over het
plantershuis, open, wit-zonnig aan het eind van de
vlakte, waar een dal begint met het gewas en de
beken.
Ik weet nu dat deze liefde niet veel, niet anders dan
een verliefdheid geweest is, dus eigenlijk maar een vergissing. En ik weet dat ik Maartje liefheb, Maartje die
voelt voor de mooie Guus, wat ik voor de mooie Mea gevoeld heb, en die ook moet inzien : dat was een vergissing.

71

Mijn liefde, die ernstig is, zal haar winnen. Ik weet
nu, dat mijn liefde haar waard wordt. Daar in die
woning, met deze tuin, zou ons geluk zich thuis
kunnen voelen. Maar veel zou 'k snoeien aan de
boomen in die gedrongenheid van groei; toch zou
ik er niet een van vellen. Zij omlommerden zOOlang
huiselijkheid. Die linden zijn meer dan vijftig jaar
oud. 1k wil er jongens in zien klimmen. Mijn kleinkind zal onder dat loover slapen, een rose wieg
bij gouden regen, onder de geur van jasmijn en
sering. Dan sta ik daar op de hooge veranda, niet
vereenzaamd zooals nu mevrouw Verheul. — Dag,
mevrouw Verheul. — Zij heeft mijn aandacht gezien
voor haar huis. Welnu, zij kan niets ergers denken
dan wat ik haar graag zal komen vertellen, zoodra
ik Maartje's jawoord heb — indien het huis dan nog
te koop is.
Hoe lang zal dat moeten duren?
Want ik kan te voorzichtig niet zijn. Als men mij
verleden zomer over een andere liefde gepolst had!
Dat was mijn tijd voor „zenuwdroppels", al heb ik
het zonder een fleschje gedaan. Vreemd, dat Maartje
hier terugkwam, precies zooals Cato van Maalwijck,
ook naar bed met zenuwdroppels. God! als er iets,
't geringste was van Mutsaers' gruwelijke verdenking
Uit het Ziekenhuis bel ik op, de moeder aan de telefoon. Neen, dit zou hen voorbereiden. Ik moet hen
rustig overvallen, met verbluffende rustigheid, als
was het doodgewoon geweest dat mij, de dokterhuisgenoot, verzwegen werd: Maartje is ziek terug. —
Terug? Misschien voor enkele dagen. Maar had Van
Hooren haar dan laten gaan, naar huis en met een
receptje van hem? Zijn doen zal de Baars'en toch
hebben verwonderd, de moeder moet teleurgesteld
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zijn. — Des te beter, dan helpt zij mij, als het moeite
moest kosten Maartje te houden.
Dit alles heb ik vanmiddag geschreven; gedeeltelijk
in 't koffieuurtje ; de rest, door twee weinig belangrijke zieken een dag zonder medische hulp te laten.
Nu zit ik aan de zoom van de nacht. Maartje ligt
twee verdiepingen hooger ; waarschijnlijk slaapt zij
evenmin en kermt haar verlangen — naar Amsterdam. Ik heb haar niets van mij gezegd, te helder zag
ik waar haar hart ligt. Het was maar enkele minuten,
nadat ik, wachtende op de boodschap: „Juffrouw
Maartje is wakker, of Dokter wil komm", het bovenstaande had voltooid en hierbij, voor het eerst, bedacht,
dat mijn geschrijf zal worden gelezen. Niet vaders
raad meer: „schrijf het uit", maar pertinent: „schrijf
het voor haar".
En nu... Mijn Boek, ik wanhoop niet. Nog houd
ik hoop, steun aan de hoop, dat eenmaal Maartje je
zal lezen, verbleekend of met blije blos, totdat ze je
mij zal overreiken, zwijgend, maar met in het bruin
van haar oogen nog klaarder dan anders de bronwater-glans. Doch veel gebeuren moet er wel, voordat
ik weer aan mijzelf mag denken.
Zelfs aan Van Hooren mag ik niet denken, niet
volgen mijn haat-gedachte die wraak wil, even star
als de ouwe Van Maalwijck, ook even dom want ook
onmachtig. Geen van beiden weten wij. Beiden resoluut buitengesloten, als onwelkom afgewezen, staan
we vemir het gordijn van een liefde, die met haar leed
alleen wil blijven. Maar hij had zekere rechten als
vader ; zelfs als dokter ben ik ongenoode. Hoe zou ze
liefde vermoeden bij mij ; hoe, beter dan als beuzeling,
zou zoo iets flitsen door haar hoofdje, daar ze neerligt onder een leed, z1515 diep dat het zich in haar
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kuischheid verbergt? Ook als dokter ben ik niets in
haar oog, heb ik niets dat met hem vergeleken kan
worden. Niets anders wil ze dan alleen zijn, alleen
met het eenige dat haar wat waard is, doordat het de
beteekenis heeft van 'tgeen waarvoor men leeft of
sterft.
Ik ben overtuigd dat ze mij niet doorziet. Ze ziet
me niet, dus ziet ze niets aan me. Cato van Maalwijck,
die doorziet ze. Heb ik de liefde niet doorzien, de
kleine liefde, bijna zelfzucht die, over de wraak van
wat overspel heen — licht spel, daar het spelenderwijs gebeurde — Mea bond aan de man daarginds,
omdat ze eens op hem verliefd was en toen en nog
eens door hem bevrucht werd? Vast meent Maartje
haar liefde door niemand bevroed. Hoe zouden de
ruwbasten, eng van hart, met al hun grove doktersvereering, hun ontzag voor de sier en de deftigheid
van een heelmeester die zich mag noemen „van
Duynhorst", een dubbele naam met de ouwe ij, bij
haar, die als minste telt in hun kring, doordat ze
buiten en boven hen staat, zoo dwaas een arrogantie
vermoeden? En zoo zij aan de verhalen gedacht heeft,
die ik haar moeder heb opgedischt, een avond toen
ik pas bij hen thuis lag, over de drukte te Rotterdam,
terwijl we daar zaten met epidemie, dan heeft ze stof
te over geweten om de familie wat wijs te maken
van extra-diensten te Amsterdam. Voor Moeder heet
het zwarte beest, dat aan haar dochter heeft gezondigd, de hoofdverpleegster van het huis: dokters
hebben er immers nOOit schu Id aan, wanneer de
zustertjes afgebeuld worden . . . Maartje's moeheid
komt alleen voort uit gebrekkig personeel . . . Hoe
zullen dan zij die er zijn het stellen, nu Maartje
plotseling uit kwam te vallen! . . . De moeder denkt
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aan een week of wat rust; des broeders genereuze
bezwaren gelden „de gemaakte kosten". En onder
de hanebalk ligt zij, lijkwit, alleen een kring zwart
om de oogen en zwijgt, daar niemand haar verder
iets vraagt. Ze konden de dokter er buiten houden,
nu Maartje met het receptje thuiskwam; Betje dient
haar de droppeltjes toe: wat moest ik daar nog in
worden gekend? Wat heeft Van Hooren's vervanger
te maken met het waarschijnlijk geheel fictieve, zeker
overdreven tekort aan verpleegsters in het grOOte
gesticht I . . . Dit is iets werkelijks: de afweer vol vage
vrees der smartenrijke die kuisch verbergt wat haar
vervult, wat haar de zaligheid kon geven en nu het
dat niet doet heeft ziekgemaakt. Zooals ik het geloof
zou willen bezitten, dat mijn Moeder meende te hebben,
dat in mijn kindertijd om me heen was, 't besef van
een alles terecht brengend God; zoo zal Maartje
misschien Wees-gegroetjes beginnen, Maria smeekend:
gedoog mijn liefde.
Twee zolderingen scheiden ons in de onbewaaktheid van het slapend hotel, zooals verleden jaar twee
wanden mijn kajuit van Mea's hut. Hoevele nachturen folterden die mij! En hoe futiel lijkt nu die
kwelling bij het bewustzijn, dat Maartje liefheeft, the)
fel, the, vol als mijn vurigst begeeren ooit in de
beminde vrouw heeft gewenscht — maar dat, waarschijnlijk voor altijd, zeeen mij van haar houden gescheiden.
Ik moet haar liefhebben zonder verlangens; waarschijnlijk mag ze mijn liefde nooit weten. Maar toch
kan ik wat voor haar zijn. Weliswaar heel, heel
voorzichtig. Betje kan ik controleeren, mits ik het
mensch aanhoudend prijs. De moeder verlangt een
nog grover taktiek. Ik zou kunnen zinspelen op een
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kwaal, bij voorbeeld, zonder het woord te noemen,
op haar voorbije vrees kunnen doelen, dat „Heeroom",
die uit de krachten gegroeid was, zou kunnen lijden
aan t.b.c. ; vragen, of iemand ooit in de familie . . .
zeggen dat uitputting soms tot gevolg heeft... haar
bang maken zoo, dat ze Maartje hier houdt, even
sekuur als „me Brabantsche goud" in haar monumentaal kabinet.
Zou dan toch?
Hoop ik dus nog?
Oak bij de liefde verlost de daad en welk doen geeft
meer voldoening dan te waken over een hart, dat
een ellendeling heeft gebroken?
Ik zal trachten te bewerken, dat de Weduwe haar
weer in de vroeger echtelijke slaapkamer neemt,
waar vier ledikanten best kunnen staan en Maartje,
naar het mensch vertelde toen ik het kabinet moest
zien, na Vaders dood geslapen heeft in een bedje dat
er nog staat. Het zolderhok, haar toegewezen door
de schoonzustershaat van de „jonge mevrouw", is
altijd een „dienstbodenkamer" geweest. Daar sliep,
ook in haar Ziekenhuis-jaar, de toen verdienende
Dochter-des-Huizes! Gezinslevens hebben barokke kanten. Ik zal mijn best doen, een invloed te krijgen,
als had ik hoop flier de schoonzoon te warden.
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I X.
Achterin de droefgeestige Zijlstraat, maar dicht bij
de wal vol kastanje-bloei, woont de vrome leerlooier
Baanders, een van mijn eerste ernstige Ziekenhuispatienten. Doodziek werd hij in October laat op een
avond binnengebracht en bijna zes weken is hij gebleven. Daags na zijn aankomst vreesde ik, dat hij
v66r de nacht zou sterven en verzocht dus aan Zuster
Van Emden, zijn vrouw de ernst van de toestand te
berichten. De eigenaardige „politiek", die indertijd
de bouw van het huis vergeefs getracht heeft te beletten en hierom nog met obstructie zich wreekt
toch vlei ik mij dat zij wel wat vermindert —, heeft
ten gevolge, dat de verpleegsters met ietwat onvoorzichtige luidruchtigheid erover spreken, wanneer zij
waarnemen of weten, dat een patient godsdienstig is.
De portier, die Baanders kende, heeft toen Van Emden
ingelicht, doch dit blijkbaar onvolledig gedaan; althans
meende 't voortvarende oudje de pastoor te moeten
waarschuwen, die spoedig deed weten: geen zieltje
van mij. Baanders toch is kalvinist. Mij, nieuweling
in de stad en het huis, zou de vergissing zijn vergeven,
had ik er aan schuldig gestaan; toch was zij ook nu
mij onaangenaam en Baanders' naam is verbonden
gebleven aan de moeilijkheid van „het begin".
Nu heb ik een nacht vertoefd in zijn huis. Alweer
een bevalling met veel zwaar lijden, waarschijnlijk
aan de angst te wijten bij de ziekte van haar man,
in 't begin der zwangerschap. Maar uren, ontroerend
door Baanders' geloof. Lang, krijtbleek — vast geen
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man die oud wordt — knielde hij tusschen het drietal kleuters, stumperig tegen hem aangedrongen, en
bad voor Moeder die kreunend neerlag in het nog
kleinere achtervertrek. Geen vertoon, evenmin valsche
schaamte tegenover de vreemde, die een „meneer"
was. 's Nachts, toen het spande, bleef hij kalm: De
Heere zou doen, wat het best voor hen was. Maar
eindelijk, dat verheerlijkt gezicht, toen alles goed was
afgeloopen en hij, het kleintje in de armen, de smalle
lippen vast opeen, met tintelend oog in de bedstee neerzag op de sufverdommelde vrouw.
Toen ik om vier uur het huis verliet, lag zelfs de
Zijlstraat proper v66r mij ; zoo'n nachtsteeg heeft
dan lets maagdelijk-schuchters met al die deemoediglaagdakige huizen, de blinden gesloten, de stoepen
nu leeg. Ik nam de omweg van de Wal en kwam
langs de tuin van mevrouw Verheul. Zwaar hing het
lage kastanje-loover over de donkerte van de weg,
maar licht was het boven de bloei van de tuin en
kuisch stond daarachter het slapende huis. 0, wat
zou ik hier graag wonen, veel praktizeeren in de
Zijlstraat en hier grondvesten mijn gezin. Zonder
terstond aan Maartje to denken, heb ik die omweg
naar huis genomen, doch ik voelde mij, toen ik daar
stond, als gedreven naar een belooning voor al de
arbeid van de nacht: even een droom van 66k mijn
geluk.
Aan Maartje heb ik verhaald van Baanders, terwijl we, onder het breed-open dakraam, de malsche
morgenstoving kregen van deze eerste Juni-dag. Zij heeft
Baanders mee opgepast, dus heb ik haar de nacht
verteld, die kracht van geloof in een ziekelijk man.
7s

Vroomheid bij armoe is meestal mooi, men denkt
aan geen akkoordje met God, als te vaak bij godsdienstige deftige menschen. Baanders weet dat hij
niet sterk is, zijn deemoed werd dieper door dit bewustzijn, ook de dankbaarheid aan zijn vrouw. Maar hoe
hij naar haar keek met het kind in de armen, heb ik
Maartje niet durven zeggen. Wel verteld van de drie,
rondom Vader die bidt. Ik zag haar oogen vochtig
worden, 't was de eerste keer dat ze belangstelling
toonde voor wat de dokter haar kwam te vertellen.
Ik heb het geprobeerd met grapjes en met de kroniek
van het Ziekenhuis; wat ik ophaalde, 't was haar
te veel, zooals ook de bloemen, die ik eens meebracht
het tegendeel van welkom leken. Onversaillig hoort
ze mij aan, lusteloos gaat haar blik langs mij heen:
ik ben te veel en zij toont het mij. Toch vermoedt zij
niets van mijn liefde. Dat een man aan haar bed zit,
benauwt haar niet en mijn dokterschap doet het
evenmin; ze meent zich veilig met haar receptje en
trouwens, overspannen is zij, een apathie door overspanning. Zij wil alleen zijn, dus ben ik te veel. Alleen
met haar leed en de droom die haar ophoudt. En in
zooverre ben ik iets meer, dus iets gevaarlijker dan
Betje en dan de moeder, die nauwelijks neerzit of
ze denkt aan verder draven; als Maartje in mijn presentie niet doordroomt, want daartoe reikt mijn
invloed wel.
Bij elk bezoek blijf ik getroffen door de haast
ongeloofelijke overeenkomst tusschen haar terugkeer en die van Cato van Maalwijck. Slim met het
receptje gewapend tegen alle vermoedens van schuld,
van ruzie, liefdeleed of wat ook; speelt zij de door werk
vermoeide, die op Dr. Van Hooren's aandrang opeens
vacantie heeft genomen, om uit te rusten van een
79

te-veel dat ze de ochtend toen haar moeder me tot
haar ergernis naar boven had geleid, illustreerde met
een relaas van wat ze doorstond bij de eerste hulp
aan een zwaar gekwetste. Ik ben overtuigd, dat zij er
niet in geslaagd zou zijn hier z456 melodramatisch van
te vertellen, indien wij waren alleen geweest.
Met Betje's hulp komt zij in de namiddag voor een
uur of wat naar de tuin op een ligstoel. Doe ik beter
haar daar te bezoeken? Is dit behoorlijk, omdat ik
haar liefheb ? Mijn dierbaarste droomen van liefde-ineenvoud, die naar zoo'n hokje aan de dakgoot vroeger
wel graag waren opgevlogen, kunnen de doktersgang
niet meer volgen: dokter is daarvoor al zelf te oud,
maar nog jets anders weerhoudt de droomen, de werkelijkheid is daarboven zoo droef, dat 1k zou kunnen
smeeken : vertrouw me en van mijn liefde hoor je
nooit, maar spreek je uit, kind, zwijgen doodt.
Niets wil ze en niets gebeurt of verandert. Dat ik
de moeder wou overhalen, haar naar de ruime frissche
benedenkamer te vervoeren, heeft haar eergisterenochtend doen pruilen, kinderachtig-opzettelijk mokken,
opdat het tot me doordringen zou, wat ze aan de moeder
gezegd had: gaat het de dokter aan, waar 1k fig?
Ja, helaas, gaat het hem aan?
*

*

Omdat het me wel aangaat, moet ze spreken. Haar
zwijgen is anders dan dat van Cato. Immers kon die
haar Teed niet verbergen; wat zij geweigerd heeft te
verraden, is wat de Franschman alkoof-geheim noemt ;
de kieschheid-alleen al verklaarde die houding.
Maartje houdt heel haar liefde geheim en loog
daarom vermoeidheid voor.
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Of ze schrijft en brieven krijgt? Ik heb er niemand
naar willen vragen. Ook vroeger heeft ze gecorrespondeerd, dat is me gebleken, toen de oude Van Maalwijck verwonderd zei : hij wist dat u hier in consult
bent geroepen. Blootgegeven heeft ze zich met haar
uitroep over Cato, toen zij te middernacht kwam vragen,
hoe ik de zieke had gevonden. Dat toornig verwijt
kwam recht uit het hart, de liefde drong de zelfzucht
weg, want de vlucht van zijn vrouw uit Van Hooren's
huis maakte onverwachts iets als een mogelijkheid
van wat niet anders dan een droom, een smadelijkverre illuzie zijn moest. Al het verdere bleef geheim
en waarom zou het dit niet blijven? Zelfs ik heb er geen
belang bij, te weten van het hoe of wat.
Maar haar belang eischt anders spreken. Het leed
ligt opgeperst in haar hart — dat moet ze kwijt, door
uit te huilen, haar teleurstelling uit te klagen. Ze
moet mogen zeggen : ik heb gejokt, niet me lichaam
is ziek maar me hart, en door te zwijgen beul ik het
af, al wissel ik me bed voor een ligstoel en slik sterke
bouillon en eitjes.
Het arme ding heeft een hart van goud. Eens heeft
ze Betje met een terrinetje soep naar Baanders gestuurd en toen de schoonzus zich niet geneerde, haar
daarvoor een schrobbeering te geven in de tuin zoodat
Huib het hoorde, liet ze voor eigen geld eieren koopen.
Is ze hard in de dingen die Guus kunnen deren,
wreed in haar afgunst op Cato ; voor alles wat vender
meelij waard is, voelt haar teederheid dadelijk mee.
Kan het wekken van deernis een middel zijn om
de hardheid van haar zwijgen te breken ?
Het was me met vrouw Baanders gelukt. Haar
oog werd vochtig ; ze moest de vrouw bijstaan. Maar
die is hersteld en Baanders werkt.
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Ik heb naar een gesprek gezocht, dat een bandvan-gevoel kon vormen.
Straks zat zij met een vogelnestje, door een van de
katten gegrapt uit de wingerd; toen Koos het zag
liggen, bracht hij het haar; natuurlijk waren de
eitjes eruit. Ze sprak over Koos, over Huib, over
Betje: — met schuwheid of mokken ontvangt ze
me niet meer. Ik vind haar, trouwens, aangesterkt;
wel blijft ze bleek!
ze is wat kalmer
De banaalste van alle gedachtenwisselingen, haar
klagen dat het al weer zoo warm was, mijn antwoord:
„als u Indiê kende", heeft me toen op weg geholpen.
0, wel heb ik mijzelf zien gaan ! mijn tweede-ik
vond het aldoor vreemd . . . Heeft de ik-zucht meegeholpen dat ik begon, dat ik deed-en-volhield? Was
het eigenlijk geen behaagzucht, waarmee ik naar de
belangstelling dong van dat meisje, dat ik toch liefheb?
Een weelde, haar van mezelven te spreken Maar
ook een kunst, want ik speelde komedie. Het zou
zoo vreeselijk geweest zijn, als ze plotseling stug was
geworden, opeens zich had teruggetrokken, weer in
dat moedige pantser van hardheid, waarin de wanhoop van dat hart al haar uiterlijk doen weet te snoeren.
Plotseling was ik geheel in het spel in en overlegde, met
takt, voorzichtig, acteerend met gebaar, gezicht, met
zuchten en glimlachen, nu en dan zwijgen, terwijl ik
aldoor lette op haar.
Zoo heb ik mijn liefde verteld voor Mea, maar als
een gevoel, dat me nog zou vervullen.
Nu, op deze Juni-Zondag.
Om ons heen in de tuin was stilte, zelfs uit de
keuken kwam geen gerucht en het hotel leek leeg82

geloopen. Nu en dan voetengeschuifel op straat, vogeltjes spetterden tusschen de wingerd en plotseling
klankte muziek door de lucht, de Harmonie in de
tent op de Wal.
En ik vertelde mijn verleden. Zelfs over mijn ouders
ben ik begonnen en over ons dorp, mijn jongensverliefdheid, dat alle meisjes met me spotters omdat ik
leelijk ben en bloo en dat ik het eenzaam had to Leiden
en wat het toen was, eindelijk, Mea.
Nu en dan keek zij een beetje verwonderd, alsof
ze dacht: hoe kom je zoo? Maar ze luisterde, of het
haar boeide. De handen op de schoot gevouwen,
hoorde ze toe, het hoofd voorover, maar twee keer
keek ze even op: toen ik iets grappigs er tusschen
door zei, een lichte zelfspot, waar ze om lachte; en,
tweede maal, toen ze ernstig me aanzag, maar onmiddellijk weer langs me heen.
Telkens viel dan die muziek in, met Blaue Donau
of Marsch van Souza, kaatsend tegen de hooge tuinmuur, waarachter eens monniken hebben gebeden.
Eenmaal weer op mijn eenzame kamer, peinzende
achter de open raamdeur, heb ik die muur erop aangekeken en me zooals een monnik gevoeld, die zou
vergeten wat pij hij droeg.

Ik heb tegen rede en hart gezondigd. Het was
romantisch en sentimenteel. Het was in alles onwezenlijk. En het is mijn eenige werkelijkheid: niets is
er, dan dat, tusschen haar en mij.
Zacht verwonderd heeft zij geluisterd. De daad was
vreemd, het verhaal onbelangrijk. Zoogenaamd voor
Mar gezondheid, heb ik gelogen dat ik ziek was,
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dom-verliefd, dus te beklagen — om haar maar bezig
te houden met mij. Wat kon het in godsnaam de zieke
schelen, dat de dokter die haar behandelt verliefd is,
de dokter die zich heeft opgedrongen, die haar behandelt proprio motu, zonder verzoek, zelfs zonder verlof, stellig tegen de wil van de zieke — en die, ook
weer uit eigen beweging, haar to openhartig (terwijl
ie liegt) een ongelukkige liefde vertelt.
Er kwamen menschen van buiten de stad en dronken
thee en vroegen om cake, aan een tafeltje vlak bij
ons. Mijn toon werd dus vanzelf wat zachter. Maar
mompelend zette ik door met mijn liefde. Haar vertelde ik louter leugen, dingen die dood zijn als dingen
van nu, omdat ik over mijn nu niet durf, niet
tegen haar wier liefde ik weet, maar aan wie ik toch
me nog op wil dringen, als de boer op de kermis,
het recht van de sterkste.
Heeft ze begrepen? 'k Geloof van niet. Ze vond
me zonderling, niet anders. Maar deernis heb ik niet
gewekt: het meelij dat haar moest doen smelten,
zoodat ze mij alles zou zeggen . . . van Guus.

In deze beschuldiging is een te-veel. Niet om dat
weten deed ik de dwaasheid, ten minste niet opzettelijk. Ben ik door „eigen liefde" gedreven, die wilde
weten, dan onbewust. 'k Bedoelde iets in haar belang.

Ik dwing mij nu, haar meer te mijden. Toch kan
ik dit weer niet te veel doen, daar ze anders misschien
juist vermoeden zou krijgen.
Ongetwijfeld maakt ze het beter. Met een grapje
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nam ik „afscheid als dokter". Maar ze wil weer naar
Amsterdam en om dat gevaar te keeren, heb ik de
moeder nogmaals doen rillen met een herinnering
aan Heeroom. „De jonge mevrouw" maakt dikwijls
ruzie, die wil natuurlijk dat ze verdwijnt. Zuster Lena
heeft haar bezocht, ook kwamen er enkele schoolvriendinnen, zelfs Juffrouw Mutsaers is er geweest,
maar de famielje geeft zoo weinig hartelijkheid, dat
dit gemis haar verlangen om weg te komen zou kunnen
verklaren, ook als er geen Van Hooren was. Zooals
zij 't mij deed op nieuwjaarsdag.
* *

0, de zwakte die twijfel heet! Mijn dwaasheid van
Zondag komt met haar loon; er zijn oogenblikken
dat ik me afvraag, of het gevaar van Van Hooren
voor Maartje niet louter verbeelding is van mijn verliefdheid. Dan weer lijkt idles machinatie. Toen ik in
het begin van de week nog eens een aanval heb gedaan
op het gemoed van de weduwe, door over de geschoren
kruin van Heeroom heen haar lichtelijk bevreesd te
maken voor het gestel van haar dochter, was 't argument de groote drukte in het gesticht van dokter Van
Hooren. Vandaag kwam er van hem een briefje, waar
Maartje niet ontsteld van scheen, kort, welwillend,
zakelijk, dat er in de dienst van het Huis is voorzien
en daar dus op het moment geen plaats, maar dat hij
niettemin haar aanspoort, zoodra de gezondheid het
veroorlooft, naar Amsterdam terug te keeren, in het
belang van haar opleiding. Ze zou wed ergens plaatsing vinden, hij wilde haar gaarne aanbevelen.
Was dit wat schakers een tegenzet noemen of is
er niets tusschen hem en haar, ben ik alleen een dwaas,
te bleu om flink te zeggen: trouw met mij?
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X.
Maartje is weggegaan, niemand heeft haar tegengehouden. De heele stad noemt de naam Van Hooren,
maar denkt aan de vroegere burgemeester. Met
Maartje's aanstalten tot vertrek trof in 't begin van
deze week eigenaardig samen, dat van de sedert
maanden zonder een uitzondering gesloten blinden
aan het groote huis van de overkant er plotseling
geen enkel dicht bleef. Meneer Van Maalwijck is
ongeveer half April naar Wiesbaden gegaan om zijn
dochter te halen, maar hij is niet teruggekeerd. Nu,
zoo zei men, kwamen ze weer; blijkbaar kreeg „het
huis een beurt", Koos' „klooster" toonde iets van
zijn geheimen; maar bruusker dan open, ging alles
weer toe, ook het raam met de hor en de kijkstoel.
Helaas is er allerminst reden om met een min of
meer spottende herinnering aan een liefhebberij van
Vader Van Maalwijck iets grappigs over zijn huis te
zeggen, want de geslotenheid is rouw. Auto's hebben
menschen van elders aangevoerd, die niet met de
trein wilden komen; er zijn er ook weer weggereden;
ik weet niet wie er nu eigenlijk thuis zijn en wacht
op een boodschap, voordat ik aanbel: — het lijk van
de oud--burgemeester zal hier noch op Duynhorst
worden begraven, hoewel men daar een familiegraf
heeft.
Weer heeft de achterklap vrij spel — of werd de
laster overbodig? Aan wat er in de couranten gestaan
heeft, kreeg zelfs een Mutsaers zijn bekomst.
Een detail uit wat de groote bladen twee of drie
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weken geleden over „een nieuw Haagsch zedenschandaal" bericht hebben, schijnt hier voor sommigen
— ook voor Mutsaers! — voldoende te zijn geweest
om hen aan Mr. Otto van Hooren te doen denken.
Nadat de hooggeschoven ramen het vermoeden hadden
gewekt der terugkomst van Van Maalwijck en zijn
dochter — en wie bleef er onkundig van zoo iets
gewichtigs? — vernam men als een nog grooter
verrassing, dat deze twee nog weg zouden blijven en
Suze met haar twee kinderen voor de rest van de
zomer in het ouderlijk huis werd verwacht. Gegeven
de voortgezette scheiding, kon de tijding weinig bevreemden. Maar toen, opeens, in de ochtendbladen
weder iets over het „zedenschandaal", twee regeltjes
met initialen en daarbij : 0. v. H. v. D. Men beweert
dat Otto eerst over de grens kwam, gewaarschuwd
door iemand van het parket, doch terugkeerde om
bij zijn geldelijke ineenstorting een laatste poging te
doen naar bijstand. Daar niemand hem meer helpen
wou, heeft hij zich per auto naar de Hoornbrug
laten brengen en de volgende morgen al is zijn lichaam
in de buurt gevonden.
Henri den Dolck, die tante moest zeggen tegen
Hugo van Maalwijck's vrouw, is al eenige jaren
firmant in de houtzaak en naar ik hoor, zal een jongere
Hugo van Maalwijck, tweede zoon van de Amsterdamsche assuradeur, er nu ook in komen. Het Haagsche gezin heeft vader Hugo schatten gekost; het
berooide drietal blijft geheel voor zijn rekening; de
grootpapa van Duynhorst zou eerder mee de hand
ophouden dan bij te springen.
Veel woorden van medelij hoorde ik niet, maar de
hoofden zijn ook nog koortsig met het sinistere
nieuws in al zijn boeiende onalledaagschheid vervuld.
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Kan het gebeurde gevolgen hebben voor Cato, dat
wil zeggen voor hem die naar de wet nog haar echtgenoot is? Zal Guus uit plichts- of eergevoel zich gedrongen gevoelen, iets te beproeven, opdat althans de
eene dochter niet in het vaderlijk klooster verkniest?
Hij, zijn broer — — gedachten kwellen. Maar ik
ben niet meer onpartijdig. Met zelfverwijt dring ik ze
weg, hoewel de vrees voor Maartje's lot me zelden
rust laat: — mag ze daar blijven?
*

*

Een boodschap van de overkant, door de huisknecht
aan Koos gedaan, dat mevrouw Cato van Hooren uit
Wiesbaden terug was, of de dokter eens spoedig aankwam. Tegelijk met de lei biedt onze onvolprezen
cerberus me zwijgend het stadskrantje, opengevouwen
bij wat ik lezen moet, namelijk het bericht van de dood
zonder eenig toevoegsel, en bovenaan de advertenties
deze niet onderteekende in rouwrand: „Overleden te

's-Gravenhage Mr. Otto Hendrik van Hooren van
Duynhorst, oud-burgemeester dezer gemeente".
Na den eten steek ik de straat over en doe de bel
klinken in het sombere huis; zwaar vervuld ben ik
van wat daar nu alles moet omgaan, in gevoelens,
gedachten en daden, groote belangen en futiliteiten,
die soms nog erger kunnen nijpen, al dadelijk die
advertentie, waarschijnlijk een afspraak over het tot
twee regels beperkte bericht en dan nog de bijna
barokke vraag, of er zal worden aangezegd wat niemand in de stad niet weet. Eens deed juist die naam
dingen kond, welke de burgerij moest weten . . . Onder
het vrij lange wachten denk ik aan de Maandagavond,
toen op het oogenblik dat ik de straat overstak
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Maartje me tegenhield: „Gaat u . . . niet zoo?" —
Aldoor zij, met dit huis verbonden, dit ongelukshuis
en zijn ongeluksbrengers, want ik hOOr de schimp
van Mutsaers: het ergste roofwild uit hun duinen.
In het kamertje waar de verspiedersstoel staat, nu
buiten gebruik aan de wand geschoven, laat men mij
wel heel lang wachten. Gerucht van de overkant
zegt dat er een rijtuig uit de stal van De Zwaan
komt: er gaat nu toch geen omnibus? Het gevaarte
doet traag en zwaar, het dringt draaiend dicht naar
dit huis op, nu houdt het hier stil; zou er nog iemand
weggaan? maat 't is geen auto . . . Misschien de
kiereboe van Duynhorst! Even later beweeg in de
gang; er wordt niet gepraat; de huisdeur opent.
Onder het geratel van het wegrijden komt de knecht:
— „Dokter, neemt uwe toch niet kwalijk, de heer
Van Hooren van Duynhorst ging weg, de vader" .. .
Verward door de schokkende voorstelling van wat
dit onderhoud moet geweest zijn, kom ik de eetkamer
binnen, bij groot gezelschap. Ik kijk Cato in het gelaat;
er vonkt door haar blik een ingenomenheid van terugzien; en het besef : ik, de dokter, die raadsman ben, geeft
me tegenwoordigheid van geest terug. Zij en meneer
Van Maalwijck zijn vanmiddag aangekomen, met het
nichtje, het halve weesje, dat dus al die tijd bij Cato
is gebleven; mevrouw Suze en haar zoon waren al
hier. Ook de twee tantes zitten aan, zij hebben collega
Maasman tot dokter, doch meneer Van Maalwijck
vindt het begrijpelijkerwijs een overbodige ceremonie
me voor to stellen. Ook een eenvoudige maaltijd in
een eetzaal als deze kamer, over het groote tafelvlak
goud-verlicht, heeft iets dat de binnenkomende aan
een deftig feestmaal doet denken. Zoo blijf ik dus
toch even onthutst. Alleen meneer en Cato zijn opge8g

staan en drukken me de hand, ik buig voor de anderen
en nu verwaardigt het jongemensch dat achter aan
de overkant zat zich tech ook naar mij toe te komen
en hij stelt zichzelf voor: Van Hooren Duynhorst.
Hij moet zeventien, achttien jaar zijn, een knap gezicht, maar met vreemde expressie, geen droefheid,
iets schuws, dat wel is te verklaren. Ik weet geen
woord van condoleantie, blijkbaar wordt het door
niemand verwacht. Meneer Van Maalwijck heeft me
een stoel toegeschoven, zegt dat hij om drie uur terug is
gekomen, „hoopte niet dat ik al'zoo spoedig aan zijn
verzoek zoo.; kunnen voldoen" en vraagt vormelijk
naar mijn gezondheid. 't Bezoek krijgt even iets
gedwongens, maar de minzaamheid van Cato neemt
dat weg. Te Wiesbaden heeft zij het goed gehad; haar
vader, gekomen om haar te halen, heeft voorgesteld
er samen te blijven.
Onder die met zachte stem gedane mededeelingen,
heeft eerst meneer Van Maalwijck de kamer verlaten,
dan zijn de nieuwe weduwe, de eene oude tante en
beide halve-weezen opgestaan en zonder iets te zeggen
weggegaan. Aan de breede, lange, nu leeg-lichte tafel
met glans van zilver en veel kristal, suft enkel nog
het eerie oudje; Cato heeft haar zware stoel half gedraaid om iets rustigs aan het gesprek te geven. Nu
eerst verneem ik dat mijn bezoek inderdaad niet voor
vandaag was bedoeld: de knecht heeft de opdracht
verkeerd begrepen ; toch is Cato verheugd me te zien
en daar het meisje is heengegaan, kan ze me zeggen
dat ik ben geroepen om naar juffrouw Paula van
Hooren te kijken. In heimwee heeft die ginds geleefd,
na een leven van teatjes en tennis en rijles en dansclub te 's-Gravenhage. Toch dacht ze ook daar, als
aan iets liefs dat ging verloren, aan de schooljaren
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hier in de stad. Met haar vader dweepte ze toen, trots
zag ze hem als De Burgemeester, nu had hij een zaak,
en die ging nog slecht. Altijd trok hij een norsch gezicht en maakte ruzie met Mama. Omdat het meisje
zich dat zoo aantrok, had Tante Cato haar meegenomen. Maar nu de slag! Niet alles wist ze, wel had
ze helaas van de zelfmoord gemerkt . . . — Als het
kind nu maar niet nog meer hoort, ze kwijnt toch al
van medelijden, daar ze denkt dat mijn zwager
zich om de financieele teleurstellingen heeft te kort
gedaan. Zoo schielijk mogelijk ga ik met haar terug ;
maar u die mij zoo goed hebt geraden, u weet natuurlijk
van de toestand, en aan een Duitsche dokter moet ik
eerst allerlei moeilijke uitlegging geven .. .
— Schikt het morgen-ochtend, Mevrouw, wanneer
ik van het Ziekenhuis kom? — En daar ze ja knikte: —
Gaat het u goed?
Toen werd zij mooi in de zachte droefheid, de sterke
uitdrukking van berusting, niet alleen in stem en
oogen, daar ze, haar best tot een glimlach doende,
terwijl ze mij de hand reikte, zei:
— Zeker, Dokter. 1k heb nu een Joel. En als u
Paula serieus onderzoekt, neem ik haar met meer
gerustheid mee.
* *

Hoe komt er uit het nooit een moment gelukkige
huwelijk van de eenmaal verliefde, maar ook toen
kattige Suze van Maalwijck en de gore schoft die te
laat zich verdronk, daar zelfmoord zijn eenige uitkomst moest worden, een dochter geboren die, uiterlijk mooi, het blonde schoon der duin-Van Hooren's,
door leed tot zielepracht veredeld ; innerlijk nog mooier
blijkt?
91

Als de stadsgeruchten juist zijn, dan is haar vader
vandaag begraven en heb ik vrijwel op hetzelfde tijdstip met haar gesproken. Om de tante gerust te stellen,
heb ik en geklopt en met het horloge gewerkt. Haar
zieltje kreeg zeker een deerlijke knauw, maar het
prachtige lichaampje heeft geen gebrek.
Niet alle kwaadsprekerij is laster, nochtans treft ze
nimmer doel. Wat is er, in deze met zooveel vlijt
proper gehouden stad, sedert drie dagen niet losgekomen over de vroegere burgemeester? De soos heeft
aan het vuil „gesmuld". Ik dank dit verleden deelwoord aan een man, die berucht is door laster, doch
ook in deze naargeestigheid een eigen houding weet
te bewaren.
— Zou je gelooven, Dokter, dat ik die een aartskwaadspreker heet, me alweer schaam over m'n
stad? Multatuli zei 's tegen me: — „Als de laster
ten minste logisch bleef, dan ergerde ze althans niet
door domheid!" Hij had het over een van onze vrienden, op wie zeer veel te zeggen viel, maar van wie
dingen werden verteld, die de man niet kon hebben
gedaan. De gemeente heeft Otto niets te verwijten,
niet meer dan nu aan Kees den Dolck. Allebei pronkappels en niets anders. Maar kwaad heeft Otto niet
uitgehaald. Dat meester van Zeegeren hem de school
zou hebben uitgegooid . . .
Meester Van Zeegeren?
— 0, weet u daar niet van? Ja, dat moest ik gisteren hooren en 't kwam weer van de soosjeteit.
Van Zeegeren is de voorganger geweest van Offers,
hoofd aan de school van de Havenstraat. Ik schaakte
elke week met hem. Hij was me vriend uit de Dageraadstijd, ook hij leed om z'n overtuiging. Wanneer
hem iets overkwam in z'n school, kreeg ik het altijd
92

wel te hooren. Hij kende Otto zoo goed als ik, we
wisten allebei dat ie dom was: hier viel niets ergers
van hem te zeggen. Wel van z'n akademietijd. Toen
heeft ie tot 'n club behoord, officieren en studenten,
ouderen en jongere heeren, die meestal in het Haagje
bijeenkwam en waarin het bar moet zijn toegegaan —
zonder ingrijpen van de politie! . . . Wie wel ingreep?
Hugo van Maalwijck. Of hij alles heeft geweten?
Er liepen velerlei legenden, ook in verband met heeren
en dames, natuurlijk bains mixtes, der diplomatie 1
Hugo wist dat Otto zwijnde. De ouwe heeft toen op
z'n eerzucht gewerkt — wat doe je niet voor een verliefde dochter! en hij heeft hem die dochter gegeven
met een bruidsschat, die het kuischworden waard was.
Als Suze nu niet zoo'n kat geweest was, niet tusschen
haar man en haar vader gestookt had, altijd jaloersch,
zelfs op het geld dat de ouwe uitbetaalde aan Otto,
die duur bleef, óók in het nette leven . Maar het
moest misgaan tusschen die twee; en daar Otto het
hier tOch niet makkelijk had, gaf ie er plotseling de
brui van en viel weer, toen pas, in 't ouwe leven.
Daarna, en daarom! wou hij weer naar Den Haag,
waar ie het voor het uitkiezen kreeg, zoo Lang of zoo
kort als iets dergelijks duurt.
Dus gaf de Hanekop kroniek — ik kon hem ditmaal niet ontloopen. Doch hij maakte de indruk de
dingen te weten. Gisterenmiddag hield hij me vast.
's Morgens had ik met Paula gesproken. Mutsaers'
beslistheid weerspreekt de stadslaster op een voor
mij belangrijk punt; volgens hem heeft de van huis
uit fyziek-krachtige, forsch-gebouwde vader zich in
het huwelijk tot na zijn koperen bruiloft fatsoenlijk
gedragen; in die jaren zijn Paula en Dolf geboren.
Terwijl ik in Cato's boudoir me met het nichtje
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bezig hield, begon er naast ons mooi vioolspel. Ik
luisterde getroffen en zag Paula nog bleeker worden.
't Was innig-klagelijke muziek. Dacht de speler aan
zijn wader? Die werd op hetzelfde uur begraven. In
een huis met een doode zet men de klok stil, om maar
van geen tijd te weten, om het verleden tegen te houden,
dat wat opeens verleden is. Dat de dag er terugkeert,
geeft huiver als angst. Men rekent er met avond en
morgen. Men weert de tijd, tot opeens de mannen,
de stille zwarte meedoogenlooze, de vreemden, doen
of zij er thuis zijn; en dan, na een pooze . . . zoo was
't in mijn dorp, zoo geschiedde bij Vaders begrafenis:
over die wereld van zachtdoen de klok klept.
Hier was de doode buitenshuis. 't Was of er geen
uur van begraven voorbijging. Hugo van Maalwijck
dacht er niet aan, daar hij de jongen door liet spelen.
Hij was wel thuis, ook de moeder was thuis: haar
blijft juist die zoon als eenige troost. Wat zou zij
letten op de klok en dan hem storen in zijn spel?
Zacht, soms traag ook, klaagden de tonen . . .
Het schijnt dat de Amsterdamsche neef Hugo van
Maalwijck Azn., die nu hier firmant zal worden, in
Den Haag alles van Otto's boedel regelt en afdoet.
Zou hij zijn meegegaan naar het kerkhof ? Ook Frits
van Hooren, de broer, vertoeft er; hij is in zijn domheid onschadelijk. Suze van Maalwijck is evenmin
mystiek als godsdienstig gezind; zij denkt aan geen
voortbestaan na de dood. Wat zou zij, nu haar jongen
speelde, zich rekenschap ervan hebben gegeven, dat
met die verlaten begrafenis het eind van haar huwelijksleven voorbijging?
Fel heeft zij Otto liefgehad, jaren eenzaam naar
hem verlangd, nu was de eenzaamheid om zijn lijk.
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Cato is met haar nichtje vertrokken. Toevallig
belde ik tweemaal aan, terwijl er iets werd afgegeven
dat voor „mevrouw Guus van Hooren" was. Zij heeft
het recht zich zoo te noemen — poover voorrecht
van de gesmade — trouwens, indien de scheiding
kwam, zou ze misschien de „van" blijven dragen om
te heeten zooals Paula, aan wie ze zich hecht met
haar gansche ziel. Wel een bezit, dit dochtertje I Mijn
hart is natuurlijk zoo sterk als ooit, ook uit zelfzucht,
vervuld van „de eene" . . . die mij niet liefheeft.
Voor Cato heb ik groote eerbied, ik zou haar niet
begeeren tot vrouw. Maar de doode Van Hooren benijd
ik die dochter en zoo me nog iets van Guus kan verbazen, dan niet dat hij in de schandelijke dood van zijn
broer geen aanleiding heeft gevonden om zijn vrouw
te rehabiliteeren, maar wel dat hij, na dit, haar gaan
liet, terwijl ze zich heelemaal geeft aan het meisje,
dat ontroostbaar is over haars vaders einde. Hij weet
ervan, want de jonge Hugo van Maalwijck heeft hem
een paar keeren moeten bezoeken in verband met
voogdij en geldelijke regelingen, bij welke laatste hij
zich gentlemanlike moet hebben gedragen. — „'t Is
me er anders óók eentje 1" zei deze neef, toen ik toevallig een te'te a tEte met hem had op de societeit.
Ik vond het pijnlijk door te vragen, al deed mijn arme
hart het wel. De wat zelfvoldane grootstedeling, die
blijkbaar onder de pressie van zijn vader zich hier
in de famieljezaak heeft laten stoppen, is trouwens in
het algemeen nog al gul met kritiek. Van de stadstoestanden blijft bij zijn beoordeeling begrijpelijkerwijze heelemaal niets heel, maar ook over Dolf van
Hooren trekt hij een smadelijk gezicht en haalt de
schouders op. Toch is die jongen stellig bijzonder.
Ik heb mij geèrgerd aan zijn vioolspel in het uur
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van zijns vaders begrafenis, maar hij doet nu eenmaal
niets anders dan spelen, in de straat wordt zacht er
over geklaagd — niemand waagt het anders dan zacht;
in deze tijd van open ramen hoor ik hem soms na
middernacht. Hij schijnt brokken van de dag te verslapen, doch permitteert zich dan ook soms tegelijk
met de eerste vogeltjes geluid te maken. Burengerucht, maar — huize van Maalwijck
Of het zijn grootvader nooit hindert? Ik ben allerminst overtuigd, dat diens nachtrust weinig te wenschen zou laten. Toen ik hem de dag van zijn terugkeer uit Wiesbaden zag, viel hij me mee, maar nu
is hij deerlijk oud. Het gelaat heeft de glans van de
veerkracht verloren. Wanneer hij vroeger over straat
liep, kon men zich niet voorstellen dat die reus-vaneen-man er behagen in vond, uren lang te zitten gedoken diep in de leunstoel achter een hor. De post
aan het venster heeft hij verlaten, ook de eerie persienne blijft neer; nu staat er een stoel in de tuin,
de groote, de mooie, maar sombere tuin, vol boomen;
tuin die een luxe is door omvang, midden in het
levende hart van de stad. Daar strompelt hij neer
en suft en peinst en is voor weinig menschen te spreken. Zijn macht lei hij of als een mantel die zwaar
wordt; wie aanbelt wordt naar „het kantoor" verwezen. Neef Den Dolck en de jonge neef Hugo brengen
een andere tijd met zich mee.
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XI.
Wijk-aan-Zee 20 Augustus.
Wat aan de gasten van dit hotel geprezen wordt
als „de bibliotheek" is, lomp tegen de verder ledige
wand van een ongezellige donkere kamer, een kast
die naar gedroogd zeewier ruikt, waar groote gebonden boeken in staan, die er uitzien als Lang op
zee geweest. Of zit ikzelf te dicht aan zee, zooals de
vale boomen hier die, scheefgewaaid, kruineloos,
flarden gelijk zijn? HA, het is zoo nat aan land en
dan al dat water achter de duinkraag .. •
Hoe komt zoo'n kast, die daar staat voor de leus,
waarvan de betiteling is als een machtspreuk, om
gasten bij regenweer zoet te houden; een ding vol
jaargangen reisbeschrijving met onderin, op een hoop,
romans van juffrouw Marlitt en dergelijke; hoe komt
die aan deze „Dictionnaire des Gens du Monde",
oud boekje dat karakter heeft, door „un jeune hermite"
geschreven? En wat deed mij het boekje opslaan bij
de omschrijving van een j al o u x: „homme qui
cherche la lumiêre, et Omit lorsqu'il l'a trouvee"?
Bij de hopelooze grijsheid van dit onverbreekbare
regenweer, zoekt men ook zonder afgunst naar licht;
maar het onplezierige van zoo'n door het toeval in
iemands hersens geworpen bewering is dat zij voor
geen grapjes wijkt.
De afgunst heb ik nooit overwonnen. Als schooljongen was ik gestadig jaloersch, zelfs nog uit iets
anders dan eigenbelang. Ik vond dat andere vaders
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een veel prettiger leven hadden dan de mijne en ik
haatte mezelven als eenig-zoontje, wanneer Moeder
zacht-zuchtende sprak van een zusje. De nijpender
jaloezie van mijn studente-jaren school weg onder
zelf-ontevredenheid. Veel schaamte was geen zelfkritiek, maar een meer willen hebben of zijn dan me
toekwam. Tegenwoordig is er het denken aan Maartje,
het moeilijk dulden dat ze daarginds is, ook nu ik
niets meer hoor over hem en zij als extern' in een
ander huis werkt. Ik gun haar dus geen eigen leven,
maar toen het tijd was van liefde te spreken, heb ik
vol valsche-schaamte flousjes gebazeld.
Hier ben ik jaloersch op iedereen, want alle menschen hebben vacantie, alle menschen genieten ervan
en mijn vacantie . . . is als dat licht. Oom Willem heb
ik afgeschreven; De Waal vroeg hartelijk: „kom bij
ons" en kreeg een: „'t spijt me, 'k heb geen tijd";
en in plaats van naar Amsterdam te gaan om me te
overtuigen hoe Maartje het maakt, verknies ik me
als een oud-vrijgezel, die evenmin van borrelen houdt
als van kaarten of ander gokken: eenzaam te midden
van al het opeengedrongen familieleven in een strandhotel bij regen. Aangezien ik, weer of geen weer, het
water in ga, ben ik beter of dan de meeste logees
die aan deze vochtkou hun botten niet wagen, hoewel
ze gekomen hijn om te baden; toch slenter ik rond met
zelfbeklag.
's Avonds. Neen, het is niet louter zelfzucht. De
avond is zonder regen gebleven, uren van de prachtigste zee, de lucht een zware majesteit. Tot dicht
bij I Jmuiden liep ik het strand langs en keerde door
het duin terug, in mottig-zachte beslotenheid. 't Was
alles te vochtig om er te zitten; ik heb er staande
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geleund op mijn stok en de zorg van zoo menig nachtuur ontleed. Morgen ga ik naar Amsterdam; het
is mijn plicht, haar niet over te laten.
* *

Wijk-aan-Zee, 24 Augustus.
In een open rijtuigje ben ik van Beverwijk naar
hier terug gereden. Een oude man die met zijn vrouw
zwoegde onder het omspitten van een cndankbaar
brokje verregende veengrond, keek die rijke luiaard
afgunstig na. Met de zon is het strand louter kleur
en leven. En ik ontvlucht het, volslagen ontwricht.
Toch weet ik beter niet te doen, dan de vacantie hier
op te maken.
Dan hier weer naar mijn Boek te grijpen, al heat
de voortzetting weinig zin.
Het Ziekenhuis, waar Van Hooren alleenheerscht,
is uiterlijk iets als ons land nog niet had. Weliswaar
werd het niet voor hem gebouwd, maar dat hij bij de
plotselinge dood van Tuylders als remplacant nummer
den geweest is, bewijst . . . ach neen, het bewijst heel
weinig. Ook heb ik hem geen moment benijd. Dat
hij, met zulc een ziekenhuis, naar Haarlem was voor
een operatie, kan men als blijk van zijn ijver beschouwen; de patient mocht misschien niet meer
worden vervoerd . . . Om zeker te zijn,dat hij uit de
stad was, ben ik ook nog even getuft naar zijn huis:
de voor Cato gehuurde Koninginneweg-woning. Van
daar naar Maartje, bleek een afstand. Er bleek ook
afstand in andere zin. Voor een protegee van Dr.
Van Hooren van Duynhorst was het logies wel zeer
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bescheiden. Doch iets anders heeft me verschrikt.
„Juffrouw Baars" — van „Zuster" geen sprake —
„onze kostgangster" was uit de stad. Even heb ik wat
ergs gevreesd, hoewel me aan Van Hooren's huis
het Haarlemsche telefoon-nummer, waar ik hem kon
opbellen, was genoemd. Ik zag in dat mijn schrik
geen zin had, daar deze twee menschen te Amsterdam even vrij in hun handelen zijn, als in welke
stad van het land. Toch klonk de tijding voldoende
ontstellend om, toen de huisdeur eenmaal dicht was,
me te doen zwichten voor de verzoeking van nog eens
te bellen en nu te vragen, waar de juffrouw dan toch
naar toe was. Wantrouwig keek het mensch van haar
trap neer en haar argwaan minderde niet bij de mededeeling, dat ik zelf bij de moeder inwoonde. De vrouw
had gelijk: dan moest ik het weten, want de juffrouw
was juist naar d'r moeders huis. Mijn plomp en ietwat ruw toerukken van de deur kan het ontzag der
hospita voor Maartje's vrienden moeilijk hebben vergroot. Waarlijk ontsteld was ik in het eerst niet.
Aan ziek-zijn dacht ik niet dadelijk, zelf te vol van
vacantie-besef. Eerst na de overweging, dat dit gaan
naar huis iets plotselings was, daar de Weduwe een
week geleden nergens van wist; kwam ik te peinzen:
zou ze weer ziek zijn? en nu maakte deze gedachte
me angstig. De slechte correpondentie was oorzaak,
dat ik De Zwaan kwam binnenstappen, toen de gong
klonk voor het diner. — U, Doktur? verbaasde Koos
zich met reden. Tot een lachend: — Net op tijd! heb
ik de uitiegging van mijn verschijnen beperkt. Elke
kleinigheid van de avond is me nuchter bijgebleven.
Ik was in een zonderlinge stemming van betrekkelijke
onverschilligheid en vond dat ik ergerlijk dwaas had
gehandeld; wat ging het mij aan dat Maartje thuis
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was? ze zou niet ziek zijn, wat deed ik dan hier?
— En toch, en toch, ik was weer thuis, de zon scheen
in deze stad waar ik hoorde, te Wijk aan Zee was
't al maar regen . . . Ik treuzelde bij het handenwasschen in het toilet naast de biljartzaal: waarom
nu naar mijn kamer te gaan? Toen de Baas, door
Koos gewaarschuwd, bij de deur me stond op te
wachten, was mijn eenige willen: laat hij het nu zeggen. Maar hij zei niets en ik zei ook niets dan 't overbodig: — „Een dokter, nooit vrij". Toen zat ik op
mijn gewone eetplaats. En eerst nadat de twee „gangen" er waren geweest, de rosbief met ham en de kip
met sla, eerst toen, bij het praatje met al de vijf
gasten, een voor een, bij mij het laatst, vond hij,
terwijl hij achter mijn stoel kwam staan, de vraag
gepast:
— Dokter weet toch van Maartje?
— Ze is hier, he?
Ik gaf aan deze beaming de toon van vriendelijke,
opgewekte onverschilligheid.
— Maar Dokter weet niet dat ze verloofd is .. .
Mijn hoofd wendde impulsief naar hem om. Hij
vond die beweging blijkbaar natuurlijk.
— Ja . . . Maar, Dokter, 't is nog 'n geheim.
En, met een blik naar mijn overbuur — de gast
die naast me zat, was al op — lichtte hij zachter
sprekend in:
— Met inv vithrganger, dokter Van Hooren!
— Met dokter Van Hooren, wel, wel, wel .. .
Ik hoorde mij komedie-spelen in rustig-belangstellende verwondering. Tevens had ik mij opgericht.
't Horloge op het vlak der hand, verklaarde ik juist nog
tijd te hebben, voordat ik naar het Ziekenhuis ging,
om de bruid en haar moeder geluk te wenschen.
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— De bruid! zei hij spottend, doch niet op de
toon van iemand die aan geen bruiloft gelooft. Eenzelfde kalme verzekerdheid trof me in de huiskamer,
waar de weduwe met dochter en schoondochter het
aanzag, dat Betje de tafel dekte voor de familiemaaltijd die nu ging beginnen. Het plotselinge van
mijn terugkomst hield de dames nauwelijks bezig ;
ik zei vlug iets overbodigs van een onverwachte moeilijkheid in het Ziekenhuis; doch alle drie hadden
een naam in het hoofd en voor de moeder was Maartje
de bruid, :4 ioewel ze begon met bezwaar te maken,
dat ik ery wist, erover sprak : haar zoon had het
nog niet mogen vertellen.
— Aan een huisgenoot?
— Nee, Dokter, aan niemand. Van Hooren heeft
het me net zoo geschreven: eerst na zijn echtscheiding
mag het bekend zijn. Vanzelvers most ik, als moeder
zijnde, toestemming geven tot alle verloving. Marvoor heeft hij zijn meisje naar huis gestuurd.
— 0, is hijzelf nog niet geweest?
— Nee, u begrijpt!
— Hij heeft Moeder twee brieven geschreven,
kwam de jonge Mevrouw te hulp.
Mijn blik dorst even naar Maartje dwalen. Ik had
haar aangezien bij mijn handdruk; onder haar:
— Dank u wel, glansden haar oogen, bloosde blijdschap in 't lieve gezicht. Nu stonden die oogen
star en mat; toen ze mijn blik ving, rukte het hoofd om.
Ik vroeg verlof, wanneer ik van het Ziekenhuis
zou terug zijn, nog een praatje te komen maken en
ging werkelijk in het huis „even aan, omdat ik toch
in de stad moest zijn". Toen ben ik de heele Wal
omgeloopen. De schemering begon te vailen. De
Zijlstraat voorbij komend, heb ik erover gedacht,
102

een bezoek aan Baanders te brengen — maar ik
besefte sentimenteel te worden. Mevrouw Verheul
zat op haar veranda: ach, ik ben weer een kind geweest 1 — Bedroog ik mij toen minder dan nu?
— Guus wil dus scheiden om Maartje te trouwen.
Dan kwam Cato daarom terug. Dan heeft zij toen
deze liefde ontdekt. Maar hoe deze dwaasheid: de
praktische Guus, Streber al in zijn Leidsche groentijd,
een der twee meisjes Van Maalwijck krijgend en,
nauwelijks mooi in zijn stand getrouwd, rijk getrouwd,
ná tegenwerking, want de oude heeft hem die laten
merken, vandaar Guus' spotternijen tot mij; nauwelijks getrouwd-gevestigd, zijn vrouw wegzendend om
Maartje Baars, verpleegstertje en hotelhoudersdochter? . . . Het is immers alles absurditeit! Als Guus met
Cato was verloofd geraakt en dan had gemerkt, of
dat hij toch te veel hield van Maartje, Of dat hij zich
gebonden voelde, doordat ze zijn minnares geweest
was, dan . had juist hij die deftige verloving nog
niet verbroken Maar dat zijn wil pas na het huwelijk
bleek I En toch, de feiten zijn er, zijn er: — Maartje
hier en twee brieven van hem. Een gewoon engagement, zelfs met een veroveraar als Guus, zou eerst
zijn tot stand gekomen na de ontbind . ng van het
eerste huwelijk; maar voor wat inschikke.ijkheid van
de familie der bruid trouwt een zoon van de Heerlijkheid Duynhorst dan ook een deerntje uit het café waar
zijn vader pleegt te stallen. Men kan dit nog wel anders
zeggen. Wie ter wereld betwijfelt nu, dat de stille,
teruggetrokken Maartje, het meisje dat „in haar
hoekje" bleef, als aan een god hem is toegewijd?
Zou ze hem, wat ook, hebben geweigerd? Misschien
is zij zijn minnares. Dan doet hij fatsoenlijk met
haar te trouwen. Is ze 't niet — en 't lijkt eer: niet
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— dan blijft zijn huwelijk met de zachte ladylike
Cato van Maalwijck iets vreemds en iets wreeds,
maar over Maartje kan men hem niets verwij ten.
Ik was onwillekeurig de Nieuwe Uitleg doorgewandeld en toen 't Kanaal nog langs gegaan. Bij de
Draaibrug sloeg ik of en nam de straatweg van daar
terug. Een oogenblik overviel mij weemoed. De zomerpracht van deze avond in een stad, toch maar schaars
met natuurschoon gezegend, en vlak hierve•Or de
kilte van 't strand! Het was om tot zelfbeklag te vervallen. Doch ik herinnerde mij onmiddellijk het juist
daar op de regenmorgen meegekregen woord-op-zijnpas van de „jeune hermite". Met nu te treuren, zou
ik jaloersch doen. Zes-en-dertig, de leeftijd voor
trouwen! Eerst heb ik maanden getreurd om Mea,
toen me verliefd geloofd op Maartje en, ach ja, ik
heb het kind lief. Maar Guus heeft nu eenmaal oudere
rechten en welk een mooie partij is hij. Daar mag ik
niet jaloersch op zijn.
Ik werd me bewust mijn gedachten te dwingen,
als over een realiteit-van-gevoel heen, met de weemoed
diep in mijn innigste zelf. En 't was als streden er
twee in mij, toen ik buiten de boomenrij staan bleef
en over die weien in schemer de lucht zag, de wemeling van goud-getwinkel:
0 de heilige onsterflijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd,
Waar 't geloof met zijn kindervertrouwen mij een hemel eens had
[beloofd...

Wat was het ver, dat kindsvertrouwen! Moeder
wist er niet over te waken. Ach, ik ben vaak onbillijk voor haar. Maar al dat mokken, die ruzies met
Vader. Te vroeg stond ik mee in de werkelijkheid.
Vader heeft het eens gezegd: — „Jij hebt een kinder104

kamer gemist". Er was er geen in het doktershuis.
Men maakt er geen voor een eenige zoon, in mijn
eentje zocht ik naar kinderlijkheid. Ik speelde deze
kinderlijkheid, met eenzelfde ijver als waarmee ik doktertje speelde en sprokkelaar en machinist op de stoomtram. Ik speelde jongens en meisjes erbij en ik speelde
een tweede zelf ; maar ik speelde dat toch wel anders
dan wanneer ik Vader nadeed in de tilbury, of Hijl,
de joodsche slager, in het karretje met de vleeschmand. Ik bekeek mijn kinderenspel, als was ik nog
iemand — een jong-oud menschje. Had ik de dingen,
om de kinderlijkheid mee te vergelijken, niet in de
werkelijkheid-om-me-heen? Prettige vergelijkingen
mislukten telkens. Al toen ik zes jaar werd en mijn
eerste hondje kreeg. Het lag 's morgens in de huiskamer op me te wachten, in een mooi roodgeverfd
mandje, rood met sterke zwarte rand en een poffig
kussen erin. Dadelijk na het ontbijt zocht ik tusschen
mijn vele dierbare boeken naar dat met de prent van
het jongetje, dat hoepelend de tuin doordraaft en de
bond die meeloopt dicht achter hem aan. Toen nam
ik de hoepel en riep de hond, zette de mand op, zoodat
hij er uit viel, maar hij verstopte zich onder de kast.
In lang had ik niet meer gehoepeld en de hond, ach,
hoe viel hij mij tegen — totdat we vrienden zijn geworden, ik hem niet langer had om mee te spelen,
maar hij mijn vriend werd, een prettige vriend, behalve soms, wanneer hij uitbleef, aan 't eten en
's avonds en huilend ik insliep. Nadat hij voorgoed
was weggebleven, weigerde ik een andere hond.
Vader kocht toen Hec, de herder, die hem op al zijn
tochten volgde en die zijn meester heeft overleefd.
Met Philos die ik kreeg op mijn dertiende jaar, was de
groote teleurstelling, dat hij nooit wou doen als Hec,
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dat hij wel meeliep naar het station, maar niet me
's middags zat te wachten, zooals Hec in bevallingsnachten deed, wanneer Vader gebood „naar huis"
en hij ging, maar 's morgens terugkwam.
Ach, mijn Vader, die vreugd in mijn leven, hoeveel van wat ik begon en begeerde, was louter nabootsing door een kind! Maar zou ik hem hebben
nagedaan in het spel van mijn kinderjaren, in allerhande probeersels als jongen en niet mijn best doen
hem te volgen in moeielijke menscheplicht? Wat ik
voelde aan zelfvoldoening, 't was immers telkens,
dank zijn voorbeeld! Hij zegt me dat ik met Maartje
moet spreken, ernstig haar vragen: — Ben je gelukkig?
en dan oprecht me daarin verheugen.
* *

Mijn gezindheid bij het terugkeeren in de stad,
was werkelijk, gelijk ik die hier boven heb beschreven.
Z6Ozeer voelde ik me verruimd door het besef de
druk van lang zelfzuchtig wrokken bij de lichtende
herinnering van Vader's goedheid te zijn kwijtgeraakt, dat ik:, tusschen de huizen gekomen, wel hun
benauwenis om me heen had, maar met luchtige
blijdschap voortliep, in de hoop dat ik Maartje er
toe zou krijgen, openhartig-ernstig met me te spreken,
als op nieuwjaar, alleen in mijn kamer.
De armehuisjes rondom de Poort zijn de morsigste
krotten van heel de stad; de stank blijft er hangen,
al giert er wind. Zij bederven het oude bouwwerk,
dat vrijstaand een mooi monument zou zijn, een
ware stads-ingang, romantisch-deftig en niet een
zijweg-in-ongebruik.
Aan romantiek deed ook Mutsaers denken, toen
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hij daar plotseling naast me liep en we samen de
poort doorgingen. Waar hij vandaan kwam, viel niet
te gissen; misschen dook hij op uit een der krotjes,
zooals de duiveltjes uit de doosjes. 1k geloof het
dan even mogelijk, dat hij er zou zijn binnengeslopen
voor eenige ongerechtigheid, als dat hij een arm
gezin was gaan weldoen.
Aangezien hij het gansche jaar klaagt over kou,
had zijn manteljas niets verwonderlijks. Wellicht
heeft hij de laatste weken deze schouder- en lijfbedekking van vaal geworden waterproof bij alle
uitgaan aangetrokken en niet gezien dat vandaag de
zon scheen. Of was het om wat hij er onder droeg
en dat hij thuisgekomen wegsloot? Met deze jas en
een flambard, gelijk men er droeg in Rumphius'
dagen, Rumphius op wie hij lijkt, tastend en loerend
alsof ook hij blind was; leverde zijn bruusk verschijnen een even onverwachte als karakteristieke stoffeering van de poort die we naast elkander passeerden;
hij had alles am kinderen bang te maken; en toen
we uit het Watersteegje in de nuchtere hedendaagschheid van onze deftige Langstraat waren gekomen,
door stadslantarens en winkellichten in een glanzende
goudschijn gezet, begon de uit zijn goor-flodderig
koetsiersgewaad opstekende roofvogelkop zdaveel van
een aan de wandel getogen vogelverschrikker weg te
hebben, dat ik er op verdacht zou geweest zijn mij
te ontslaan van zijn geleide, als hij me niet zoo gauw
onthutst had met de schijnbaar onverschillige vraag:
— En wat zegt u van het huwelijk van dokter
Van Hooren en Maartje Baars?
De gespeelde verwondering van mijn: — Welk
huwelijk zegt u? keurde hij geen aandacht waard.
Dus draaide ik bij met de vraag: — Maar hoe
107

weet u? . . .
waarop hij triomfantelijk troefde:
— Van Maartje zelf. Och, u begrijpt, toen die dat
aan me dochter kon zeggen!... Maria kwam haar
bij het postkantoor tegen. Billets d'amour bust ze
blijkbaar graag zelf.
Wij hadden dezelfde weg te gaan; besefte dat
het dom zou geweest zijn voor te wenden dat ik moest
afslaan. Hij 2:weeg, ik zweeg, we vorderden langzaam.
Wanneer Mutsaers gegrom laat hooren, houdt een
gevoel of gedachte hem bezig en broeien zijn hersens
op eenige uitval. Ik was niet onvoorbereid, toen hij
vroeg:
— En wat denkt u van dat zaakje?
— Maar meneer Mutsaers . . . Ik denk zoo weinig.
— Nee, u denkt hierover wel. ZOOveel dat u het
hier niet wilt zeggen. Hoeft ook niet. Mar is mijn
huis. Doet u me misschien de eer aan?
Er was iets strijdlustigs, zoo niet vijandigs, meer
in de toon nog dan in de vraag. Het was verstandig,
geen neen te zeggen.
Toen werd hij plotseling iemand anders. Ach, welk
.ten wrak vol ijdelheid! Ik ben nu niet meer een vreemdeling, ook Mutsaers erkent dat ik hoor tot de stad.
Verder ben ik een van de dokters. En zie, ik trad zijn
woning binnen: de apotheek op het uur van sluiten.
Achter het hooge lessenaartje bij het venster stond
Maria, ze legde de pen neer om me de hand te geven,
maar de vader duwde me voort met zijn eene vlerk
en weerde haar met de andere af; ik moest de trap
naar het „Laboratorium" op, zijn heiligdom achter
de apotheek. Voordat hij een elektrisch knopje deed
knippen, borg hij bij het schaarsche licht, dat inviel
door de kier der deur, haastig iets weg van onder zijn
mantel in een breede la aan de grond. Hij was vlug
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overeind en gooide zijn jas neer, het licht ontgloeide,
hij wees me een stoel aan, ook sigaren, en we hebben
Lang gepraat. Over Guus, zijn broers, zijn ouders, en
over Maartje, „die vreemde vogel uit een nest, zoo
vulgair als De Zwaan", — beeldspraak, gelijk vanzelf
spreekt, van Mutsaers. De rhetoriek was het eenige
niet, dat ik me liet welgevallen om de inlichting die
ik kreeg. Trouwens hoorde zij bij het geheel. Terwijl
hij daar bitter filozofeerde: — „We spreken maar
altijd van samenleving, samenrotting zou juister zijn" ;
dacht ik even: o man, hou' op met die resten uit Dageraads-dagen. Maar de term keerde in mijn gedachten
terug, toen zijn kroniek van de stad naar het eind liep.
Deze kleine stad, die zoo proper er uitziet en waar —
hij mocht dan al borduren — zOOveel vuilheid mogelijk
was. — Gelooft u mij niet, vraagt er gerust uw collega's
naar en noem dan de Stadsapotheek als uw bron.
Vraag de gemeente-secretaris. Of onze groote winkeliers .. .
Om aan een ingeroepen getuigenis van onze brave
Bor, gepromoveerd buffer tusschen B .en W. en de
Raad en nu al aan zijn derde burgemeester, niet to
denken; ik zie „de man vol zoetigheid", onze vrome
taartjesbakker Van Zalingen; ik zie de rechtlijnige
deftigheid Plaat — noemt men hem niet „de distantiemeter", omdat hij, bij het maatnemen voor jassen en
broeken, met woord, gebaar en gelaatsexpressie voortdurend zijn afstand tot de client meet? . . . Zou hij,
zou de slimme Van Zalingen, zou Jan Overleg dat
alles niet net zoo goed weten als Mutsaers en zou ieder
van hen nochtans in alle hachelijke oogenblikken de
onderdanige leverancier hebben gespeeld? — „Men
speelt niet, men doet naar zijn eigenbelang" : ander
aforisme van Mutsaers, die met de ijver van een apostel
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mij onderwees in levenswijsheid. — „U, die in Indie
geweest bent'' . . . Hij noemde mij „een kind in de
boosheid", doch bedoelde er geenszins wat vleiends
mee. In het eigenbelang zit al de cohaesie van een
samen . . Jeving als hier. Niet is er erkenning van het
gezag, maar het eigenbelang aanvaardt gezag. Dit,
meende Mutsaers, zou altijd zoo wezen, al hadden we
morgen de revolutie. Zij zou het eigenbelang verplaatsen.
Hoe het eigenbelang in de knel kan komen, bewijst
de val van Hugo van Maalwijck, slachtoffer van de
halsstarrigheid, waarmee zijn dochters allebei een
mooie echtgenoot hebben verlangd. Hugo toch kende
de jongelui, als echte zonen van hun moeder. Deze
mooie barones was de kleindochter van een Russisch
generaal, die in ons land heeft rondgespookt ten
tijde van Napoleon en wiens dochter, achter Arnhem
getrouwd, de bijnaam kreeg van de Circusrijdster.
Haar dochter, freule Melanie van Noetich Oltmans,
meende de luitenant der cavalerie Guus van Hooren
te trouwen, maar toen die, wellicht iets te laat, een
plantersdochter van Java verkoos, met wie hij een
buiten bij Oosterbeek kreeg, trouwde zij vlug zijn
oudste broer — „zoo bleef ze ten minste in de familie".
Want zelf van heel bijzondere schoonheid, stelde ze
mooie mannen op prijs en knappe jongens waren
zoowel de ruiterij-officier, als zijn oudere broer de
konijnen-fokker, alsook de jongste van het drietal:
— de ergste, die in het krankzinnigengesticht is geeindigd. Melanie had van haar moeder de liefde voor
de karwats geèrfd. Ook haar verliet dit werktuig nooit,
juist doordat zij er waarlijk mee werkte. De cavalerist
had het vast al ervaren en misschien ook hierom de
indolente Javaansche verkozen. Chatelaine van Duyn.
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horst geworden, lei ze de zweep niet meer uit handen.
Ze was, prachtig poppetje, klein van gestalte, ook
door haar slankheid bleef ze een kind, maar niet
alleen de officieren, alle boeren beefden voor d'r.
Het beulshandje trof zoowel dieren als menschen;
voor de kennel had ze speciale zweepen, met messcherp staal door het leer gevlochten; jankend kropen
de honden weg, wanneer zij de hoek van de keuken
omkwam, maar zij sleurde ze uit de hokken te voorschijn en genoot zoo ze dorsten bijten: — „er vloeide
nog wel meer bloed op Duynhorst.." Haar man placht
ze in de neus te knijpen; eens deed ze het bij een
groot jachtdiner, zoodat hij bloedend de kamer uit
moest. 's Winters logeerde ze lang in Den Haag;
Mutsaers wist van een duel om haar: tusschen twee
vreemden, wel te verstaan; haar man had genoeg
aan haar bloeddorst op Duynhorst, waar hij zijn eigen
leventje leidde .. .
Ik heb het alles aangehoord in eigenaardige verdooving. Soms hunkerde ik als in heimwee naar zee,
naar de vorige avond, zelfs naar de regens; en snerpend
kwam dan het zelfverwijt, bedacht ik: zij is nu te
minste nog hier.
Het eigenaardige van ons samenzijn, waar het
slaan van elven een eind aan maakte, was dat al dit
vertellen-aan-mij geen zin had, tenzij Mutsaers aannam dat ik mij voor Maartje en haar beminde in meer
dan gewone mate interesseer. Hierover is geen woord
gewisseld. Ik zou me willen wijsmaken, dat hij mij
afgunstig op mijn voorganger denkt: een afgunst
— fel als zijn rancune — die niet om Maartje zou zijn
ontstaan. Maar ik ben in mijn ziel overtuigd, dat hij
mijn gevoelens raadt of doorziet. Toch — zoo hij dit
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doet, wat wilde hij dan? Was het sarren, om mij
wanhopig te maken? Want terwijl al dit Moskovietisch
sadisme moest aantoonen, dat de zonen van Duynhorst
erfelijk belast zijn, vergat de oude de voorbeelden
niet, waaruit kon blijken hoezeer Guus' slachtoffers
hem vergoden. Ook daartoe volstond deze eerie avond.
Wel zat ik er onnoozel bij! Bijna een jaar ben ik in
functie en van al deze drama's-in-een-kleine-stad
was mij werkelijk niets bekend. Ik dacht ze nauwelijks
mogelijk. Er wonen hier toch wel meer mooie mannen.
Maar al ware ikzelf er een van, ik zou op wat Mutsaers
„fortuintjes" noemde, in de engte onzer stadspalen
en bij de vele spionnetjes die hier ook symbolisch
dienst doen, niet verdacht zijn geweest. Eer bezwaarde
het mij dat ik luisterde. Zelfs als er geen verdichting
doorliep, mocht al deze waarheid zoo voortgezegd worden? Ach, dat de menschheid daaraan smult! Mutsaers
zelf kwam eens met dit werkwoord, toen hij afgaf
op kwaadsprekerij in de soos. Nu .. wat wilde hij
nu met mij ? Wilde hij me doen gelooven aan een
onweerstaanbare, mooie dokter voor wie het een
genot is met meisjes- en vrouweharten te spelen?
Maar wat .wou dan dat rauwste woord, dat bij het
afscheid uit zijn mond viel, als had hij het voor het
slot bewaard en dat Guus verbond aan de Haagsche
schandalen, hoewel hij niet met zijn broer is genoemd in die steeds nog geinstrueerde zaak? Maartje
zou Guus een „alibi" zijn: — „Gelooft u me, niets
dan een alibi" .. .
Als was ik bevreesd dat iemand mij zien kon, zoo
ben ik, na het wat stroeve afscheid, de straat doorgevlucht, van Mutsaers' huis weg — niet in de richting
van mijn woning, niet daar waar misschien de familie
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mij wachtte en waar ik eerst hoopte met Maartje te
praten, zooals op nieuwjaar alleen in mijn kamer.
Te vuil kwam ik de apotheek uit; ik snelde, de Papensteeg door, naar de Wal, onder de donkere hemel
vol sterren. Lang heb ik er op een bank gezeten in de
loutering der nachtlucht.
Is het verkeerd, dat ik Mutsaers gevolgd ben? Ik
dacht aan de benauwenis van een Jong meisje dat
heeft zitten luisteren naar een kaartlegster. Achteloos,
zooals een onverschillig speler de kaarten luchtig
neergooit, sprak hij slachtoffersnamen uit en geen
ervan trof mij zoo fel als die der in schennend verband
genoemde moeder en dochter: mevrouw Verheul en
de onlangs getrouwde, twistend in minnetijd om de
dokter. Dat was dus de woning vol huiselijkheid,
waar oude linden over waken — gezinsgeluk dat ik
voort dacht te zetten?. . .
Is de werkelijkheid zoo leelijk?
Maar wat wil Mutsaers' „alibi"? Ik heb me laf
bij hem gedragen, door me z6Oveel te laten vertellen,
zonder verzet van verwerping en walging. Had ik
anders al deze dingen gehoord? Zijn raad van „navragen" zal ik niet volgen! Wel fluid ik meer ervan
weten — en spoedig.

113
'Van hair luiMer bernord

8

XII.
Wijk-aan-Zee, 3o Augustus.
Mijn laatste avond aan zee; morgen keer ik naar
huis en overmorgen hervat ik mijn werk; moge het
ook mij hervatten.
Wat ik verleden week in dit boek heb geschreven,
is een nauwgezet verslag van ervaringen en bevindingen — en hoe barok lijkt het bij de herlezing!
Die reis naar huis in mijn vacantie, dat achternareizen van Maartje en — het ergste komt nog:
— met geen resultaat.
Want ik heb haar toen niet meer gesproken.
Opzettelijk ben ik laat thuis gekomen. Met haar
alleen had ik niet kunnen praten, of het moest het,
volkomen oprechte althans over Van Hooren oprechte — gesprek. geweest zijn, dat wellicht mijn invloed voorgoed had vernietigd. Met haar-in-de-huiskamer dorst ik niet praten: -- hoe zou ik mijn weerzin
hebben bedwongen bij de zeker aan het licht gekomen
verheuging der ijdele moeder?
Met huIp van de nachtbel kwam ik De Zwaan
binnen en heb aan mijn moeheid toegegeven, door
lang to slapen, echt „in vacantie". Het eerste dat ik
de volgende morgen beneden hoorde, was van de
dikke tong haars broeders:
— Nou dokter, me zuster ben we weer kwijt, die
ging Anders weg as de vorige keer!
De tweede omnibus nam mij mee.
Aan de overkant was-en-bleef alles gesloten. Van
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Maalwijck is Cato gevolgd en ook de oudste dochter
en haar zoon zijn er heen. Het bericht van de verloving, dat natuurlijk van mond tot mond gaat,
blijft hun zoo misschien nog bespaard. De geheimhouding, die de moeder mij oplei, heeft Maartje
geschonden bij juffrouw Mutsaers 1 Zou de verheugde
hebben vergeten, dat ze de tijding evengoed kon
laten omroepen? De schuchtere, teer-gevoelige Maartje,
het meisje, „in een hoekje", dat er iets uitflapt,
waarvan haar verloofde schreef : houd het geheim?
En uitflapt, niet aan een zielsvriendin, miar aan de
vijandin van Guus? Het hotel-personeel wist het
trouwens ook al; de bedaarde, goedige Huib begon
erover aan het station: dat het zoo'n hooge eer voor
De Zwaan was . . . Wat kan Guus dan toch bedoelen?
Wil hij Cato tot echtscheiding dwingen? Wenscht
hij opspraak, om Van Maalwijck te grieven? Of zou
dat woord van Mutsaers juist zijn, wordt Maartje
geafficheerd als verloofde, opdat hij niet in de Haagsche
strafzaak zal worden betrokken? Zij gooit dan haar
naam en haar liefde te grabbel — maar als ze daarmee zijn „goeie naam" redt? .. .
Zoo waren de vragen, de angstige vragen op mijn,
weer lange, terugreis naar hier. Telkens zag ik haar
starre blik in het oogenblik dat ik sprak met haar
moeder, nadat ik haar had gelukgewenscht. Dat was
geen oog van jong geluk. Blij was de oppervlakkige,
aan mooie schijn zich gevende oude. Wel blijft een
gevoel, als er leeft in Maartje, ernstig zelfs bij de
extaze; maar niet die ernst was in haar oog. Wat
moest ik voor haar hopen of vreezen?

"5

Het antwoord kreeg ik twee middagen later. Er
was, zoo zag ik in, een mensch, die woorden kon
spreken van stelliger waarde, woorden die echter bun
waarde slechts hielden, indien de klank van zijn mond
tot mijn oor kwam. Hierom heb ik klokslag elf mijn
kaartje overgereikt aan de portier van Guus' gesticht.
Deze statige bracht me een wachtkamer binnen,
waar ik graag mijn salon van zou maken. Door het
breede, wijd-open venster zag ik glanzig grachtwater,
waarop groenteblaren en andere kleurige dingen
dreven en aan de overkant was een plein, waar markt
werd gehouden, ook bloemenmarkt. Waren er de
losse bossen gekocht, schijnbaar achteloos neergelegd in breede aardewerkbakken, blauw en wit, nieuw
van vorm als het meubilair?
Ik moest lang wachten. Toen eindelijk de deur
zacht week, liet ik een: — He?" van verwondering
los, want daar kwam Maartje, juist zoo gekleed als
ik haar drie dagen te voren in de kamer thuis heb
gezien, hetzelfde japonnetje, zwart met wat kant
aan de wijde, korte mouwtjes: zwart, waar haar
blond blij boven uitkomt. Zij had een rozeknop in
de corsage. Mijn uitroep beantwoordde ze met een
glimlach van begrijpen, doch deed onmiddellijk haar
boodschap: „dokter Van Hooren" speet het wet: nu
had hij geen oogenblik tijd, maar als ik nog zoo lang
in de stad bleef, zou ik hem groot plezier doen door
om vier uur terug te komen. Wat kon ik zeggen dan:
— „Wel, heel graag"; de groeten verzoeken en verdwijnen? Handdrukken hebben wij niet gewisseld.
Wij kenden elkander . . . het leek niet veel meer.
Ik kon niet vragen, wat zij hier deed; niet, of 't haar
goed ging — niemendal . . . hoewel ik kwam, nu ja,
am haar. Met iets als weerzin van al de weelde duwde
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ik de vanzelf weer dichtsuizende corridor-deur met
kristal open en de gracht vond ik rommelig, niet
langer vroolijk.
Onder mijn drie verwanten te Amsterdam is er
geen die me wat kan schelen en ik was allerminst in
een stemming om plotseling meer belangstelling voor
hen te voelen. Een vreemde lust drong mij naar Artis.
Zelfs besloot ik er heen te loopen. Doch hierbij heb
ik mijn orienteerings-vermogen overschat, want ik
kwam uit op het Rembrandtsplein. Dicht bij de hoek
van deze ruimte las ik boven een winkel van heerenartikelen de naam Bareel, wat me aan collega Bareel
deed denken, die ik na de terugkeer uit Indiê tweemaal
ontmoet heb te Rotterdam. Hij woont hier te Amsterdam: — als ik eens beproefde hem te bezoeken?
Maar welke dokter gaf thuis op dit uur 1 Intusschen
was de eenigszins cynische vleug van belangstelling
voor apen en nijlpaarden onder het wandelen sterk
verminderd. Dus besloot ik hier aan het plein te
lunchen, doch vooraf Bareel op te bellen. Een vrouwestem stond mij te woord, die bleek aan zijn huishoudster te behooren. Dokter zou niet v66r half twee
thuis-zijn, maar waarschijnlijk kon ik hem te spreken
krijgen in de Groote Club, waar hij tegen half een
dagelijks kwam . . . Ruim een kwartier later zat ik
in een deftige zaal tegenover hem. De opgewektheid
van een kameraadschappelijke telefoon-groet en de
blije vaart van een korte tuftocht langs het zonnige
Rokin hadden me al wat opgevroolijkt. De vergelijking
van Bareel's dagelijksch „koffie-uurtje" met mijn
tweede ontbijt in De Zwaan, was te eervol voor heel
de medische stand om me jaloersch te kunnen maken.
Amsterdammer van geboorte, hoewel niet uit het
winkel-geslacht, heeft Bareel, na voltooide studie te
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Weenen en to Berlijn, zich als zenuwarts in zijn stad
gevestigd, waar hij een aangenaam, niet vermoeiend
en interessant doktersbestaan leidt. Zijn kleurige
verhalen waren een welkome afleiding. Zoowel het
ongewisse zakenleven als de afmatting bij de weelde
in een wereldstad gelijk Amsterdam tegenwoordig
is, bezorgen hem vele rijke klanten en geven hem een
kijk in de zenuwstorende prikkeling van menig benijd
beroep. Vanzelf kwam „de liefde" hierbij ter sprake
en toen noemde hij collega Van Hooren. Wat die bezielde, was hem een raadsel.
— Weet je dat hij weer gaat trouwen?
— Nee! met wie?
— Met een verpleegster.
Voorzichtig vertelde ik iets over Maartje.
— Dus jij bent nu in huis bij die menschen? Dan
mag je de ouders toch wel eens ter dege waarschuwen,
want wat is dat nu voor een bevlieging! Toevallig
weet ik iets naders van Guus. De mooie vrouw van
een rijk advocaat hier is ender zijn behandeling geweest. Haar man heeft me zijn naam niet genoemd,
maar wel me gezegd: zij is zenuwziek sedert een
operatie, en later hoorde ik zonder uitvragen van
haarzelf, dat ze drie weken in Van Hooren's gesticht
had gelegen. Meer preciseeren mag ik niet, alleen dit:
het was niet door de operatie. Van Hooren is de
incarnatie van Don-Juan-in-doktersvorm. „Man's a
strange animal, and makes strange use of his own
nature," zegt Byron in zijn „Don Juan" en ik zeg het
van Van Hooren. Trouwens, hij was in Leiden al zoo.
Als hij zich daar bij jullie in die kleine stad noodgedwongen rustig heeft gehouden, nu haalt hij de scha
in, dat verzeker ik je.
— Je weet dat hij nog altijd getrouwd is?
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— Getrouwd? En je zegt geêngageerd?
Bareel bleek van het huwelijk niets te weten.
Volgens hem had te Amsterdam niemand ooit van een
mevrouw Van Hooren gehoord. Maar het engagement werd er iets nog meer ongeloofelijks bij.
— Geloof me, je moet daar wat tegen doen.
En nadat ik hem tot zijn woning aan de Voorburgwal had vergezeld, kreeg ik bij het afscheid-nemen:
— Vergeet je niet over Van Hooren te spreken?
* *

Met deze opdracht welgeborgen, ben ik na wat
ronddolen om de tijd klein te krijgen, voor de tweede
maal de achter mij dichtzuigende kristaldeur van het
Ziekenhuis doorgegaan. Weer wachtte ik lang in
dezelfde kamer, tot eindelijk de portier met indrukwekkend ceremonieel mij verloste en geleidde.
Er is een begrip van moderniteit, dat duurte bijeenbrengt met schijnbare eenvoud, ongewone verfijning met achteloosheid, veel zonderlings met gemak
van beweging. Mijn haat tegen Guus, verleider van
Maartje — want wat zijn „feiten" : haar ziel is hem
— heeft, heel het uur dat ik bij hem moest doorbrengen,
mijn waarnemings-vermogen gescherpt, zoodat ik
op elke kleinigheid lette, al nam ik aldoor mezelven
waar, ellendig onbedreven in omgang.
Van wat ik zag, begeer ik niets; maar ik besef,
waar het hem toe dient, en hierdoor zag ik het aan
met nijd. Nooit is het in me opgekomen, een Don
Juan te kunnen zijn; ook verlangde ik nooit het te
wezen, daar ik Oen geluk zie in zulk bereiken. Maar
Don-Juan's-macht houdt Maartje gevangen 1 Het is
wel wat ik vroeger gemeend heb: eenzelfde invloed
als uitging van Mea, oefent deze man over Maartje.
En hier blijkt het verschil tusschen mannen en vrou119

wen. Was het tevens mijn onwil, of enkel mijn onmacht? nooit is 't mij mogelijk geweest om mee te
voelen, mee te willen met al het uiterlijks, Mea dierbaar. Maartje uit het kleine-stads-hotel, met reizigersgasten zooals Kassave en wekelijks stalling voor
boere-sjeezen; Maartje paste nu in deze kamers, ze
deed er de dokter geen schande aan!
In dit modern-mondain geheel, waar niets aan een
ziekenhuis kon doen denken, want ook de bijzondere,
breed-diepe stoelen en zelfs de weeke, omvangrijke
sofa zouden elders kunnen staan, bewoog zich weinig,
lenig-en-loom, een slanke, mooie, jong-blijvende man,
every inch a gentleman, inderdaad in alles quite
English die, toen men hem iets kwam toefluisteren,
uit een zacht-glijende la een register nam, dat er wel
ziekenhuisachtig uitzag, maar dat ook onmiddellijk
weer was verdwenen in het als-niet-geopend bureau,
nadat hij even wat had geschreven op een blad van
de fraaie bloc' notes, die naar van zelf sprak bij zijn
hand lag. Er stonden twee telefoon-toestellen in deze
voorste en grootste van de twee kamers, allebei
maakten ze een muzikaal-tinkelend geluid en door
de eene sprak Van Hooren, zonder dat ik begreep hoe
zijn stem werd opgevangen. De andere, bij het raam,
was voor Maartje. Eens ging ze er heen, eens werd
zij geroepen. Alle dingen gebeurden van zelf. En deze
treiterige, want verlegen-makende van-zelf-sprekendheid omwikkelde, omstrikte mij. Mijn bezoek zelf
werd iets natuurlijks. Een paar minzame banaliteiten van spijt, omdat ik, kort in Amsterdam, tweemaal moest komen om hem te ontmoeten; niets
van een vraag: wat kom je doen? evenmin iets van
toeschietelijkheid of integendeel van onvriendelijkheid. Deze hoffelijke man zet de menschen op hun
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gemak, doordat hij zich overal en altijd op zijn gemak
schijnt te voelen. Vertelde Hugo van Maalwijck niet,
hoe doodgewoon Guus bij hem binnenkwam, nadat
zijn vrouw naar huis gevlucht was? De hand stak
hij toe, of er niets was gebeurd! Dat is de groote
macht van die man, bij zijn omgang met alle menschen.
Weliswaar is het zijn eenige niet. Van deze karakterlooze gaat een schijn van volkomen harmonie uit.
Ook mij hield hij vast met die welgemanierdheid.
Ik popelde, zocht naar een woord, een gebaar, en
wist slechts dat ik laf en bloo ben. Hij toonde met
niets, er wat van te merken. Tijdens mijn bezoek
kwamen, na telefonische besprekingen, eerst een
assistent en toen een hoofdverpleegster binnen. Uit
wat hij hun zei en later aan Maartje, vernam ik dat
het om een ernstige zieke te doen was. De melodieuze stem van de directeur wees de verpleegster
op een verkeerde handeling van een harer ondergeschikten, zooals hij iemand op een vergissing bij het
nakijken van spoortrein-uren of bij het wegen van
een te frankeeren brief zou hebben gewezen. Altijd
handelt hij kalm en altijd blijft hij hoffelijk, slechts
klinkt er geen ziel uit de zachte welluidendheid van
zijn stem. Hij laat niet blijken dat iets hem bezorgd
maakt, dit zou te veel gemeenzaamheid zijn. Een
first rate mechanisch-mensch zou spreken, zou gebaren en zich gedragen als hij. Wel doet hij the,
beminnelijk, dat ik de blos begreep van de hoofdverpleegster, toen hij eenmaal even opkeek.
Nu, hier, kan ik dit alles neerschrijven in een worm
van gelijkmoedigheid, die uit zijn school is. Daar
maakte ik mij aanvankelijk wijs, dat Maartje's tegenwoordigheid mijn houding te zeer bemoeilijkte, doordat ik niets kon zeggen of vragen, zonder het spel
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bij haar te bederven. Zou ik toch, alles bruuskeerend,
spreken, een spiegel hem voorhouden, waar zij bij
stond? Maar hoe te beginnen, wat hem te verwijten,
dat erger was dan de vlucht van Cato, waarop juist
hunne verloving gegrond is? Wat viel er, directs en
redelijks, te zeggen tegen het samenzijn van deze
menschen, hier, in de directeurskamer, dit bij even
kloppen openstaand centrum van een eerste-rangsziekenhuis, waarvan de wijde vensters uitzicht gaven
op een tuin, in Welke ik telkens het grint hoorde
knerpen onder de voeten van schuifelende herstellenden met hun verpleegsters? Kon ik meer doen dan
hen beleedigen? Kon ik beschuldigen — waarvan?
Ik kon waarschuwen, trachten te overreden, maar
zoo ze mij aanhoorden, wat vermocht ik bij haar
tegen hem?
Er sloeg een klok: mijn bezoektijd vlood weg .. .
ik was gekomen — ja, waarvoor? Het geheugen ontgleed mij, ik raakte verward: ik wist alleen, dat ik
niet wist me te gedragen.
Toen, met diezelfde harmonische kalmte, die hij
niet hier zich heeft aangewend, maar wel onloochenbaar ontwikkeld; die geen oogenblik aandoet als
pose en die iets levendigs behoudt, doordat ze langzaam
van deftigheid is en sierlijk, want van lenige loomheid,
begon hij met een nadrukkelijkheid, die door de
intonatie verlicht werd:
— Je bezoek, mijn waarde, is me te aangenamer,
daar ik je gaarne een vraag zou doen. Maar mag ik
rekenen op antwoord, even openhartig als mijn woorden
zijn? Zou het mogelijk wezen, dat Zuster Maartje
bij jou terugkwam?
— . . .Zuster Maartje? Bij mij?
— Ja, in haar vroegere positie. Je vindt ons beiden
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lunatiek? Ik hoor het duidelijk in je toon. En ik
begrijp je bevreemding volkomen. Zuster Maartje
die niet tot rust komt . . . Kijk, ons engagement,
waar zooals je begrijpt verwondering de zachtste
vorm van afkeuring voor is, moet men beschouwen
als het natuurlijke gevolg van gevoelens, die al eenige
tijd bestaan. Juist omdat er vreemde praatjes ontstonden, hebben we een betrekkelijke openbaarheid
gegeven aan onze verloving, hoewel ik, tegen mijn
wil, naar de wet nog ben gebonden. Om de lasterlijke
praatjes, die juist hier in dit huis waren gecolporteerd, heeft Maartje het verlaten. Om ze te doen
eindigen, heb ik haar, die mijn verloofde is, in
de officieele positie van mijn secretaresse terug genomen. Maar bij het stille verzet van voortgezette
kwaadsprekerij en dagelijksche kleine beleedigingen,
die ik niet straffen en dus niet van haar afweren
kan, weet ik maar eerie oplossing: dat zij naar huis
gaat .....
— Niet, zonder dat ik werk buitenshuis heb! viel
Maartje in met levendigheid.
Van Hooren's blik gleed langs haar heen, alsof
haar inmenging hem mishaagde. Immers bedoelde
zijn vraag ook niet anders, dan dat ik haar werk
verschaffen zou. Hij zweeg en hield de blik op mij.
Hoog stond hij boven de plek waar ik zat. Ik besefte
te moeten spreken en in mij was een angst die weerhield, een onmachtige wrevel, een wijde weerzin, een
gevoel dat ik nog niet zuiver verklaar. Want werd
niet opeens mijn angst weggenomen, bood Van Hooren
zeif niet aan, wat een niet meer gehoopte uitkomst
was? Ik wist slechts, dat ik niet verheugd was. En de
vraag moest me z66zeer hebben verblijd, dat ik verrast
mijn heele gevoel daar voor Maartje had kunnen
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verraden. Nu dorst ik zelfs niet naar haar kijken.
Onthutst zag ik v66r mij, het hoofd gebogen, en voelde
boven me zijn blik. Het riasde in mij, dat ik niet
vertrouwde, een haat-vol-onmacht tegen de leugen,
waarmee hij alles-van-Maartje omstrikt.
Ook nu weet ik niet, wat hij wil. Daar wist ik
slechts: ik moet me verweren. Dit nijpende besef van
gevaar herstelde de helderheid in mijn gedachten en
spitste ze tot een beleid van afweer. Zoo gebeurde het,
dat ik, nuchter als, ging hiervan niets mij ter harte,
een praktische kant aan de vraag ontdekte en na
maar korte aarzeling antwoordde:
Ik heb het jammer gevonden, dat Zuster Maartje
niet nog wat bij ons is gebleven en, al komen we er
nu zonder haar, want met die remplacant liep het
mis, ik zou haar heel graag terug nemen. Ze deed
'r werk goed en ze is jong. Juist jonge helpsters heb
ik noodig, want . . . enfin, je kent onze krachten
precies. Maar je weet, Van Hooren, niet ik beslis.
En ik ben niet zeker van wat de commissie van
het ziekenhuis en wat het stadhuis in dezen zullen
zeggen.
— Hoe bedoel je?
— Nu ja, men weet van haar verloving. Haar
broer heeft me die in geheim verteld, maar de volgende
morgen was het de stad door. Gegeven de macht
van meneer Van Maalwijck
— Mijn waarde vriend, als dat je bezwaar is, ik
heb ook nog wel eenige invloed, zelfs na de droevige
zaak van me broer,. Zoowel door familie- en vriendenrelaties, als door het feit dat ik je voorganger ben
geweest, drie jaar lang. De vraag is alleen: jij, als
directeur, houdt jij ook haar terugkeer tegen?
— Ik? Maar Van Hooren! Integendeel. Ik heb als
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directeur met niets anders te maken dan de belangen
van het Huis en dat zou bij die terugkeer alleen geen
voordeel hebben, als de vijanden die het Huis door
verschillende oorzaken en in verschillende kringen,
van stand en van gezindte, heeft, de verloving van
Zuster Maartje misbruikten, om tegen haar en het
Huis te stoken.
— Vindt je goed, dat we dit riskeeren? Mag ik
ons onderhoud gebruiken in een brief aan de burgemeester ?
Hoe innemend kan hij zijn! Zelfs ik ervoer
de macht daarvan — ik onderging haar en zag
haar aan Maartje. Omdat hij, een stap naar mij
toegekomen, de hand toestak als tot een afspraak,
rees ik vlug overeind uit de lage fauteuil en keek
daarbij onwillekeurig naar haar: in bewonderingvonkende bruinen, die van terzij straf naar hem waren
gericht.
Even later, op de gracht, zag mijn geestesoog haar
weer zoo, nu in zijn armen, het hoofd achterover
— en mijn medelij was voor mijzelf, hoezeer met
zelfmishagen doormengd. Ik had me straks vol takt
gedacht, terwijl ik le beau role gaf aan Van Hooren!
Maartje's oogenvuur was eerbied, geestdriftig ontzag
voor zijn deftigheid, die ook dit in ons stadje wel
klaar zou krijgen, en voor de van niemand afhankelijke ruimheid, waar hij alle dingen mee afdeed. Van
mijne toewijding giste zij niets: ik was de schuwe
ondergeschikte, dadelijk bang voor de burgemeester.
Hij was de heer, die kalm zijn gang ging.
Ik voelde haar vereering branden en er kiemde
niets meer van blijdschap, omdat ik haar terug zou
krijgen. Integendeel vond ik mij kinderlijk-dom om
al de opwinding, die morgen, toen Mutsaers me had
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verteld, dat ze thuis was en ik op de Wal naar de
tuin der Verheul's Leek. Mooi paradijsje van huiselijkheid! Want wat die ap'theker vertelde, was wadr;
Bareel gaf hem al gelijk over Guus; ook dat van die
mevrouw en d'r dochter . . . Ik was een ouwe-man
en een kind.
En dam schreide het in me: „Maartje!" en niets
zei, hoe ik moest hebben gehandeld.
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XIII.
Het is waarschijnlijk, dat Maartje genadiglijk tot
het Ziekenhuis zal worden toegelaten.
Guus heeft zijn invloed overschat. Het gesprek,
dat ik met de burgemeester over Maartje's terugkeer
moest voeren, was oer-komiek maar onplezierig.
De onaangenaamheid begon met zijn „toon" in de
telefoon, de goedgunstigheid dat hijzelf opbelde om
alle derden er buiten te houden. Begrijpen kon ik
zijn hoog-doen pas, nadat ik Van Hooren's brief had
gelezen, waarin weliswaar Been schofterig woord
stond, maar die wel een ignobele daad was. Van mijn
bezwaar-maken meldde hij niets, slechts dat ik me
niet had durven binden, omdat de beslissing aan het
stadhuis was. Zoo kreeg Den Dolck het recht te
vragen, of ik niet begreep dat de zonderlinge betrekking, waarin dat meisje tot een nog-getrouwd man
stond, wiens vrouw thuishoorde hier in de stad, haar
onmogelijk maakte voor ons. Nadat ik de mij toegeschreven toestemming tot iets geheel voorwaardelijks
had teruggebracht en mijn eventueele bereidvaardigheid gemotiveerd met „het belang van het onervaren
stadgenootje, te Amsterdam in een scheeve positie
geraakt", vond Edelachtbare er plezier in, zijn veelvermogend stands-besef uit te breiden tot de vakken,
met het nazeggen van een bekende opmerking uit
de studententijd: dat heeren medici onder en voor
elkander aangaande vele dingen een eigen meening
hebben.
Moeilijke weken zijn gevolgd. Goddank hadden de
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laatste dagen aan zee mij goedgedaan, zoodat ik er
dit dagboek heb kunnen aanvullen met een versiag
van mijn bezoek aan Van Hooren, dat uit heel wat
kalmer gemoedsgesteldheid is ontstaan dan waarin ik te
Wijk-aan-Zee terugkeerde. Was het dat oude boekje
met die voortreffelijke omschrijving van de domheid
der afgunst, of is het de zee geweest, de ruimte, 't
aanschouwen van oneindigheid, waarbij zelfs onze
misere klein wordt?
Wat minder verhard, iets beter gehard, ben ik
thuisgekomen. Wel had ik een ietsje kloekheid noodig
om rustig moeder Baars aan te hooren, vol fierheid
over „me aanstaande schoonzoon"; en om daags
na het eerste onderhoud met de burgemeester deze
brief van Bareel te lezen, op dat gesprek wel vreemd
een echo der „eigen meening van heeren medici
onder en voor elkander".
Amsterdam, 1 o September.

Amice, Gij hebt mij ondanks de afspraak met geen
woord versiag gedaan van uw bezoek aan Guus van
Hooren en evenmin mocht ik vernemen, wat gij bij
de verwanten van het meisje hebt bereikt.
Vergeef het den psychiater in mij, zoo ik de mogelijkheid aanneem, dat gij den toestand minder ernstig
inziet dan hij is. De wet die veel van ons vergt aan
examens, laat verder ons medici schalten and walten.
Een raad van toezicht moest beletten, dat iemand als
Van Hooren een ziekenhuis bestuurt. Gij bleekt getroffen door de luxe, enkel al van de corridors en van
een wachtkamer. Uw eenvoud zal later nog sterker
verbaasd zijn. Maar heeft — laat ik zeggen geen ander
verlangen dan de nieuwsgierigheid u, op uw reizen
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naar en van Java, te Parijs of in Italiê nooit binnen
de verbluffende weelde van sommige lieux de debauche
gevoerd? Dit is een insinuatie, zeker, maar die —
historisch onbillijk 1 — gericht is noch tegen de stichters, die het beste bedoelden, noch tegen de vorige
directeur, noch tegen iemand aan of in het ziekenhuis,
allerminst ook tegen de beklagenswaardige, die er
zich de verloofde waant van Van Hooren, maar uitsluitend tegen hem.
Uit wat gij mij over zijn broeder gezegd hebt,
begreep ik dat gij aan analogie dacht. Met u hoop ik,
dat de Haagsche justitie ditmaal eens opruiming in
veel vuilheid zal houden. Maar al was daar een verwant bij betrokken, met Guus is het ongetwijfeld wat
anders. 't Valt minder duidelijk onder de strafwet en
kan daardoor gevaarlijker zijn. De erfelijke belasting
waarvan gij reptet toen ge mij van de moeder verhaaldet, acht ik waarschijnlijk, en ik zou louter
medelijden voor hem voelen, zoo ik dacht dat hij
tegen zijn aandriften streed. Maar uit wat ik weet
van hem, blijkt genoeg het tegendeel, zoodat ik het
verder gehoorde niet eens behoef mee te tellen, om
eerst te denken aan de patiènten, voordat ik de dokter
beklaag.
Uit een opstel van Camille Bos in de „Revue Philosophique" van 1902 „du plaisir de la douleur" herinner ik me een werkelijke verklaring van het geheimzinnige, de gecompliceerdheid, zoo veler verschijnselen bij de ars amandi. Lust en smart zijn beide
ingewikkelde gevoelens, resultaten van verscheidene
componenten. De smart verleent nieuw leven aan
een lust, die of is afgestompt of altijd te zwak was:
zwakker dan het verlangen dat hij bestaan mocht.
De smart is dus een stimulans, zoowel de ondergane
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als de aangedane smart. De — zeer primitieve, tot
het dierlijke in ons terug te brengen — Iiefdebeet
is als een sleutel van al wat wij sadisme noemen.
Er is een definitie van Moll (Die kontrdre Sexualempfindung), die het sadisme een toestand noemt,
„in welchem der sexuelle Trieb in der Neigung besteht,
die geliebte Person zu misshandeln, zu schlagen and
zu demutigen".
Beperk u tot het laatste woord en de ijver, waarmee
Van Hooren dat eenvoudige jonge meisje, wellicht
zonder lichamelijke daden, tot een hem toegewijde
maakt, wordt even verklaarbaar als zijn huwelijk
en als de telkens bruusk afgebroken don-Juannerieen,
waarvan ik weet, dat er binnen het geheel van Moll's
definitie te brengen zijn. De verlangens, die men
„Begleiterscheinungen" van de geslachtsdrift noemt,
blijven bij den normalen man bedwongen. Maar
hieraan behoeft niet te worden getwijfeld: de mooie,
beminnelijke, rustige Dr. Van Hooren, de chirurg
met de niet falende hand, is abnormaal. Bij deze
abnormaliteit werkt — behoef ik u erop te wijzen?
— zijn „fijn-beschaafdheid' allerminst verzwakkend.
En hoe nu het succes te begrijpen, dat mannen als
hij gestadig vinden, met al wat ertoe hoort aan jaloezieen, bij vrouwen die niet alleen meer „ervaring"
hebben, doch tevens, sauf votre respect, meer uiterlijke beschaving of bewuster distinctie dan dit hotelhouders-dochtertje? Mijn vriend, ziehier een (supreme)
verklaring: mannen, wegens zware vergrijpen tegen
lijf of !even veroordeeld, krijgen in de gevangenis en
zelfs nog op de galeien liefdesbrieven, en volstrekt
niet altijd anoniem, aan welker echtheid door niemand
wordt getwijfeld. Terwijl nu de koorts in die vele, al
meer iets gewoons, iets banaals lijkende „bonnes
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fortunes" vermindert en de beredderingen ervoor
even groot blijven of ingewikkelder worden met de
toeneming van de jaloezieen der smachtende vrouwen,
zal de door zijn Trieb toch nog altijd meedoogenloos
voortgejaagde man, in de volslagen verslaving van
dit teere meisje, dat niet pervers was, noch vol
ervaring, een nieuwe stimulans hebben gevonden,
waar hij misschien met schroom aan toegeeft, doch
die bij aarzeling nieuwe bekoring krijgt. Want, slaaf
die hij is, hij moet zijn „Trieb" na I „Wreedheid is
macht", zegt Millament, „en wie zijn wreedheid er
aan geeft, geeft ook zijn macht op". Al speelt hij
slechts „katjesspel" met dit meisje: elk muisje kent
het gevaar daarvan.
Ongetwijfeld, collega, weet gij dit alles zoo wel
als ik en wekt mijn schoolmeesterij uw glimlach.
Doch kijk dan ernstig, nu gij den naam Van Hooren
leest.
Behoef ik u te verzekeren, dat Been motief van
lagere orde tegenover een gevierd ambt- en stadgenoot,
doch moreele overwegingen, me tot dit schrijven
hebben gezet? Is hij het slachtoffer van een „Trieb",
sterker dan zijn wit, zijn daden zijn hierom niet
minder te vreezen en zijn slachtoffers — ik schreef
het al — verdienen in elk geval meer deernis dan hij.
Dolle honden schiet men dood, krankzinnigen bergt
men op. Guus bestuurt een ziekenhuis en verricht
dagelijks operaties. Nu gij een van zijn slachtoffers
kent, zou het onverantwoordelijk zijn, de verwanten
niet te waarschuwen, dat het meisje bij hem in gevaar
verkeert.
Een kameraadshand van
KEES BAREEL.
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Dezelfde avond nog heb ik geantwoord, dertien
zijdjes, die alles zeiden, ook het geheim van mijne
liefde. Ik erkende dat elke dag gevaar bracht, doch
dat ik, behoudens een vage zinspeling bij de burgemeester, aan niemand hier iets had onthuld, omdat
haar thuiskomst van meer belang is dan al het andere.
Toch drukte de waarschuwing mij zwaar. Het toeval
scheen mij te hulp te komen, door „Heeroom" Baars
naar zijn moeder te sturen. Ik noodde hem tot een
bezoek aan mijn kamer, zoogenaamd om mijn krissen
te zien, ik presenteerde een dure sigaar, maar toen
ik al gauw over Maartje begon, bleek hij even grofongevoelig als zijn broer de waard. Deze heeft, geloof
ik, nog meer hart voor zijn zuster, maar ondergaat
de macht van zijn vrouw. Heeroom sprak als man der
kerk. Maartje was volslagen afvallig en de verloving
met een getrouwd man was het ergste dat ze haar
familie kon aandoen. Ik zei niet: — „Uw kerksche
moeder spreekt anders!" Ik was dankbaar, omdat
deze geheel uit de toon der familie vallende verontwaardiging mijn vrees versterkte voor De Kerk.
Ik duchtte haar macht al te Amsterdam, meer nog
dan die van Van Maalwijck. Het onderhoud met de
kapelaan heeft me een paar uur wanhopig gemaakt,
doordat ik dacht aan Maartje's zeggen: „zonder
werkkring ga 'k niet naar huis". Doch ik besefte dat
juist deze woorden me helpen konden bij wie wou
begrijpen, wat er voor het arme kind op het spel
staat. Hierom schreef ik een briefje aan Pastoor
Vlashagens, of het Zijn Eerwaarde zou schikken mij
een half uur te woord te staan. En het gevaar van
domheid-in-vroomheid heb ik niet voor het eerst
beseft. Dat drukt bij roomschen als bij hervormden.
Kapelaan Baars is een nog grover mensch dan de
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kastelein. Ze lijken met de gezichten allebei op de
moeder; verder heeft de geestelijke het in de lengte
gezocht en de waard in korte rondheid. De vader
schijnt ook uiterlijk wel heel anders te zijn geweest,
waarschijnlijk aardt de dochter naar hem; zijn vrouw
heeft hem vroeg in het graf gekregen. Ik heb het
bij mijn eerste geestelijke adviseur, hoewel hij Maartje's
naaste verwant is, dus slecht getroffen; maar welk
een fijn man is onze pastoor 1 Een enkel slinksch
woord scheen er leukweg op te zinspelen, dat het
voor mij niet zoo erg onplezierig moest zijn, het
gezag dat mijn voorganger hier nog te veel heeft —
ook volgens Vlashagens' meening te veel — een
beetje te helpen ondermijnen. En niet zijn mond,
doch wel zijn oogen vergunden zich nogmaals lichte
spot, toen ik me veroorloofde te onderstellen, dat
Maartje in haar liefdeleed wellicht troost bij de Kerk
zou zoeken. Eerwaarde dacht: laat dat maar aan ons
over. Het half-publieke engagement was trouwens
in zijn oog niets meer dan onsmakelijk kinderspel
van twee volwassen menschen en daar hij vast was
overtuigd, dat er van een huwelijk tusschen Maartje
Baars en de met een juffrouw Van Maalwijck gehuwde
Dr. van Hooren nooit iets zou komen, meende hij me
wel te kunnen beloven dat hij zijn invloed zou gebruiken om Maartje's terugkeer niet tegen te houden.
Hij wou beginnen met Moeder Baars het onbehoorlijke
van hare toestemming te verwijten, doch ik zei hem
dat „Heeroom me Soon" dit al had gedaan en dat
elke berisping naar Amsterdam Maartje's terugkeer
slechts kon vertragen. Nu, dan begreep hij wel wat
ik bedoelde en hij moest toch weer eens met de burgemeester gaan praten, die verstandig zich hield boven
alle partijen .. .

I

Heeft de invloed van Zijn Eerwaarde nochtans
eenige brief aan Van Hooren ten gevolge gehad, of
zou de burgemeester zich geroepen hebben gevoeld
zijn veeljarige vriend te waarschuwen? Of is het nog
weer dat vreemde spel, waar Guus de arme Maartje
mee foltert? Dit laatste vrees ik en 't is het erge.
Het neemt alle waarde aan wat er geschiedt weg.
Maartje komt nu wel zeker terug en waarschijnlijk
mag ze haar plaatsje in het Ziekenhuis hernemen.
Maar het zal een gebroken Maartje zijn, zieker
dan ze was in Mei. Want ik durf, ik kan niet
aannemen, dat haar diep en waarachtig gevoel zich
zou laten leuren, zooals de oppervlakkigheid der
ijdele moeder, die waarlijk een traan in d'r oog
wist te krijgen, toen ze mij het briefje van Guus
deed lezen:
„Beste mevrouw Baars, na strijd en aarzeling
hebben Maartje en ik besloten paal en perk te stellen
aan al de booze praatjes over onze genegenheid, door
bekend te maken dat we niet meer verloofd zijn.
Onze betrekking verandert in niets, maar we bukken
voor de kwaadsprekerij tot ik mijn echtscheiding
er door heb. In goed vertrouwen en eigenlijk ook
al om den laster te keeren, hebben wij gemeend,
dat we ons geluk niet behoefden te verzwijgen, al
staat de wet nog tusschen ons. Mr. van Winsum,
mijn advokaat, heeft me in Maartje's tegenwoordigheid de meest mogelijke diligentie beloofd — zoo
laat ik Maartje naar u terug gaan met een onbezwaard hart, al valt de scheiding ons beiden moeilijk. Hartelijke groet van Uw U zoo toegenegen Dr.
G. v. H. v. D."
Ik trof het dat de altijd dravende meiden-naloopster
een lawaai van vallende borden uit de keuken hoorde,
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zoo liet ze dit document in mijn handen dat waarlijk
een plaats in mijn dagboek verdient.
Ach, wat zal ik voor Maartje vermogen te zijn?
* *

Maartje is hier, en zij is blozend.
Zij twijfelt niet, brengt gelaten een offer.
Wel zie ik soms een plooi bij haar mond, de glans
der oogen heeft niet meer het vloeiige van vroeger. Aanvankelijk ben ik hiervan ontsteld, doch het zijn geen
merken van daarginds, het is de invloed van haar
besef dat ze hier vijandschap om zich heen heeft.
Mijn gevoel voor haar is eerlijk, nooit zou ik haar
iets verwijten. Doch nadat mijn ontsteltenis even
stond voor de mogelijkheid dat zij vrouw kon zijn
geworden, ben ik, overtuigd van het tegendeel, in
wat er aan haar expressie verstrakte het beeld gaan
zien der verandering die in het meisje komt dat
„valt": verandering door gekwetste fierheid, verandering van gedwongen verweer. Ook Maartje voelt
zich uitgestooten, de stad vindt: „er is wat met haar
gebeurd". De stad, die zooveel op Cato had te zeggen I
Nit is deze Van Hooren's vrouw en dus Maartje mal
en ijdel, een burgermeisje dat dwaselijk hoopte in
de plaats van Cato van Maalwijck te stappen. Van
Hooren's naam heeft wat geleden: wat raars, na het
erge schandaal met zijn broer. Maartje hoort, of ziet,
of merkt dat. Ook de toon van haar moeder is heel
wat lager. Een uitlating van „de jonge mevrouw"
zei duidelijk, dat de familie niet meer zoo zeker is
van een aanstaand huwelijk. — 't Zou wat moois
wezen, mokte de schoonzuster.
Al deze dingen zijn dood-natuurlijk en slechts de
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kleine kant van de zaak. De graOte is het verwonderlijke van Maartje's voile overtuigdheid, dat Guus
haar wel degelijk vol trouw liefheeft. De groote, de
mooie, maar droevige kant! . ..
* *

Toen ik vanochtend De Zwaan zou verlaten om
naar het Ziekenhuis te gaan, liep Maartje me in de
letterlijke zin van het woord in de weg en zei, zonder
„goeden morgen" : — Dokter, ik zou u graag willen
spreken.
In alle omstandigheden is er het moeilijke van
onze scheeve verhouding, of juister van mijn scheeve
toestand: ik word weer haar chef en mag niets doen
blijken. Tegenover de aanstaande directeur was haar
toon onbetamelijk, dus antwoordde ik niet met een
uitnoodiging om samen naar boven, naar mijn kamer
te gaan. De heele dag heb ik haar agressieve blik
v66r oogen gehad en mij gevraagd: wat kan er zijn?
Toen ik na het diner een kop koffie dronk in de tuin,
heb ik Koos verzocht haar te roepen. Het duurde nog
al, voordat ze kwam. Toen, met de strakheid van
volledige verwondering:
— Heeft de dokter om mij gevraagd?
— Heeft zuster Maartje niet verzocht, me te
spreken?
— 0. Ja! — Maar nog het strakke gezicht. Nu,
in de schemering, was ze bleek. Ontroering kropte
er in mij op met de wanhoopsverzuchting: hoe kan
ik je helpen!
Ik schoof een stoel uit, aarzelend nam zij plaats.
Zacht-weifelend was de toon der vraag:
— Heeft Dokter met Heer Pastoor gesproken?
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Maar op mijn ja-knik, fel:
— Waarom?!
— Om te voldoen aan de wensch van dokter Van
Hooren.
— Wat had Heer Pastoor daarmee te maken?
— Veel, nog meer dan de Burgemeester, want als
Heer Pastoor het niet goed had gevonden, had Zuster
Maartje nu geen kans als een thuis gekomen verlorendochter in het Ziekenhuis te worden verwelkomd.
— Heeft Dokter hem gezegd, dat we nooit zou'en.
trouwen?
— . . .Nee, meisje, dat heb ik niet gezegd.
— 0. Ik dacht . . .
— Wel heeft Heer Pastoor het gezegd.
De handjes wrongen, de wangen vergrauwden en
ik zat over haar als beul.
— Maar, meisje, denk nu 'es even na. Je weet toch,
wat de roomsche kerk wil. Het huwelijk vindt ze
sacramenteel. En nu zou er, of zal er, gesteld dat je
als katholiek de hulp van de kerk noodig hadt, wellicht
geen bezwaar bestaan na een echtscheiding van Van
Hooren, omdat hij bij zijn eerste huwelijk met de
roomsche kerk niets heeft te maken gehad; maar
voor je goeie naam, als dochter uit een katholieke
familie, begrijp je toch wel, dat Heer Pastoor van een
engagement met een nog getrouwd man niet wou
weten en juist omdat ik hem verzocht jullie te helpen
door je terugkomst aan het ziekenhuis niet tegen te
werken, vond hij vriendelijk-slim deze uitweg erop,
dat je heele verloving kinderspel was.
— Nee, 't is geen smoesje, hij meent het ernstig
— Wie? Wat?
— Dat onze verloving ... geen ernst zou zijn.
Dus bedoelde ze Heer Pastoor. Het zinnetje kwam
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er zoo innig droef uit, de laatste klanken versmolten
in tranen. Een kort moment drong er iets als verleiding, om de pastoor gelijk te geven, met zachte
nadruk te betoogen, dat het Van Hooren geen ernst
lain zijn. Doch nu ik aan het moment terugdenk,
aan al dat zich toen uitend leed, verwijt ik me als een
opwelling van onverklaarbaar-grove minnenijd, dat
die lust mij kon bekruipen.
Ik deed mijn best haar te doen begrijpen, dat de
meening van Heer Pastoor geen andere dan praktische
beteekenis had en zijn welwillendheid haar ten goede
was gekomen; terwijl de vertoorndheid van haar
eigen broer, de kapelaan, aantoonde hoe fel de kerkelijke overheid haar liefde afkeurde.
— Mag ik je een welgemeende raad geven, Maartje,
en nu als vriend, niet als directeur?
Onder het doen van de vraag, merkte ik op, haar
voor de eerste maal bij de naam te noemen; nooit
was mijn toon zoo gemeenzaam geweest als deze
avond, maar ik zag er geen gevaar in.
In de dieper gevallen schemer keek zij mij nu met
voile blik aan.
— Trek je de woorden van Heer Pastoor evenmin
als van wie ook aan. We wonen hier in een kleine
stad en over de familie Van Hooren heeft men de laatste
tijd zOOveel te babbelen gehad, dat jij daar nu nog
de restjes van krijgt. Hoor het niet of hoor het met
kalmte. Blijf van jouw kant vriendelijk en doe je werk
met opgewektheid — zoo kom je de tijd heusch het
makkelijkst door.
— Dank u, zei ze en stak de hand uit. 'k Was
opgestaan, hield die hand even vast. Toen liet ik
haar gaan. Aileen gebleven, zag ik sterren fonkelen
boven de tuin.
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XIV.

Maartje heeft het hier toch moeilijk; ik zie het aan
en kan niets doen.
Al die verguizing is grootendeels nijd en nog gemeener
is de oorzaak van smaad die niet uit afgunst voortkomt.
De jaloerschheid begint en eindigt thuis, doch de heele
dag plaagt zij buiten De Zwaan. Ik heb van de omstandigheid, dat Maartje „riet langer en toch nog"
verloofd is, onder meer gebruik kunnen maken om
als haar dokter ad interim voor het aansterken der
toekomstige mevrouw Van Hooren enkele maatregelen aan to bevelen; zoo, met succes, beschikbaarstelling van een nooit gebruikt vertrekje, eigenlijk
ook al niet meer dan een hok, naast de slaapzaal van
de moeder, waarmee een binnendeur het verbindt.
Helaas moest deze luttele gunst de noodlottige droppel
worden, waardoor de emmer jaloezie der schoonzus
die eveneens Guus adoreert, over de rand is heengelekt. De vorige keer was er louter glorie, afstralend
op het heele gezin; „de bruid" ging toen trouwens
ijlings weer weg. Maar nu ze terug kwam, niet eens
meer „verloofd", kreeg deze schamperheid vrij spel.
Heeroom bracht hier nog vroomheid bij aan; de moeder
werd stil onder zijn bezwaren, de jonge mevrouw
luidruchtig-kerksch, zoo dat 'r man haar spottend
aankeek, een dubbele oneerbiedigheid, waar aardsche
straf stellig snel op gevolgd is en die Maartje kwaad
kan hebben gedaan. Ik denk aan het argeloos snoeven
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van Huib op eer die over De Zwaan gedaald was, nu
de dochter zich zóó voornaam had verloofd. De
schoondochter mist naieveteit; zoo zij al even heeft
mee-gepocht en zelfs de oude mevrouw te hulp kwam,
toen ik me werkelijk dorst verbazen dat Guus niet
zelf was overgekomen; het kan geen oprechte vreugde
geweest zijn, daarvoor stak de jaloerschheid te fel, zelfs
indien ze Van Hooren maar half geloofde bij wat hij
voorspiegelde in de „twee brieven".
Tweemaal stond ik op het punt de moeder over
Guus in te lichten, door haar uit de waarschuwing
van Bareel voor te lezen; doch in haar grofheid zou
ze dan nog niet begrijpen, wat er voor haar dochter
moet worden gedaan. Baars . . . ach, wat kan zijn
zuster hem schelen I Hij is man-van-zijn-vrouw en
hij is kastelein en wordt in beide functies gekweld.
Want De Zwaan doet als societeit-nummer-twee dienst
en hoeveel gezwets doodt ook hier de verveling! Ik
heb er Koos eens naar gevraagd: het was al zoo onder
de oude patroon dat — niet de wekelijksche boeren,
doch wel de eigensteedsche gasten halfjes Cats of
Oranje krijgen die driekwart van een heel glas groot
zijn. Zoo geschiedt aan de deftigste leden der soos;
zoo hier aan welgezeten burgers die, buiten der stad
elite gesloten, in onze Zwaan biljartend en kietsend
veel tijd aan hun gezinnen onthouden. Maartje, nu,
moet hun gelag betalen, samen met de twee Van
Hooren's. En indien men zich al om haar broer in
acht neemt, het ontzag voor een kastelein heeft
grenzen. Dus raakt de plomperd dubbel geprikkeld,
door zijn vinnige vrouw en door acht'looze klanten:
—ik zag en hoorde de terugslag. Voorvoelde Maartje
die niet bij haar kreet, waarmee ze de zoo harmonisch-zachte distinctie van Guus' directiekamer ver140

stoorde, dat zij zonder werk buitenshuis niet terug
wou? Hoe wordt zij juist in haar vak geplaagd! De
gevaren of moeilijkheden van gestadig verkeer tusschen mannen en jongens, met vrouwen en meisjes
uit nog andere dan de fabrieksstand; dit samenhokken dat aldoor toeneemt, nadat het in vele scholen
zoo was, nu in winkels, werkplaatsen en kantoren;
zij openbaren z.ch in het bijeenzijn van geneesheeren
en verpleegsters niet dikwijls ruw, doch wel vaak
pijnlijk; maar de, als een nawerking van haar omgang
met Guus te verklaren, gebetenheid van ons viertal
op Maartje zou alleen belachelijk wezen, als het
meisje er niet zoo smadelijk door werd gekweld. Het
gaat bij mijn bedaagde eenden gelijk in het sprookje
van Andersen: mocht jou de kat te pakken krijgen,
snatert hun koor het jonkje tegen. Ze ge166ven dat
Maartje niet langer verloofd is, maar iets moet er
toch wel met haar geweest zijn en dit succes verkroppen
zij niet, daarvoor was Hij heur-vieren te dierbaar.
Bij een sneer die Zuster Van Emden zich erover veroorloofde tegen mij, heb ik haar in presentie van twee
anderen op haar nommer gezet; maar al houden zij
dit voor alien gezegd en beginnen ze niet weer direct
tot mij, niemand geneert zich om onaangenaam tegen
Maartje te zijn waar ik bij sta, en ten eerste kan ik
op dergelijke speldeprikken toch al moeilijk reageeren,
maar bovendien heeft Maartje mij bezworen te doen,
alsof ik ze niet hoor.
Verdedigd heb ik haar tot nu enkel tegenover de jonge
Van Maalwijck, de Amsterdamsche Hugo Azn., die
het over haar „vieze intriguetjes" had. In wat voor
hachelijk parket het arme kind hier is gebracht, heb
ik nog niet zóci pijnlijk beseft, als bij het kort maar
heftig gesprek, dat ik onverwachts met deze arrogante
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grootstedeling moest voeren. Hij hield er mij op straat
voor aan, met eenzelfde patriciersgemak als zijn
naamgenoot eigen bleek, toen die me eens ongeveer
op dezelfde plek te gemoet kwam en verzocht zijn
dochter opnieuw te bezoeken. Zelf heb ik dit jongemensch, nadat hij met Guus de voogdij over Dolf
van Hooren was gaan bepraten, op de nieuwe Amsterdamsche mode-dokter hooren afgeven; maar nu kwam
hij aangestevend:
— He, vertelt u me eens, is dat waar? heeft die
vriendin van dokter Van Hooren hier d'r plaatsje
in het Ziekenhuis teruggekregen?
Nijdig over zijn „die vriendin", vroeg ik stekelig:
— Mocht dat niet?
En het „vieze intriguetje" kwam. En de maat van
mijn professioneele, zoowel als gewoon-menschelijke
lankmoedigheid liep even over. Al meer had ik bewijzen gekregen, dat er leden zijn van de „élite",
die — ik wil niet zeggen de twee broers Van Hooren
vrijpleiten, maar wel de verantwoordelijkheid voor
beider ongerechtigheden over nog anderen trachten
te verdeelen. 0, de achterklap in een kleine stad I
Wie de oude Hugo van Maalwijck haat, geeft op
meelij'ende toon te kennen, dat met spoken als deze
man zijn dochters echtelijke ontrouw vergefelijk wordt.
Van zelf zocht de neef naar wat anders. Maartje,
die Guus heeft aangehaald, om niet te zeggen, zou
hebben verleid 1 Ik ben zeker dat de brutale kwajongen
bij zijn kornuiten te Amsterdam zoo'n dwaasheid
nooit had aangedurfd. Maar al doet hij graag grootsteedsch, nu ademt hij mee de kleine-stads-stank in.
Iets dergelijks gaf ik te kennen en liep toen door,
te laat bedenkend, dat mijn uitval Maartje kan schaden.
Helaas, wat zou haar ergers gebeuren dan de futiele
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fopperij, het kinderspel-lijkende, maar ernstig-wreede
op-sleeptouw-houden door Guus? Ze toont in 't Ziekenhuis veel ijver en ik kreeg gedaan dat ze is gaan
biechten, wat haar moeder ontroerd kwam vertellen,
niet vermoedend wie in die vroomheid de hand heeft.
'k Voorzie voor Maartje z6Oveel smart dat ze de
rugsteun der Kerk kan behoeven. Haar leed zal uitsluitend zijn uit haarzelve, uit de verblinding harer
liefde, haar liefde die louter verblinding is. Want
al werd de ellendeling nu eens oprecht, al sarde hij :
„ik heb met je gesold", nog zou zij smeeken: „houd
mijn liefde". Toch, ondanks die kracht van haar hoog
gevoel, lijdt ze onder de laagheid rondom haar, 't
getreiter thuis en van de verpleegsters. Dat men ook
in de stad op haar afgeeft, om Mooie Guus wat schoon
te wasschen, heeft ze waarschijnlijk nog niet gemerkt.
De bezoekers der Zwaan praten anders: die geven
wel degelijk Guus de schuld en vinden Maartje dom
en mal. Maar de deftigheid scheldt haar een intrigantje,
uit stands-partijdigheid, Guus tot voordeel en uit
dedain voor zoo'n mesalliance. En niemand ziet er
het katjesspel in, juist „dank zij" de ruchtbaarheid
die het geval kreeg, om welke 't Guus wellicht te doen
was. Want de zaak van zijn broer bedreigde zijn naam,
nadat Cato hem was ontvlucht en nu kon het heeten:
hij minde dat meisje.
Intusschen hoort men niets van zijn proces. Guus
speelt met Maartje en spot met de stad.
* *

Het uur in Guus' directeurskamer met hem en
Maartje, meer nog de opheldering die ik haar geven
kon van mijn bezoek aan de pastoor, hebben ten
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gevolge gehad, dat zij onverwachts vertrouwen in
mij ging stellen. Zou de heugenis van mijn dwaze
biecht over een eigen voort-durende liefde hebben
meegeholpen om me ongevaarlijk te maken? Zij mijdt
mij niet langer, integendeel. In 't Ziekenhuis ontwijk
ik gesprekken, uit vrees voor jaloerschheid der andere
zusters, die in alles bevoorrechting ontdekken. Doch
heeft ze vrij, terwijl ik thuis ben, dan klopt ze telkens
bij mij aan — en deze momenten geven mij vrede.
Ik weet nu dat ik niet zal trouwen. Mijn kinderjaren
hebben te veel huwelijks-teleurstelling gezien, dat
heeft een stempel gezet op mijn wezen en Mea heeft
me wel doen voelen, wat ik al mis om de vrouw te
behagen. Mocht ik nog Maartje's trooster worden .. .
Maar reeds de waarde dezer gesprekjes leert me
die hoop uit het hoofd te zetten, opdat ik dat liefelijks
niet verlieze, door dit kostbaar vertrouwen te grievers
met een beleediging van haar zoo diep gevoel, als
elke toespeling op mijn gevoelens wezen zou.
Het moet zijn „de liefde die vriendschap heet".
0 gij, mijn lief, die nu door 't lieven lijdt,
Klaag niet in stilte alleen,
maak poezie
Van leed,
ach, laat geween en melodie
Tusschen ons zijn een zoete somberbeid.

Deze omgang, een „somberheid", schenkt rust.
Naar nergens elders drijft verlangen en hier weet
ik, waar de grens is. Ik mag mij bezighouden met
haar. En bij onze omgang past filantropie.
Mijn zorg voor haar beperkt zij stipt. In sommige
dingen openhartig, in alles betreffende haar familie,
vanzelf ook over het Ziekenhuis, laat zij aangaande
Guus niets los en ik pas op nooit wat te vragen. Soms
verraden haar oogen, of doet het haar bleekheid.
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Haar mond zwijgt — maar wat zou hij melden?
Ik vrees dat ze juist niets heeft te vertellen en deze
teleurstelling van elke morgen en elke avond met
de heldhaftigheid harer wanhoop verbergt.
Is dit de toestand van haar hart, dan blijft er in
alle omgang met mij, ook in ons prettig samenwerken,
nauwelijks eenige afleiding voor haar. Toch doêt ze
en geeft zich aan dat werk. Met name aan het rampzalige gezin Baanders hebben we een klant die meetelt.
Soms betrap en verwijt ik mij, dat de ellende dier
brave stakkers me tijd laat aan de droom te denken,
die me daar in de buurt van het Zijlstraatje een
dwaze schim van geluk heeft gegeven. Doch dan redt,
wat niet sentimenteel is, 't besef te doen in de geest
van mijn vader.
Merkwaardigerwijs heeft de kwaadsprekerij, die
zoo'n eerste rol speelt in het geestesleven der stad,
hier nog voedsel vermogen te vinden, daar collega
Maasman me aanhield: uit wat voor fonds ik Baanders
hielp. Ook Van Emden begon er over: of Maartje
sours geld kreeg van Heer Pastoor, maar dat die toch
wist dat Baanders niet roomsch is . . . Bij zulke vragen
leeft Maartje op; dan doorfonkelt de lach het bruin
van haar oogen en krult om haar gezonde mond —
dan foltert sterk mijn plicht: niet verder.
Verleden week, 's nachts, heb ik dom gedaan, door lang
te tobben over de vraag, of misschien als ik alles haar
zei, his ik haar dit Dagboek liet lezen en ook de brieven
van Bareel en ik zond haar desnoods naar Mutsaers,
dat die haar vertelde van Guus' verleden ; zij zou kannen
gelooven: het gaat niet; en dan, na het noodig geduld
van mijn kant, toch nog zou willen trouwen met mij.
Het is gebeurd na de gewone reactie van gedachte- of
verlangens-glimpen op slaap en droom. Dan, bij het
Van hear luister beroofd
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volledig ontwaakt-zijn, lijkt die ernst van de nacht iets
onmogelijks; zoo zot, dat het niet kan geweest zijn;
maar de gemelijkheid slaat een gat in de dag.
Een waarschuwing was deze dwaasheid wel; nuttig,
na Bareel zijn brief.
Ook heb ik hem weer openhartig geantwoord.
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XV.
Voordat ik, op dit oogenblik, de eerste woorden
tot „bijschrijven" zet, heb ik het laatst-geschrevene
gelezen en me afgevraagd, hoe ik zoo rustig, zoo
glad over het geluk, het, nu ja, betrekkelijke geluk
heb kunnen schrijven in al die weken van omgang
met Maartje, dat hulp verleenen aan enkele armen,
de lieve gemeenzaamheid onzer gesprekjes.
Opeens is deze rust verstoord.
Maartje werd op eenmaal anders. Haar bleek gelaat
stond weer hoekig verstrakt en weer hield ze zich
schuw op een afstand. Nu is aan de welbeproefde
regeling van de vrije Zondagen der verpleegsters
sedert lang een al onder Van Hooren ontstane onderlinge schikking annex, waarbij de dienst niet wezenlijk
lijdt en ten gevolge waarvan de rustdag uitdijt tot iets
dat op een week-end lijkt. Oogluikend heb ik dit nog
meer zien worden, toen om der wille van Zuster
van Emden, die een broer heeft te Leusden bij Amersfoort, met een weinig inkrimping van nachtdienst
de Maandag tot tien uur 's morgens erbij kwam.
Gisteren voor een week was het Maartje's beurt.
Vrijdag na het eten kwam ik haar tegen in de vestibule
van De Zwaan, ze kon me niet ontwijken en groette
met een stugge hoofdknik. Zelfs als geneesheerdirecteur had ik haar kunnen verzoeken iets minder
karig te zijn in beleefdheidsbetoon. Als vriend .. .
heb ik wat weggeslikt. Dit langs-me-gaan was een
symbool. Niets weet of gist ze van mijn gevoelens,
de hare kent de gansche stad, maar een mensch is
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er die zachter oordeelt, althans tegen haar niet onvriendelijk is. Die eerie schonk ze een zeker vertrouwen, maar plotseling onttrekt ze het hem — dit
om geen andere moog'lijke reden dan nieuwe teleurstelling, diepere smart, zoo diep dat ze alles alleen
moet verwerken, omdat ze anders uitbarsten zou en
erbij neervallen. Niet dan toevallig werd ik er Zaterdag-ochtend op attent gemaakt, dat Maartje de vrije
Zondag zou hebben. Verschrikt het ik haar bij mij
komen.
— Maartje, heb jij de vrije week?
Ze knikte en mompelde, vrijwel onhoorbaar: —
Jawel, Dokter.
— Je denkt misschien, waarom ik dat vraag, maar
ik wou niet graag dat je een al is het nog zoo korte
vacantie hadt en er een misverstand bleef tusschen
ons. Je bent zoo vreemd, de laatste dagen. Deed ik
iets dat je onaangenaam was?
Blauwbleek zag ze mij aan, wantrouwig.
— Begrijp me geed, niet ik ben boos, maar het
lijkt me dat jou iets hindert.
Zwak glimlachend was ik opgestaan en stond nu
v6Or haar; zij boog het hoofd; plotseling wendde ze
schielijk zich om en zei op een toon die een zachte
schreeuw was: — Ik moet naar Amsterdam! 'k Ga
straks! — En had meteen de deur geopend.
In de gang stond de portiersvrouw; ik hield een
terugroep tijdig in. 's Namiddags en de volgende dag
heb ik mijn best gedaan aan niemand iets als verstrooidheid te doen blijken. Er was een vrij ernstige
zieke in 't Huis, tot na middernacht ben ik gebleven;
's Zondags had ik ook in de stad menig noodig bezoek
te doen en lang toefde ik daarna „op soos". Maar
slecht heb ik die nacht geslapen, als door een voor148

gevoel wakker gehouden; en toen tegen elven Van
Emden me van het bed der doodelijk-zieke wegwenkte,
wist ik dat ze dit zou zeggen : Maartje was nog niet terug.
Terwijl ik me inspande de gedachte te houden bij
een dominospel in de soos, werd ik aan de telefoon
geroepen: de portier van het Ziekenhuis berichtte,
zoo juist te zijn verwittigd uit De Zwaan, dat Maartje
met de omnibus van vijf uur was meegekomen, maar
met koorts naar bed gegaan. Nadat de leeraar Van
Bremelen het spel met negentien punten had gewonnen, heb ik hem en de andere heeren vaarwel
gezegd. In het Ziekenhuis vond men me overdreven
ijverig dat ik weer naar de patient kwam kijken,
die de nacht niet zal overleven. En ik verscheen in
De Zwaan aan de maaltijd, toen de soep was rondgediend. Juist zooals . . . hoe weinige weken geleden,
de Baas het laatst achter mijn stoel staan kwam,
om te vertellen dat zijn zuster zich verloofd had met
mijn voorganger, verscheen hij nu met tergende
kalmte en berichtte dat Maartje „niks goed" was.
Gelijk ik de vorige maal uit de eetzaal naar de huiskamer der Baars'en ben gewandeld om geluk te wenschen met het engagement, ben ik nu over Maartje's
ziekte gaan praten. Het trof me dat de moeder en
zelfs de schoonzuster een voor menschen van grove
luchthartigheid ongewone bezorgdheid aan de dag
legden, tot een woord der oude me dit verklaarde:
ze duchtten straf in de vorm van boete, dies getuigde het
mensch van fors mesjeur. Moeilijk kon ik pijnlijker
worden attent gemaakt op de onmogelijkheid van alle
ernstig overleg met deze moeder, die niets ziet, niets
vreest, niets voelt, en dacht aan een korting op Maartje's
maandgeld, terwijl ze bezorgd moet zijn voor d'r
dochter Naar leven.
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Maartje had inderdaad wat koorts van overspanning
en ik heb Huib naar Mutsaers gestuurd met hetzelfde recept, indertijd op naam van Van Maalwijck
gezet om Cato in slaap te krijgen.
Inmiddels had de familie gegeten en hoewel de
patroon me aankeek met een blik van — „Wat hebben
we nou?" verzocht ik ze alle drie te blijven tot een
onderhoud met mij. Bareel's nieuwe brief kwam me
prachtig te pas. Ook daarin verwijt hij me dat ik
treuzel en dringt er nogmaals op aan, dat ik de familie
zal waarschuwen. Al kwam Baars nu met een: —
„Wat mot die m'enheer van ons?" al hield de moeder
een oogenblik tegen met een verschrikt:— „Hij beschuldigt me dochter toch van niks oneerbaars 1 ?"
de voorlezing heeft indruk gemaakt.
— „Heel Amsterdam praat over Guus, want heel
Amsterdam kent Jaap Hudeman Govaerts, chef van
het bankiershuis Govaerts en Hinloopen. Zijn vrouw,
die vijf-en-dertig jaar is en moeder van een jongen
en twee meisjes, tien, acht en vijf jaar oud, heeft
haar man opgebeld op zijn kantoor om hem mee te
deelen dat ze niet weer thuis kwam, aangezien ze
ging trouwen met dokter Van Hooren".
Deze niet-alledaagsche mededeeling deed merkwaardigerwijs geen van de drie Baars'en twijfelen aan
de geloofwaardigheid van mijn correspondent. 1k
had Baars het en-tete van de brief laten kijken, de
toon ervan deed het overige. Gelukkig kwam er in
wat Bareel deze keer schreef, geen enkele zinspeling
voor op mijn gevoelens voor Maartje.
Baars meende een uitweg aan te wijzen met de
opmerking:
— Maar de man van die vrouw kan na zoo'n bekentenis dat huwelijk toch beletten I
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— Zeker, zoo antwoordde ik, maar Van Hooren
dênkt er natuurlijk ook niet aan die vrouw te trouwen.
Nu stond ik plotseling op glad ijs. Wat dat dan
toch alles voor toestanden waren! En wat ik, met het
gelooven aan zulke dingen, dan eigenlijk wel dacht
van Maartje. In de toon was angst met vijandigheid,
was het begrijpelijk verzet tegen inmenging in familiekwesties. lk voelde nog meer mogelijkheden, onder
anderen van de gedachte dat jaloerschheid op Mooie
Guus zijn minder bevoorrechte vakgenooten kon
drijven.
Gelukkig lagen de vroegere brieven van Bareel
in mijn portefeuille. Met de noodige voorzichtigheid
las ik er wat uit voor. Weliswaar begreep het drietal
er ongeveer niets van, doch daartoe bestaat er zoo
iets als tekstverklaring. Van deze was de populaire
conclusie, dat Guus een gevaarlijk heerschap zou
wezen, ziekelijk erop gesteld, meisjes en vrouwen
het hoofd op hol te brengen, uitsluitend om ze verliefd te weten. Ten slotte bracht ik Maartjes reis met
zijn nieuw avontuur in verband.
— Hoe zij deze laatste ontrouw van haar zoogenaamde stille verloofde is te weten gekomen, zou zij
alleen u kunnen zeggen. Maar dat plotseling vertrek
en haar terugkeer in zulk een droeve toestand hebben,
zooals u begrijpt, een bijzondere reden, en ik vermoed
dat het deze is, waar heel Amsterdam nu over praat,
zooals dokter Bareel schrijft, en die dus zelfs Van
Hooren, hoe moeilijk hij uit het veld is te slaan, waarschijnlijk zoo erg bezig houdt, dat er voor uw arme
dochter niets meer van hem overblijft.
— Ik begrijp d'r heelemaal niks van, kwam nu
„de jonge mevrouw" op een toon, die te kennen
gaf : man, je bazelt. Het zou wat taktloos zijn geweest,
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anders had ik haar opmerkzaam kunnen maken op
de standvastigheid van haar eigen gevoel voor Guus,
om haar zijn veroveraarsmacht te toonen. Doch ik
herinnerde mij het nieuwjaarsmaal en haar genot
in het doen van Kassave. Dies sprak ik van kokette
vrouwen, die vaak niet rusten voordat de een of
andere man „doodelijk" van ze is, zonder dat ze er
ook maar even aan denken, dat gevoel te beantwoorden
of te beloonen.
— Dat in het erg, dat als een ziekte, dokter Bareel
gebruikt het woord „Trieb", een drang, een aandrift,
sterk als hartstocht, om vrouwen verliefd op hem te
maken. Waartoe hij deze verliefdheid kan brengen,
toont het geval van die deftige en rijke bankiersvrouw, moeder van kleine kinderen die, misschien
wel door de telefoon in Van Hooren's directeurskamer, haar man op diens kantoor zoo iets hondsch'
toevoegde Om hem te sarren. Kon Van Hooren zijn
macht over vrouwen glorierijker beseffen dan toen
hij die vrouw deze onbeschofte dwaasheid hoorde
telefoneeren, die geen gevolgen hebben kan, zooals
u onmiddellijk heel juist hebt ingezien, meneer Baars,
maar die een zweepslag voor de man was, hem door
de vrouw waarschijnlijk in presentie van Van Hooren
en zeker om die plezier te doen, gegeven. Hebt u
nooit gehoord van de moeder van Guus, hoe die
erop los placht te slaan met de rijzweep, dieren en
menschen? . . . Haar zoon is wreeder. En zijn verfijndste wreedheid treft Maartje. Zoo'n meisjesliefde
is iets volkomens. Hoe hij zijn vrouw, Cato van
Maalwijck, heeft gebroken, weten we niet. Ze heeft
het aan niemand willen vertellen. Blijkbaar heeft ze
zijn wreedheid, ondergaan of niet ondergaan, in elk
geval niet verder geduld. Ze heeft beseft dat het
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wreedheid was. Ze is van hem weggevlucht, als van
een monster. Maartje begrijpt niet, kan 't niet of wil
't niet. Ze cijfert zich zonder voorbehoud weg. Misschien heeft ze nu toch begrepen of . . . heeft hij haar
doen begrijpen! Dat hoeft dan nog niet eens zijn
liatste wreedheid te zijn geweest. VOOr deze reis geloofde ze hem; ze was in algeheel vertrouwen naar
hier teruggekeerd, overtuigd dat hij met haar zou
trouwen, zoodra de echtscheiding erdoor was.
— Maar Dokter, 't kos toch ook nie' eer!
Ook de weduwe wil niet begrijpen, nog niet — het was
een te prachtige droom: me schoonzoon de dokter
Van Hooren van Duynhorst.
— Mevrouw, die echtscheiding komt nooit. Wat
Guus u hierover schreef, was leugen. Ik ben daar
altijd van overtuigd geweest, maar ik wist dat u me
niet zoudt gelooven. De toestand, waarin Maartje
naar huis is gekomen, heeft u hoop ik de oogen
geopend.
— En wat wou u da' Moeder nou doen zel?
Nog tegenstand, hoogheid, achterdocht.
— De twee eerste dagen: Maartje verzorgen. Natuurlijk heeft ze ziekteverlof; door ziekte kwam ze
vandaag te laat. Dokter Van Hooren zal moeten
weten, dat de familie niet langer slachtoffer is van
zijn looze praatjes, maar dit heeft nog even tijd.
Wel raad ik u, Koos en wie daar verder voor zorgen,
te gelasten, zijn brieven, als hij nog mocht schrijven,
voorloopig aan u of te geven.
- U denk' dus, da' Guus nog wel us zel schrijve'?
Die glimp van hoop en mijn nijdig:
— Zeker.
En het vasthouden met:
— Wat zei ud an, dat ie nie' meer van Maart wilwete?
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— Zei ik dat? Ik bedoelde alleen, dat hij het nu
te druk heeft met 'n ander. Maar verder ... nee',
hij laat uw zachte, alles duldende schoonzusje niet
los! Een meisje, zdó hem toegedaan 1 Als zij maar
nooit iets vraagt van hem.
— Dus bigemie?! ontstelde de weduwe.
In haar toon was niets van het spottend-hautaine,
waarmee de schoonzuster mij mepte. Evenmin was
er wezenlijk angst in, eer iets van de geboeide ontzetting, die een spannend verhaal kan verwekken.
De roman nam zOO'n onverwachte wending, dat de
prikkeling harer verbeelding meer voor haar scheen
te beteekenen dan de teleurstelling van haar eerzucht
en, als van zelf spreekt, de angst over Maartje.
Na de waarschuwing te hebben herhaald om eventueele brieven van Van Hooren voorloopig achter te
houden, heb ik de huiskamer verlaten. Betje zei me
dat Maartje sliep. De enkele poeder had vlug gewerkt.
Toch bleef ik vol zorg over haar, al vreesde ik niet
dat ze ziek zou worden.
* *

Heb ik dom gedaan met niet nog langer te zwijgen,
ik, z64 vaak lijdend aan uitstel-ziekte?
Deerlijk overstuur is Maartje thuisgekomen; de
hemel weet wat zij heeft uitgehaald; waarschijnlijk
niet of haast niet geslapen. Zoo kan ze zich koortsig
hebben gevoeld — bovendien, welk een terugkeer:
z66 weg van hem, zoo hier naar huis, met die langzame rit in hun omnibus! ... Maar ziek was ze niet
en Dinsdag-ochtends is zij om zeven uur opgestaan;
ze stuurde Bet naar beneden, „of er geen brief was",
en wilde naar het Ziekenhuis. De moeder heeft haar
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tegengehouden: ik moest eerst goedvinden dat ze
gaan zou.
Terwijl ik ontbeet, werd er aan mijn deur geklopt.
Gekleed am uit te gaan, smoezelig-bleek, met oogen
waar de glans uit weg was, wachtte ze in de deuropening: of ze me spreken kon. Ik knikte. Iets nader
kwam ze: — zij begreep niet; ze meende dat ik haar
goedgezind was.
— Heb ik dan weer kwaad gedaan?
Ja, ik had „Moeder en de heele familie" tegen haar
opgestookt.
— Maar meisje!
— En van Van Hooren heb' u gezeid ...
Vreemd, dit maagdje „in haar hoekje", dit hoteldochtertje dat zich wist aan te passen aan Guus'
distinctie te Amsterdam — vertoornd, viel zij grofburgerlijk uit. Ik schijn hierop zacht te hebben geglimlacht.
— En nu lacht u me-n-ook nog uit!
Ach neen, ik voelde wel dat het ernst was.
De kamerdeur had ze open gelaten. Dus stond ik
op en nu sloot ik ...
— 'k Mot weg, snauwde Maartje.
— Nee, meisje je hebt alle tijd. En ook je directeur
heeft tijd. Want nu is hij je directeur en je vriend.
Misschien meer dan je gelooft, je vriend. Uit sympathie, met bewondering voor het liefdegevoel dat
je in-je-hebt, ben ik, omdat er niemand anders was,
met je naastbestaanden over je belang gaan spreken.
En ja, in zoover heb je gelijk, met hen had ik dat
niet moeten doen, dit blijkt nu al, de morgen erna 1
Maar als je vriend ben ik erg geschrikt; eerst Zaterdagochtend, bij die schreeuw van je dat je naar
Amsterdam moest; daarop gisteren, toen Van Emden
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kwam zeggen: ze is niet terug. Wat ik aan je moeder
verteld heb, moet hetzelfde zijn als wat jou naar
Amsterdam heeft gedreven: Mevrouw Hudeman Govaerts. Dokter Van Hooren, die nog getrouwd is,
aan wiens echtscheidingsproces naar ik met zekerheid
weet, nog aitijd niets, nee, niets is gedaan, door hem
evenmin als door zijn vrouw; die dus altijd nog aan
Cato van Maalwijck door het huwelijk is gebonden,
zoo vast en zeker als Coen hij met haar wegreed van
het stadhuis; heeft jou, goed kind, in opspraak gebracht door je te laten rondstrooien dat hij met je
verloofd was; en nu hij je hier weer aan het werk
wist, rustig thuis en vol ijver voor allerlei nuttige
dingen, brengt hij een moeder van drie kleine kinderen
ertoe haar man te telefoneeren: je ziet me niet terug,
want ik trouw met dokter Van Hooren.
— Hij wou niet eens, zij drong zich op.
Maartje wrong de woorden eruit en slikte, kuchte,
als had ze keelpijn.
— Jullie dringt je allemaal op.
Nu hief ze haar arm op, als tot een dreiging. Uiterlijk rustig, kwam ik naast haar, doch ik waagde
het niet, mijn hand over haar schouder te zeggen.
Hoe graag had ik haar op de stoel geduwd, dicht
achter haar! Want ze stond daar als met haar laatste
krachten, ik had het besef dat ze zoo kon neerslaan.
Als onbewogen had ze me aangehoord, als iemand
die me praten liet. Ik kon 't niet laten the) te spreken,
rni ik sprak, nu het eindelijk daartoe kwam. Roerloos,
met aldoor hetzelfde bleek-strakke gezicht, dezelfde
oogen die niet zagen, had ze mij de dingen laten
zeggen, de mevrouw noemen, Guus beschuldigen dat
hij haar de tijding van hun verloving hier deed rondstrooien . . . tot het eindelijk te veel werd en ze
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hem verdedigde. Misschien begreep zij mijn antwoord
verkeerd? Ik zag dat ze zelfs de adem bedwong.
Ikzelf wist een zucht niet in te houden. Doch zachter
nu en op warme toon herhaalde ik mijn bewondering
voor de kracht van haar trouwe liefde; en daar zij
bleef in dezelfde houding, 't gelaat gebogen, met
niets reageerend, verzekerde ik haar dat mijn wrange
uitval niet tegen haar ging, maar enkel beduidde dat
volgens Van Hooren alle vrouwen en meisjes het
hem lastig maakten. Van Hooren wil, dat het die
schijn heeft. Hij is het slachtoffer van de vrouwen,
die hem niet met rust kunnen laten. De eenige die
zich niet meer opdringt, is Cato van Maalwijck, maar
voor die doet het de wet.
— Ik vraag niet: hoe wist jij van die mevrouw?
Misschien heeft hij het je zelf geschreven, om je
lekker jaloersch te zien ... Ja, zie je wel, zoo is 't
gegaan. Je was net rustig aan je werk. Mij was
je tot een prettige steun. Dat kalme leventje mocht
niet duren. Ook Maartje Baars moest rampzalig
blijven, aldoor bedroefd van verlangen naar hem 1
Misschien heeft ie je wel voorgesteld aan mevrouw
Govaerts ... Je begrijpt, dat hij hair nOOit kan
trouwen, nu haar man weet, om wie ze van hem of
wil. Maar daarom heeft Van Hooren haar die rare
boodschap juist laten doen. Want het is uit zijn
kamer, met zijn telefoon geweest, dat zij haar man
heeft kunnen zeggen: je kinderen zien me niet terug.
— Kan ik gaan? vroeg Maartje met een stem van
de onverschilligste kalmte. En daar ik knikte, nog
zacht: — Dag Dokter.
Ik wist dat ik haar vertrouwen kwijt was, dat deze
ochtend alles bedierf. Met een vleug van wrok dacht
ik aan Bareel, die op dergelijk doorzetten aandrong.
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Doch meteen wist ik de grief ongegrond: ik had gekakeld, besmet door de snaterlust van de stad. Wat
had ik er de vorige dag niet alles van geleerde briefuitlegging en andere malligheid bijgehaald tegen de
familie en nu tegen haar: als woU ik haar pijn doen,
afgunstig op haar liefde voor Guus. En dat tegen
eene, die nooit jaloersch is, wier liefde staat boven
alles van zelfzucht. Verbijsterd zakte ik op mijn stoel
neer. Wat wist dit kind, hoe ze handelen moet! 'k Had
haar klein-burgerlijk gevonden bij die verwijten in
het begin en koninklijk had ze, na al mijn drukte,
de rust getoond van volhardende liefde.
* *

Er is iets als een omzichtig-samenspannende tegenstribbeling in de familie Baars tegen mij aan de gang
en voor zoover Maartje daar baat bij heeft, kan ik
er alleen verblijd over zijn. Zijzelf slaapwandelt de
dagen door, ook in het Huis de lange uren en daAr
is men allerminst op haar hand. Tweemaal ben ik
tusschenbeide gekomen, door haar zoo zacht mogelijk
een verzuim onder het oog te brengen. De eerste
keer hoorde ze zwijgend aan, de tweede kwam er
als booze zucht een: — „'k Zal d'rom denke", van
iemand die moet berusten in onrecht. En de harpijen
luisteren toe. Van Emden, die Maartje blijkbaar haat
en wel meer zich veroorlooft brutaal te zijn, heeft
al lange tijd geleden vergoelijkend-weg te kennen
gegeven, dat als Dokter geen losies in De Zwaan
had, Maartje 't hier niet zoo plezierig zou hebben.
Nu is de ongestraft van een escapade weergekeerde,
wier gedachten nooit bij haar werk zijn, een aangewezen object van aanstoot voor alien wier harten
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niet krimpen van meelij bij dit verflensen van jeugd
en schoonheid, dit zienderoogen verziekelijken.
Op de kinderafdeeling is een grove fout begaan
met een te heet, haast kokend bad en Maartje is er
mee aan debet. Doch de verantwoordelijkheid droeg
zuster Soeters, die alle schuld nu schuift op Maartje,
wie ze gezegd had, die had geantwoord, maar die
natuurlijk weer liep te soezen. 't Is alles heel wel
mogelijk zoo. Maartje's eenige verontschuldiging is
hare smart en de harpijen spotten daarmee, verkneukelen zich in haar teleurstelling, die ze een gerechte en
vanzelfsprekende straf vinden voor malle trots of ijdelheid. Deze opvatting is begrijpelijk, even goed als de
stille ergernis van Maartje's verwanten over mij. 't Is
het gewone antagonisme tusschen het innerlijke en het
uiterlijke van de dingen. Maartje is een malle meid
voor wie de pracht van haar liefde niet ziet, haar ziel en
lijf wegschenkende zelfverzaking. Haar zuchten en
lijden is niet om haarzelf, al wat ze vraagt is te mogen
geven. Ze leeft in stil klagen, dat dit haar belet wordt.
Zelfs onze vrienden Baanders vergat zij. Hier
heb ik 'r openhartig over aangesproken. — „Ook
ills ik je reden moest hebben gegeven om boos op
mij te zijn, dan hoeft die arme vrouw Baanders met
haar zieke man en twee zieke kinders daar toch
niet onder te lijden". — Zuchtend zweeg ze, doch
voelde dit wel en nog gisteravond is ze met een welgevulde mand naar de Zijlstraat getogen.
* *

Het Huis ligt vol en in de stad zijn vele zieken,
onder wie collega Maasman, zoodat ik ook een gedeelte van zijn praktijk heb waar te nemen. Trouw
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Boek, jou laat ik toch niet liggen. Bij de omvang en
ernst van mijn dagtaak hebben twee briefjes mij
dwarsgezeten. Ik herinner mij niet dat de Weduwe
Baars, na de twee of drie eerste dagen van mijn
verblijf, toen ze telkens kwam „of ik alles wel had",
me weer de eer heeft aangedaan mijn kamer te betreden, terwijl ik thuis was. Nu tikte ze bij mijn
eerste ontbijt-thee. Tweemaal liet ze zich binnen
roepen, doch daarna deed ze zegevierend. Brabantschgul in vergevensgezindheid, kwam ze na een beminnelijk — „Morrege Doktur" met voile zwaarte dicht
tegen me aan staan en ontvouwde sprakeloos, met
handen die beddelakens beter weten uit te vouwen
dan papier, een brief, welke zij me letterlijk onder
de neus duwde. 'k Had kunnen roepen: — „Ik ben
niet bijziende".
Een document hield zij mij voor.
„Beste Moedertje Baars, Wat is er nu weer met
Maartje en mij! Omdat zij mij graag even wou weerzien en weet dat ik aan deze stad en mijn ziekenhuis
ben gebonden ? Maar „die zaak van mevrouw Goffaars"1
Kijk, laat ik beginnen met u den juisten naam en
het adres te geven, Mevrouw L. B. J. Hudeman
Govaerts—Veldelingh, 335 Keizersgracht. Zij is wat haar
deftige kennissen noemen een geêxalteerde vrouw en
haar man is een nuchtere heer van de Beurs. Zulke
menschen kibbelen wel eens en van die oneenigheid
heeft ze mij lange verhalen gedaan, wanneer zij mij
kwam raadplegen over een maagkwaal. Terwijl Maartje
hier was, bij mij in de directiekamer, heeft mevrouw
Govaerts ook nog weer opgebeld en aangezien er twee
gehoorschelpen aan de telefoon zijn, heeft uw dochter
meegeluisterd naar wat ze zeide. Verleden Vrijdag
heb ik een onderhoud met haar echtgenoot gehad.

i6o

Zijn telefoonnummer is N. 5152. Zoo U nog niet
gerust zijt, belt u daar dan maar eens op. Ik moet
eindigen, want ik heb het bijzonder volhandig. Zegt
u dit ook aan uw dochter. Een vriendelijke groet
aan alien van
Dr. Van Hooren."
— Hadt u hem geschreven? vroeg ik.
Moeder Baars knikte met een stelligheid, als had
ik ongeloovige haar gevraagd, of ze nog wel eens
gaat biechten.
— 0. Juist. En — hebt u meneer Govaerts al
opgebeld?
Moeder Baars haalde de schouders op.
— Nee? Juist. Ook dat spreekt vanzelf. Van Hooren
heeft het niet anders bedoeld. Maar... vindt u dat
dit briefje veel zegt?
— 0 yin' u niet? Nou, wij ben d'r content mee.
Opgestaan, m'n ontbijtservetje in de hand, antwoordde ik plechtig:
— Dan rest me slechts u m'n excuses aan te bieden
dat ik u ongerust gemaakt heb, maar ik meende dat
het me plicht was.
— Me twijfele niet aan uw goeie bedoeling, verzekerde Moeder Baars magnaniem. Maar die vriend
van u krijgt de kous op de kop.
— Die vriend van mij?
— Ja, die andere doktur. Netuurlek 'n konkerent
van Guus.
'k Bleef even van streek, na dit gesprek.
En toen ik, een half uur later, alvorens mijn wezenlijke werk in het Ziekenhuis te beginnen, daar
nakeek of er soms ook „post" was, vond ik een

Van haar 'ulster beroofd

brief, de vorige avond al van het stadhuis gebracht,
maar die de portier verzuimd had mij te geven of te
brengen; slofheid, heilzaam geweest voor mijn nachtrust.
Kees den Dolck mint deftigheid. Wat de burgemeester van Amsterdam misschien niet zoo mooi heeft,
hij houdt er een prachtige verscheidenheid van briefmateriaal op na. Nu kreeg ik een stellig duur carton,
waarop in de linkerhoek gedrukt staat: Cabinet van
den Burgemeester. Hij in eigen persoon had hieronder
geschreven:
„Weledelzeergeleerde Heer, Van meer dan een kant
zijn er opmerkingen en klachten bij mij ingekomen
over het gedrag van juffrouw M. Baars, als jongste
verpleegster aan het Gemeentelijk Ziekenhuis verbonden, die, reeds meer dan een week geleden, zich
aan plichtsverzuim moet hebben schuldig gemaakt
in verband met of ten gevolge van een refs naar
Amsterdam, welke geen blijk van zedig leven schijnt
gegeven te hebben.
Bestond er voor U geen reden om eenigen maatregel tegen haar te nemen, event. der Commissie
v. h. Ziekenhuis eenig voorstel te doen?
Den Dolck".
Na dit epistel viel 't Huiswerk zwaar. 'k Heb mij
gedwongen of te doen, wat noodzakelijk was en
spoedeischend. Toen, zoodra ik mocht onderstellen
dat Edelachtbare, nooit vroegtijdig, op het stadhuis
zou zijn aangekoinen, ben ik per fiets daarheen
gesneld.
Het onderhoud was „onbevredigend", term die
Edelachtbare zich aan het slot heeft veroorloofd.
Hij Wilde „er de commissie in kennen". Dus heb
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ik hem een rapport beloofd, dat hij „al eerder van
mij verwacht had" en nu het een uur in de nacht
is, nu Maartje evenals de andere tegen mij gestemde
huisgenooten slapen, zal ik trachten haar lieve naam
schoon te wasschen.

Weer is het laat en ben ik door gebruikavan de
nachtbel binnengekomen. Het is een zeer lange dag
geweest van geestelijke en lichamelijke vermoeienis;
maar zoo het ooit een bad voor de geest was, het
pas ervarene te herleven door het hier bijeen te vatten,
dan nu, na wat er vandaag is gebeurd.
Van mijn rapport, dat trouwens niet lang werd,
had ik het brouillon bewaard voor Maartje. Het afschrift vond Edelachtbare vanochtend; in de loop van
de morgen belde hij op, dat hij me tusschen drie en
vier uur op het stadhuis wenschte te spreken. Maartje,
die vroegdienst heeft gehad, was thuis toen ik kwam
koffiedrinken; 'k verzocht haar bij mij met haar
moeder, las eerst het briefje van Edelachtbare voor
en toen mijn rapport met wat explicatie. Beiden
luisterden met eigenaardige kalmte, als boven verwijt en pleidooi verheven.
Doch toen ik een klein uur later De Zwaan zou
verlaten schoot de Baas toe: — Och, Dokter, een
oogenblik!
Is gezag zonder traditie een leemen voetstuk, met
traditie blijkt het graniet. De drie geslachten regeeren
nog steeds hier, al kregen twee er een leelijke knauw;
ik zie het nu al aan „Hugo Azoon", als hoedanig
heel de stad hem kent, en ik hoorde het in dat „Burgemeester Den Dolck", waar Baars de eerbied in
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kon leggen, die voor het oogenblik aan de gedachtenis
van een „Burgemeester Van Hooren" moet worden
onthouden. Drie malen kort op elkaar bracht zijn
dikke tong de twee-eenheid van dat welkome autoriteitsbegrip „Burgemeester Den Dolck" er uit. 1k
had van „de Burgemeester" gesproken; veel meer
is „Burgemeester Den Dolck", zoo iets als het ambt
met den naam moet geweest zijn in het Amsterdam
van de Republiek. Al had de Baas niets anders gezegd dan in verband met het briefje dat driemaal
herhaalde, ik zou zijn ontsteltenis hebben begrepen.
Hoe groot kunnen de afstanden zijn in een ouderwetsch, klein gat als dit stadje! We spotten met
de Duitsche vorstjes, de majesteit in Reuss of Lippe.
De eerbied hier zit even diep en dankt die geworteldheid aan het verleden; hij is de aanvaarding van
patriciaat. Dit op de burgemeesterszetel blijkt dwingender macht voor de kastelein dan de kerk belichaamd in heeroom zijn broer.
Tot zekere hoogte voer ik er wel bij : een „beste
dank" klonk welgemeend. Doch dit betrof niet mijn
clementie-pleiten in het vannacht geschreven rapport, maar slechts de „buitengewone goedheid", dat
ik — de goeiert zei het anders, doch bedoelde: had uit
de school geklapt. Nu waren zij „juist nog bijtijds
gewaarschouwd". Dus: noch de waarschuwingen van
de kapelaan en van pastoor Vlashagens, noch het
voorgelezene uit de brieven van Bareel en al wat
ik daarbij gepreekt heb, oefenden eenige merkbare
invloed, tot nu dit korte, domme, Maartje van gemeenheid beschuldigende vodje, door een arrogant
man uit de hoogte van kleine-stads-standsbesef lukraak
neergeschreven, hun oogen vermocht to openen!
En tegen die dwaasheid kon ik mij niet verzetten.
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De moeder hoorde huilend toe en, wat ik in al de tijd
van mijn vertoeven onder het dak van De Zwaan
nooit had aanschouwd: de jonge mevrouw was het
met haar man eens.
Restte Maartje zelve.
Het arme ding zit nu gevangen. Guus heeft haar
blijkbaar weggestuurd. Over de brief van hem aan
haar moeder is ze in huilen uitgebarsten. Deze tranen
waren hare eerste bekentenis, en nog tegen wil en
dank, dat ze leed heeft van haar liefde. Ze kan dus
niet weg, niet uit huffs of stad. Maar wat wordt er
van haar „zonder werk buitenshuis"! En hoe te
vergen dat ze verdraagt, wat de familie op haar,
op Guus, op de mooie schat harer armzalige liefde
nu plotseling heeft of te geven? Met een beetje goeie
wil kan men ook het drietal in de belachelijkheid
hunner teleurstelling beklagen. Het was een korte
tijd zoo prachtig, zoo'n feest, iets ongeloofelijks! Wel
wrong of dreigde er hapering, wel werd er gespot
en geschimpt in de dat niet aanvaardende stad. Maar
maakte dit de hoop niet mooier, die bijna zekere
verwachting, dat deze droom zich zou vervullen,
Maart een asschepoes-feest in De Zwaan? Wel kraakte
er ontwrichting, doch 't moest toch waar zijn: hun
Guus, die huisgod van drie schoone jaren en die geschreven had en nog schreef . . . Tot deze ontnuchtering uit het stadhuis, de overtuigende macht van
dit briefje! En niet Van Hooren krijgt nu de schuld.
De schoonzuster gaf het wreede parool uit, haar
man praat na en de moeder schreit — geenszins uit
meelij met haar dochter, maar omdat „dit hun moest
overkomen."
Hoe ik de zaak nu regelen kon?
't Werd me gevraagd, waar Maartje bij stond,
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toevallig op dezelfde plek, waar ik haar handje gedrukt heb om haar verloving.
Ik begon met de kamer te sluiten, handeling die,
al gebeurde ze met een andere deur, in deze kroniek
iets als symbolische beteekenis krijgt. — Koos en
Bet behoeven het niet te hooren, was ditmaal de motiveering. Ik zei, dat ik niets te regelen had, daar er
voor mijn besef van Ziekenhuisdirecteur niets was
ontstaan om te regelen. Dat de burgemeester mijn
opvatting kende en haar nog eens uit mijn rapport
had kunne a lezen, maar dat Zijn Edelachtbare ongelukkigerwijs een andere meening was toegedaan en
zijn wil waarschijnlijk zou weten door te drijven.
— Ziet u, Mevrouw Baars, u schreit, maar al mijn
meelij gaat naar uw dochter. Die heeft daar niet van
willen weten en weigert beklag waarschijnlijk nog.
Maar al denken zij en ik verschillend over de gevoelens
van dokter Van Hooren voor haar, ze kan moeilijk
mijn medelij weigeren met de toestand, waarin ze
nu hier gebracht is. De burgemeester verwijt mij
dat ik haar niet heb gestraft; zelfs heb ik haar niets
verweten, toen ze die halve dag, die enkele uren te
laat terug kwam. Ik heb haar elk verwijt bespaard,
omdat ik voor de warmte en de trouw van haar liefde
groote bewondering heb, als voor een mooie roekeloosheid. Zij weet dat wel; u weet het nu ook. Maar
ook weet u, dat ik in deze zaak niet heb te beslissen.
Wel wil ik er u nog iets over zeggen, dat ik, zooals
vanzelf spreekt, in de burgemeesterskamer niet zal
kunnen herhalen, omdat het Maartje niets zou baten
en mij voorgoed onmogelijk maken. 't Is dit, dat er
menschen zijn in de stad, die het niet onplezierig
vinden Maartje tot zondenbok te hebben. De joden
belaadden dat ongelukkige, onschuldige dier op ver166

zoendag met al de zonden des yolks. Welnu, er zijn
hier deftige menschen, en een van hen is de burgemeester, die voor hun oud, welgevestigd fatsoen, voor
het gezag van hen en hun standgenooten, al wat er
met twee Van Hooren's gebeurd is, drommels onplezierig vinden; eerst dat met de eene en juffrouw Van
Maalwijck, die het huis van haar man is ontvlucht,
en toen de vreeselijke geschiedenis met de ex-burgemeester. Wie er schuld hebben, doet er nu niets toe:
er worden leelijke dingen verteld uit eene klasse van
menschen, de hoogste. Weet men daar tusschen door
wat leelijks van Maartje, dan kan er ook eens iets
worden verhaald over iemand uit andere stand. Z66
beschouw ik al de drukte, in de stad over haar en haar
verloving gemaakt, sedert die hier is bekend geworden.
Ik heb al moeite gehad om gedaan te krijgen dat ze
in het Huis mocht terugkeeren; en niemand minder
— dit m66gt u weten — clan de jonge Hugo van
Maalwijck, die Amsterdammer, een blauwe Maandag
hier, heeft me aangehouden op straat, om me zijn
misnoegen over deze terugkeer kenbaar te maken.
De blaag, wat had ie d'r mee te maken! U merkt wel,
hoop ik, uit al wat ik zeg, dat ik geheel op Maartje's
hand ben. Maar niet ik mag hier beslissen. En daarom
bid ik u, hoor' naar me raad. Om drie uur moet ik
op het stadhuis zijn. Ik zal mijn best doen Maartje
zelfs een berisping te besparen, maar naar ik wel
met zekerheid kan zeggen, moet ze uit het Ziekenhuis weg . . . Och, nee, heusch, het is zoo verschrikkelijk niet, als u een zondenbok in haar wilt zien!
Maar wel iets als schande zou haar ontslag zijn,
namelijk als het haar werd gegeven. Wilt u, Mevrouw
en Maartje zelf in de eerste plaats, mij, als ik haar niet
handhaven kan, daarom machtigen te verklaren
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dat zij haar ontslag neemt, mits eervol gegeven?
Had ik de middenstandstrots geraakt? Sleek Maartje
staarde verwezen het raam uit. De moeder huilde.
Maar Baars? Zijn vrouw?
't Werd waarlijk een komisch-plechtig moment.
— Dokt'r, sprak de dikke tong, nadat ik de keel
had hooren schrapen, me danken u, me moeder en
me vrouw en ik, en zeker onze zuster ook, voor al
uw goede woorden. Me hadde 't al kenne lezen in
het report. Me wete nu dat u onze vriend zijt. En me
late de zaak aan uw beleid over. Nie'waar, Maart,
jij vin 'et zoo ook goed?
Er ging een rilling door 't slanke lichaam en terwijl
ze nog bijna struikelde over een bobbel in 't oude
karpet, snelde ze de kamer uit.
Toen heb ik even angst gevoeld. Alles scheen mij
mogelijk. Doch tevens voelde ik iets als kracht, 't besef
dat ik eindelijk overwicht kreeg in wat ik „regelen"
wil naar geweten. Met 'n zacht: — La g u mij,
ging ik haar na. Bet stond bijkans tegen de deur.
Mijn oogen zeiden haar: heb je geluisterd? doch ik
vroeg, waar Maartje heen was. De juffer was naar
d'r kamertje. De gangdeur hiervan bleek op slot.
Doch er is een verbinding met de kamer der moeder.
Zacht ging ik daar binnen, deed de tusschendeur
open — peen, aan zelfmoord was zij niet toe. Ka1m,
als was dit binnenkomen iets doodgewoons, verzocht
ik haar in mijn voorstel te berusten, zooals zij al in
zooveel berust had.
— Je hebt me als je vriend beschouwd. Doe het nog
of doe het weer. Ik zweer je, dat ik het goed met je
voor heb. Als het tot je huwelijk kOmt, wil ik graag
getuige zijn. Maar schik je nu in het noodzakelijke.
'k Herinner me, wat je te Amsterdam zei: niet naar
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huis, of werk buitenshuis. Wees moedig, meid, we
vinden werk. Er is verpleegsters-taak te over, ik
meen als vrije of wijk-verpleegster. Om vijf uur heb
je nog dienst in het Huis. Maar als je daar niet blijven
mag, ga je morgen vrouw Baanders helpen. En ik
ga voor je naar Heer Pastoor.
Ik had haar gevonden, neergevallen op het smalle,
als schrale ijzeren ledikant, het gelaat in het kussen
verborgen. Onder mijn spreken kwam ze, met een
kuische duw naar de rokken, half overeind. Langs
me heen kijkend, blik ver-weg, hoorde ze mij aan.
Toen, bij dat voorstel van vrije verpleging, de gedachte
aan wat ze eens „ons gezin" heeft genoemd, veerde
ze lenig-vlug overeind en boog zich over mijn hand
tot een kus.

De rijke, deftige Mr. C. den Dolck en de niet-deftige,
evenmin rijke, bij hem vergeleken armoedzaaierige
geneesheer-directeur van het Ziekenhuis hebben elkaar
in de oogen gekeken en gezien dat zij elkander geringschatten. Gegeven de serviliteit van menschen als
Maasman, heb ik mij met de openbaring van mijn
opinie een weelde veroorloofd, die misschien boven
mijn kracht zal gaan. Op het oogenblik zijn er nog
altijd veel zieken en dus doe ik kalm mijn plicht.
Pastoor Vlashagens is een diplomaat, hij maakt
om Maartje's recht geen ruzie.
Doch Mutsaers is uit de hoek gekomen, hij wist
werk voor „mijn protegee" ! Met deze bescherming,
die een ietwat grove inmenging was, dreigde er een
„zaak Maartje Baars" te ontstaan. De Hanekop is er
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voor naar De Zwaan gekomen en te midden der
dagelijksche gasten van het koffiehuis heeft hij Baars
„bezworen" het er niet bij te laten. Maartje's vrijwillig weggaan was een lafhartigheid. — „Ik had urn
nog nooit in me huis gezien, vertelde de Baas, en
nou ging-d-ie zoo teuge me te keer. Teuge u al weinig
minder. Maar het felst teuge dokter Van Hooren."
's Avonds heb ik tijd gemaakt om naar de Stadsapotheek te gaan en dit keer heb ik niet aldoor gezwegen.
Het werd een openhartig gesprek. Hoe vol haat zit
deze man door wat hij alleen aan zichzelf heeft te
wijten! Slachtoffer van dat eene moment, toen hij
zijn vrijheid heeft prijsgegeven om, geholpen door de
vader van het meisje dat hij had onteerd, na de opwindingsjaren voor Vrije Gedachte te Amsterdam
een gezeten burger in dit nest te worden, richt hij nu
over menschen en dingen; zijn verbeelding bindt
toestanden en gebeurtenissen als oorzaken en gevolgen
bijeen; en indien veel van wat hij die vorige avond
wist te verhalen wel waar schijnt te zijn, hij overdrijft,
mist indulgentie voor hen aan wie hij denkt met
wrok. Toch heb ik een andere kijk op de Hanekop
gekregen. Zijn woordenschat doet oak hemzelf scha.
Nadat hij me eens op een niet makkelijk te vergeten
morgen verklaard heeft dat Maartje een vlam van
hem was, heb ik de cynische en zelfvoldane romanticus
dwaas genoeg geloofd om werkelijk met iets als verliefdheid aan een mooi jong meisje te denken, doch
zijn bedoeling bleek anders te zijn. Maria, zijn dochter,
„mag" Maartje niet, zij staat onder invloed van
Zuster Van Emden; hijzelf vindt haar „lief en moedig",
al plaatst ze haar liefde „krenkend stom". Van meer
beteekenis voor de kennis van zijn persoon, is wat
hij de volgende morgen in De Zwaan aan Maartje
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kwam zeggen. — „Ik zal je in vertrouwen nemen
en zelfs rekenen op je discretie, hoe indiscreet jonge
meisjes ook zijn. Aan de dokter hier mag je 't zeggen,
't zou toch niet lukken je dat te verbieden; maar
verder zwijg je . . . Ik heb vrienden, die wonen in
het Watersteegje, ze leveren me kruiden en andere
gewassen voor m'n laboratorium en de apotheek en
daarvoor dokter ik over hen, want d'r zijn daar telkens
zieken en de stad doet buiten het Ziekenhuis niks.
Ga jij nou 's naar die menschen toe."
Ik heb even geinformeerd: het is er een ongeregelde
boel van armoe en onzedelijkheid. Een stoelenmatter,
gestadig dronken. Drie dochters, van wie er een halfwijs, uiterlijk stoere deerns, maar sloeries; van die
eerie neemt Mutsaers „kruiden" aan, blaren aan een
sloot geplukt! Louter deernis? Nog wat anders? Zooals van zelf spreekt, grommelt de laster. Nu zou de
Dageraadsapotheker zeker niets liever wenschen dan
deze stad in mijn persoon iets als een Rooie Dokter
te schenken; maar hiertegen heb ik voorloopig bezwaar. Vooral echter omdat het uit moet zijn met al
het zwetsen over Maartje, heb ik me aan Heer Pastoor
gespiegeld en bij Mutsaers de diplomaat gespeeld,
juist zooals de altijd minzame Vlashagens het tegenover mij heeft gedaan. Maartje verricht nu wel iets
voor Mutsaers, doch komt niet to vaak in het Watersteegje, inzonderheid niet bij de stoelenmatter, zoodat Mutsaers zelf de „kruiden" moet halen, die de
halve gare onder alle jaargetijden voor hem schijnt
te ontdekken. Nog doorzie ik hem niet geheel, doch
zeker drijft hier goedhartigheid mee en daarbij helpt
Maartje hem zonder gevaar. Ook tot haat- voert hem
zijn meelij en ook door dit gevoel mengt zich ander.
Gaat het niet veel menschen zoo? Wiens beweeg171

reden is geen legeering! Het eigenaardige bij Mutsaers
is niet de samensmelting, zelfs niet het verrassende
van „de deelen" zijner motieven, doch de gelijktijdige
forschheid erin. Zoo sterk als hij Van Hooren haat,
zoo levendig sympathiseert hij met Maartje, ondanks
de steken van zijn dochter, wier praat tegen derden
Maartje kan schaden.
Intusschen heeft zij bezigheid. Ze ziet er nog altijd
ellendig slecht uit. Maar met de afleiding van dat werk,
waar ze een kleinigheid mee verdient, zoodat ze haar
Moeder niet telkens om geld hoeft to vragen; en in
de rustiger stemming thuis, hoop ik dat ze wat
kalmte terugkrijgt.
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XVI.
— Nou, Dokter?
— Och ja, Mevrouw, wat moet ik zeggen?
Een dialoog als bij menig ziekenbezoek. Welke
geneesheer waant zich onfeilbaar I En hier is meer
dan eerie zieke. Doch zoo min over Maartje als over
de moeder sprak „de jonge mevrouw" mij aan.
't Geval is erger dan een ziekte. Het heeft mijn geestkracht eenige dagen verlamd, zoodat ik wel niet alle
dingen vergat, maar telkens met een leege kop moest
nadenken of ik niets had vergeten; mijn denken
staarde op dat eerie. Morgen is het drie weken geleden,
dat ik in dubbele zin me vleide met de ietwat zelfvoldane verwachting, Maartje onder mijn voogdij
met vrije-verpleegsters-werk zoet te houden, te doen
vergeten, althans voorloopig tot kalmte te brengen,
zoodat haar gestel wat minder leed en zij, al afwachtend, leerde berusten.
Behalve buiten de hardnekkigheid harer hunkerende liefde, had ik buiten de invloeden van het wreede
samenleven gerekend. Deze stad is te klein om die te
ontwijken en Maartje ging te veel over de tong. Van
een zondenbok wil men het bloed zien. „Dat malle
meisje", niet gestraft maar trotsch uit haar zelf al
weggegaan en toen nog door de directeur aan werk
als vrije verpleegster geholpen, ergerde Maasman en
Kees den Dolck, vond zelfs bij Heer Pastoor geen
ontferming. De eerbare naam van de stugge, eenzelvige en „als een Fries zoo koppige" Gelderlander,
wie de hoogmogenden dezer gemeente wel het bestuur
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van het Ziekenhuis wilden toevertrouwen, zou, vooral
daar de man ongetrouwd is, wellicht onder de zonderlinge bescherming van Guus' verleidster hebben geleden. Een dokter-gemeenteambtenaar mag zich geene
vrijheden veroorloven als een doodgewoon apotheker
en reeds de gemeenzaamheid met deze was iets,
dat, naar Bor me zei, „men" niet graag zag.
Moet ik het Lot dus dankbaar zijn voor wat tien
dagen geleden gebeurd is? Ach, als ik het ongeschied
kon maken en Maartje 's morgens nog kwam vragen:
— „Dokter, heb' u wat voor mij?"
Misschien schuilt er afgunst in mijn bezorgdheid.
— 'k Had hoop — neen, niet op 66it liefde voor mij,
hoewel ik die vreemd-rustige dagen, ondanks kleinzielige tegenwerking en 't leed dat Maartje hiervan
onderging, van ons samen praten en -werken gen66t,
een overleggen als man en vrouw doen, al liep 't over
Zijlstraat of Watersteegje. Doch hoofdzaak was de
kalmeering van Maartje: strak treuren over verloren
illusie, eenmaal misschien in berusten veranderd.
Tot plotseling dit barok gebeuren, door haar en
door de familie aanvaard!
Ik was volslagen onvoorbereid. Zoo min als over
iets van Guus, sprak Maartje mij over de Van Maalwijck's. Wel lette zij op en speurde, vroeg Doch
hoe zou ook, al wist zij er van, de terugkeer van mevrouw Otto van Hooren met haar zoon, de musicus,
bij Maartje verwachtingen hebben verwekt? 1k had
aan het sombere blok van de overkant blinden omhoog en vensters geopend gezien. 't Had me geen
vermoeden gegeven. Zoo kreeg ik de voile laag
der verrassing, toen Baai s me riep: — „Hier is
dokter Van Hooren".
Guus, naast de Weduwe op de sofa; Maartje, bleek,
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maar met welke oogen, en weer het meisje in haar
hoekje, zedig op de punt van een stoel. 1k wist nauwelijks te groeten. Niemand sprak, behalve Guus. Vertelde van zijn begaafde neef. Kalm, als was het doodgewoon, even natuurlijk als interessant, dat moeder
Baars en haar kinderen hoorden, wat Mengelberg
wel vindt van Dolf. Ter wille van hem kwam zijn
moeder terug en zal ze voorloopig hier blijven wonen.
Guus, als toeziende voogd, doet zijn best de jongen
in het Orkest te krijgen! Nu neemt Doll les te Amsterdam. 't Werd alles vriendelijk, prettig verteld, als
was Dolf ook al een neef van Maartje. Het huis aan
de overkant: maar wat een afstand tusschen de
deur daar en die van De Zwaan! Het minzame in
dit gepraat van Guus was dat hij opdrong noch verbloemde. Als de Weduwe meid was geweest bij Van
Maalwijck, had hij juist zoo kunnen vertellen; nu
telt zij minder, hier tegenover, en nochtans vertelde Guus haar dat alles. Maar heeft hij niet drie
jaar hier in-gewoond? De hospita, met wie hij
bevriend is ..... Het zou inderdaad dit kunnen
geweest zijn. Ach, alles zou kunnen, ook Maartje's
zitten, schuchter en verheerlijkt beide, onbeweeglijk
op haar plaatsje — als er niet was de werkelijkheid, dat deze man hier dorst verschijnen en nu
daar gezeliig en huiselijk zat, zonder dat iemand
hem naar de keel vloog, zonder dat men hem
rekenschap vroeg.
— En hoe gaat het jou? kwam hij opeens.
— Dank je, goed, bracht ik uit met moeite.
Moeder en schoondochter zagen mij aan. Haar
oogen zeiden, wat ze dachten. De neetoor, wat zegt
ie dat nou weer zuur, na 't hupsche vragen van meheer
Guus. Die blik der vrouwen bracht me tot spreken.
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— Je hebt natuurlijk gehoord van Maartje, dat
ze hier in het Huis niet mocht blijven?
— J a. Een malle geschiedenis. Ook daarom ben
ik zelf gekomen, want, me dunkt, ze moet hier nu
maar weg en toevallig weet ik iets goeds. Daargelaten
de moeilijkheden die zij vindt te Amsterdam, lijkt het
me nuttig dat ze eenige tijd van rustiger buitenleven
krijgt. Weliswaar moet ze haar diploma nog halen;
ik vind het zeer wenschelijk dat ze dit doet; maar
mijn plan geeft daaraan geen wezenlijk uitstel. Collega, herinner jij je Roobol, die met ons te Leiden
studeerde? Hij was een speciale vriend van Bareel,
die me nog onlangs sprak over jou. Roobol is dood,
zooals je weet. Hij is getrouwd geweest met een verpleegster, die een pension, een herstellingshuis voor
zwakke kinderen, heeft in de beboschte duinen te
Bilthoven. Ook 's winters is dat huis geopend en het
is aldoor vol jonge klantjes. Zij schreef me juist
of ik niet iemand voor haar wist, een nummer drie
na haar en haar zuster. Maartje, is dat niet wat voor
jou? Mevrouw Roobol heeft een getrouwde man en
vrouw in huis en twee ongehuwde dienstmeisjes.
De dames hebben het dus niet zwaar met huishoudelijke arbeid. En jij die zooveel van kinderen houdt!
Ben je er een poos gewend, dan zul je zeker gelegenheid hebben om in Utrecht een cursus te volgen met
het oog op je diploma. Lijkt het je wat? . . . Zeg niet
dadelijk neel
Het laatste was een welkom grapje om haar verlegenheid weg te nemen en moeder en schoonzuster
te doen lachen. Prachtig bleef hij in zijn rol van
de heer vol vriendelijkheid, „niks grootsch", zooals
ik hem vaak hoorde prijzen, en die nu dit weer wist
voor Maartje.
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Maar naar zijn huwelijk vroeg niemand, naar
dat van Maartje evenmin. Mij werd het komediespel
te kras. Opstaand, vroeg ik hem:
— Blijf je nog wat? Heb je straks soms een oogenblik tijd, voor een bezoek aan je oude kamer?
Maar veerend omhoog, na een blik op zijn pols,
bleek hij integendeel weg te moeten om de trein
van drie uur te halen. Toen kwam, waar het alles
om leek begonnen:
— Maartje, loop je misschien even mee? U vindt
het toch goed, me lieve mevrouw? We hebben samen
nog wat te bepraten.
De schoonzuster grinnikt, de weduwe ook, het meisje
is al naar het voorhuis om er mantel en hoed te
krijgen.
Dom sta ik er bij. Hij omvat mijn hand. En als een
dwaas droombeeld is hij verdwenen.

Maartje's wandeling aan de zijde van Dr. Van
Hooren, de Langstraat en verder door naar het station, kan door honderd menschen gezien zijn en is
stellig door duizend menschen bepraat. Wat dat nou
was, en wie 't begreep en hoe de Baas hem had kunnen
ontvangen, die broer die doorgaat voor een driftkop,
en of die menschen nog altijd hopen, en dat die Maartje
d'r eigen weggooit .. .
Zij zou hier nu waarlijk onmogelijk worden en
dus werd hij haar redder in nood! Want de plaats
te Bilthoven kreeg zij. Dit kinderhuis heeft een goede
naam, zij is er prachtig onder dak en men zou Van
Hooren slechts kunnen danken, als ook dit weer niet
was . . . om hem. Als Maartje niet zijn marionet
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was, het slachtoffer van zijn verziekte wellust, van
spel dat ernst is, vreemd maar wreed. Is er smartelijker „op de schopstoel zitten" denkbaar dan met
deze liefde, waarvan hij niet gede6gt dat zij eindigt?
Met het verwijtend: —P)Nou Dokter" van de
schoonzuster, heeft de oppervlakkigheid der verwanten uiting gegeven aan de grief tegen mij, die
er twijfel dorst zaaien. Weer is het drietal vol
verwachting.
— Nou, 16.6.t ze klesse, zei de Baas, toen de moeder
toch schuchtertjes vroeg, of het wel verstandig was,
dat Maartje mee liep naar het station. Bij 't afscheid
had ook zij gegrinnikt, dankbaar de deftige handdruk aanvaard.
Weer is het meisje „onze Maart".
Ik heb haar niets willen vragen, omdat zijzelf wel
degelijk twijfelt. Onlangs heb ik haar beklaagd, toen
ze met de omnibus van de Zwaan kwam terugrijden,
na dat smartelijk verblijf van twee dagen te Amsterdam. Welke marteling paste hij nu toe? Zijn spel,
hoe onbegrijpelijk, moet hem een supreme genieting
zijn! „De door zijn Trieb meedoogenloos voortgejaagde man", zooals Bareel schreef. Alle hartstocht
voedt zich door inspanning te eischen. Hoeveel moeite
geeft ook hij zich, want Maartje is er maar een
onder velen. Hij heeft haar nu niet anders onder vier
oogen gesproken dan dat kwartier van de wandeling
naar het station, midden door hen nakijkende menschen.
Zijn wreedheid was dus dat korte gesprek, de gewaarwording van haar nog altijd voortdurende overgegevenheid en machteloosheid. Niets dan dat — meer
vraagt hij niet. En daarvoor geeft hij zich al die moeite.
En daarvoor pleegt hij al die wreedheid.
Blijft zijn mentaliteit een raadsel, het is of zijn
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invloed zonderlinge gedragingen veroorzaakt. Want
de bereidvaardigheid om hem nog te gelooven van
ijdel plebs als Maartje's verwanten, is minder verwonderlijk dan die van grootvader Hugo van Maalwijck,
om zijn huisdeur voor hem te doen openen. Of houdt
DoIf's moeder de oude onkundig? Ach, deze „arme
rijken" toch, die, na wat Guus aan Cato heeft misdaan,
hem moesten aanvaarden als voogd over Dolf en zijn
bescherming over 's knapen carriêre. Ik heb me de
weelde gegund, Hugo Azn. verslag te doen van mijn
ontmoeting : de deftige dokter uit Amsterdam, die
het dochtertje uit het kleine-stads-hotel niet met rust
kan laten; de man van Cato, die er op gesteld was met
Maartje de halve stad door te loopen, nadat hij in de
ouderlijke woning zijner vrouw als voogd met haar
zuster geconfereerd had. Hugo Azn. wist geen antwoord. Hij bromde zoo iets van: — Och, die twee
zusters. En toen om uit de knel te raken, maakte
hij er een grapje op: — Ja, Doktertje, zoo'n Don
Juan, daar mogen wij niet-mooie mannen bij toekijken, he?
Ik verwijt mij inderdaad dat ik toekeek. Maar wat
kon ik zeggen of doen tegen Guus? Hij behoeft zich
slechts weer hier te vertoonen en diep vereerd heet
ieder hem welkom. Al had ik in aller presentie gezegd,
wat ik hem smerigs en wreeds kan verwijten, zijn
hooge kalmte behield hij erbij; en hoe zouden nu de
verwanten aanvaarden, wat ze weten, doch verwerpen op het eerste vriendelijk woordje van hem? En
Maartje, hoe zou ze tegen hem zijn, nu haar broer
weer vexir hem is en de schoonzuster blijkbaar jaloersch was op de wandeling naar het station? —
„Nou Dokter" ... Ach, 't is alles dwaasheid, gedrocht'lijke waan is werkelijkheid Zijn bezoek deed
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bij Maartje de hoop niet herleven en toch, hoe schitterden die oogen in 't fijne marmer-bleeke vleesch,
terwijI z'er roerloos bij mocht zitten, daar hij met zijn
ijdele praat bekoorde. — Lokt die schoonheid van
haar hem ooit? Wat drijft hem? Geeft hij zich zóóveel moeite, uitsluitend door de Trieb gedreven van
het besef : zij is van mij? En Maartje's nooit gestild
verlangen? Is dit zijn wellust, haar to weten, smachtend, hunkerend, ondanks haar kuischheid? Het
radeloos makende grijnst mij toe: geslachtsdrift,
fijnstgeslepen wreedheid. 0, dit is het tegennatuurlijke: de man die niets wil dan verlangen der vrouw;
Guus is veel zondiger dan Otto. Ik voel mijn natuurlijk begeeren in ootmoed, het schrompelt weg bij
Maartje's leed, en zoo mij nog hoop wenkt, het is in
een nevel van verre toekomst die haar zou bevrijden.
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XVI I .
Aan boord van de Tabanan.

Augustus 1912.
Dit is de derde dag der reis. De zee ligt kalm, ik
zit hier rustig, meer menschen schrijven ongemoeid.
Hetgeen ik in dit schrift ga boeken, zal het een doen
zijn met de schat van mijn leed, in de hutkoffer
weggesloten en die ik vaak, van eenzaamheid zeker,
om niet alleen te zijn ter hand neem, als wat er tastbaars bleef van het jaar, toen ik de liefde en zag en
gevoelde.
Zooals ik het Dagboek van haar terugkreeg, blijft
het, met de vier briefjes van haar — dit schrijven
houd ik afzonderlijk. Het boek begon ik om te vergeten. Hoe weinig wezenlijks was dat, al leek het mij
toen zoo belangrijk, dat ik doen wou naar Vaders
raad.
Mijn liefde bewaart mij voor eenzaamheid, daar de
herinnering altijd meereist. Terwijl ik over haar liefde
schrijf, zal het worden als was zij in mijn nabijheid.
't Was niet ondankbaar dat ik heenging, daar
immers niets en niemand mij vasthield. Geen vriend
betreurt mij, ik had kameraden; aan twee verwanten
schreef ik een afscheid, dat ook hun wel voldoende
geweest is; het Ziekenhuis krijgt „een praktischer
chef", zooals de heer Den Dolck al hoopte, toen ik
hem zeggen kwam dat ik weg wou. Baanders is dood —
misschien een vriend. Mutsaers vond me een rare
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snijboon, epitheet dat ik hem volmondig terugschonk,
al heb ik hem tevens volledig vergeven en houd ik
een grand van sympathie. Het heeft immers alles
zoo moeten gaan; de doortastendheid van de apotheker
gaf even ontsteltenis, niets ergers; hij wou mij met
een zetje helpen I
Maartje heeft het niet lang ontrust. Restte de stad
en haar famielje 1 Gelet op de praatjes kan worden
gezegd, dat Mutsaers, zonder dit te willen, mij voor
wat zelfs in zoo'n nesterig gat nog heet „de openbare
meening", ten slotte onmogelijk heeft gemaakt. Doch
is de ergernis niet al begonnen toen ik de uit het
Ziekenhuis gestootene — weliswaar „op verzoek" en
„eervol" — aan werk hielp, ik de directeur? De
wandeling naar het station werd haar, door geen
sterveling werd zij Guus verweten. Zij was een „malloot" ; hij, „nou ja", maar „als een meisje z(56 dom

wil zijn .."
Het slachtoffer in haar zag niemand, zelfs mevrouw
Roobol onvoldoende. Toch wist deze, hoe over Guus
te denken: een aanbeveling, door hem gegeven, en
dan van een meisje uit een hotel — zonder Bareel
zou zij hebben geweigerd, hoewel zij gevraAgd had:
weet u ook iemand? Consequent is de jonge weduwe
niet: Maartje moest het in meer ondervinden, in ergers
dan die weifeling.
Nochtans werd Bilthoven waarlijk een toevlucht.
Nergens zou de proef beter gelukt zijn om haar tot
iets als berusting te brengen. Hoe haar stemming
was, toen zij er heen ging, heb ik nooit precies geweten.
Na „de wandeling" was zij gedrukt. Sterk viel het
contrast in het oog tusschen de lacherig luide voldoening van het drietal familieleden, wie deze glimp
van verzoening genoeg was; en Maartje die toen,
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bij die werkelijkheid, bij zijn gemak om een schijn
te bewaren, dat onvervaarde doodgewoon-doen, moet
hebben beseft: hij is zonder gevoel. Iets ergers wou
ze wellicht niet aanvaarden, niets van bedrog, nog
minder wreedheid, daar ze zijn schimp, zijn verguizing
duldde, als ze maar wist, dat ze toch hem wat waard
was, want dat zijn diepste-ik haar wilde.
Het blijft het mooie geheim van de liefde, dat deze
met geloof gemeen heeft: de evidentie is onmachtig.
Maartje had smart, doch haar liefde was, wat Guus
ook deed of wat hij naliet, 't ging alles langs die liefde
heen; meestal ontstond er het zelfverwijt uit van:
was ik maar anders, of : deed ik niet zóó. Dit drukte
haar, maakte haar ziek, minder-mooi, dat haar extaze
voor zijn verschijning, voor alles wat er van hem
uitging aan flinkheid, sierlijkheid, distinctie, haar neerdrong tot meer nietigheid. Haar liefde wist altijd: ik
ben onwaardig; het weinige dat hij 'r gaf, was gunst,
een gunst dat hij haar had opgemerkt.
Wilde haar aard zoo? Is Guus moeten komen om
in dit meisje de liefde te wekken, waartoe haar natuur
'r had voorbestemd? Haar uiterlijk kon dit doen vermoeden. Zij was het meisje „in het hoekje". Maar
is zij altijd zoo geweest? Ik leerde haar kennen, door
Guus gevormd. De naar arrogantie neigende slimheid,
waarmee ze me naar de nieuwjaarsfuif trok, was
flinkheid in de dienst van haar liefde en later sloeg
die tot ruwheid over, onder de druk van angst en
wanhoop.
Maar te Bilthoven toonde ze geestkracht, zelfs meer
dan beide dames duldden! Deze Maartje — hoe zou
ze geweest zijn, als ze Van Hooren nooit had gekend?

183

Toen ik dit gisteren had geschreven, ben ik in de
zee blijven staren. Uren van samenzijn trokken voorbij :
de weinige, en hun groote waarde! Die korte momenten,
thuis in mijn kamer : beschikkinkjes voor de familie
Baanders, voor menschen in het Watersteegje, gesprekjes over mevrouw Verheul, toen zij die arme ziel
verpleegde, zonder eenig vermoeden van stroomen,
door Guus verwekt in een onmoederlijk hart . . . .
En 't langere zitten tusschen de sparren, het tuffend
voortsuizen naast elkander . . .
Aan al deze tijden werd ik herinnerd bij de gedachte:
„als Maartje nooit". . . Hoe vaak is toen dat „als"
gebruikt — en nu spookte het nog in mij na.
Als ik forscher mij verzet had, niet getracht
met haar mee te voelen, maar ruw gezegd al wat
ik wist, de domheid van hare liefde getoond?
Rare snijboon, schold Hanekop ; hij bedoelde dat
ik niet voor mezelf wist te pleiten.
Zou ik haar liefde hebben bereikt?
*

*

Wij zijn al ver van het vaderland. Marseille bracht
veel nieuwe drukte. Men ging nu letten op mijn
„geschrijf" — er staat een wal omheen van boeken;
„ik moet wat afmaken voor een tijdschrift". Zou
iemand mij houden voor een geleerde? . . . Doch iets
ergers dan vragen van menschen, heeft me verhinderd
voort te gaan. Ik heb geaarzeld, toen weer het „als",
de wanhoop van wat misschien anders gekund had,
kwam dreigen achter mijn eenzaamheid: donkere
vogel die plotseling meevoer, ongemerkt de boot op
gevlogen . . . Want zij en ik beiden, zij en ik samen,
we hebben zOOveel met „als" geworsteld, zoo wreed
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veel riep ons „als" terug — en nu schimde het hier
nog om mij.
Dit nieuwe schrift ben ik begonnen met over de
schat van mijn Teed te schrijven, die in het Dagboek
ligt begraven. Z66 moet ik het voelen: een schat,
niet anders. De pracht van een meisjesziel heb ik aanschouwd. Gelijk een bloem lag zij vol v66r mij open,
gaf zich aan mij volledig in vriendschap, terwijl zij
wist wat ik voelde voor haar, wat ik zou hebben gewild van haar, als . . . .
Dat is de schat, waarmee ik terugkeer naar 't land
dat ik Om deze schat heb verlaten. Want juist hetzelfde
vroeg ik aan Mea, een vraag die zij niet vermocht te
begrijpen. Niet de overgaaf van een lichaam. Dit
66k niet, door het stadhuis gewettigd! Maar liefde,
die mede het lijf omsluit; die ziel-en-lichaam niets
maakt en alles. Dit geluk kon ik Maartje nooit
geven, doordat zij het wou geven aan Guus, die de
zaligheid dezer verrukking verwierp. Het is eenvoudig
en natuurlijk, als (lair het golven van de zee. Hoe
zou het het water anders vergaan? Wat had ons beiden
kunnen gebeuren, anders dan wat het lot ons oplei?
Ach, kon ik hiermee vrede hebben, dankbaar in voldoend beseffen van wat mij gezegd is, getoond, geleerd,
wat me gegeven werd door een ziel, die als een zuster
me was genegen!
De uren nachtwaak zijn het wreede. De dagen krijg
ik gemakkelijk klein. Van Maartje schreef ik eens
in het Dagboek, dat zij de dagen slaapwandelend
doorging: ik doe het min of meer, groetend en pratend,
aan de maaltijden, op dek, eenzelvig wel, geen „zonderling", daarvoor ben ik te dikwijls „gezellig". —
„Kunt u wel tegen de zeelucht?" vroeg iemand, wat
wou zeggen: normaal ben je niet! Een tikje meelij
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met bevreemding, om iemand die zich graag terugtrekt, maar vriendelijk is en zelfs hulpvaardig. 'k Beleedig niemand, al vinden de dames, dat ik te zelden
aansluiting zoek. Hetzelfde, als „op soos" daarginds;
de grief in gezinnen: men ziet u zoo zelden . . . tot
Mutsaers' praat hun mijn dwaasheid verklaarde!
In Deli moet ik meer mijn best doen. Daar wil
ik een dokter zijn, zooals Vader. Niets anders, maar
dat met mijn hart. Wat blijft mij verder lief te hebben I
Zijn menschenliefde hield Vader over, zooals de
vriende-troost zei in die brief. Weliswaar had hij ook
nog mij. Maar tegenover dit bezit schrijnde gestadig
het wreede tekort, te leven met een die zijn liefde
vertrapt had. Aan mijn levende-liefde knaagt Been
verwijt !
Indien nu het „als" me maar niet weer foltert. Het
kerfde veel in ons-beider gevoel, toen het haar pijnigde
en troostte, daar ze niet laten kon te tobben: „als ik
toen" en „als het toen".
't Is alles gegaan, zooals het moest. Dat zij mijn
Credo, ook in dit schrift; de moed, waarmee ik mijn
liefde trouw-blijf.
* *

Vanochtend heb ik aan Mutsaers geschreven, de
brief zal te Colombo worden gepost. Ons afscheid is
onvoldoende geweest en ik gaf er mij de schuld van.
Ik schreef :
„U bleeft uzelf gelijk, zoowel bij ons wat rauw
vaarwel, als toen u in de koffiekamer van De Zwaan
ongevraagd aan Baars gingt vertellen, dat nog een
dokter zijn zuster liefhad. Men moet elk nemen zooals
hij is; het spijt me dat dit me bij het laatste bezoek
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aan de Stadsapotheek niet mogelijk is geweest. Maar
ik snakte er naar, dat alles voorbij was: te diep heeft
dat jaar in me leven gevreten; zoo leek het, of er
niets anders telde dan het 6ene groote gevoel en werd
ik op 't einde te licht ongeduldig. Het barsche, eigen
aan uw geest, verdroeg ik moeilijk — en vergat, dat
dank zij uw, aan niet meer dan een vermoeden uiting
gevende onbesuisdheid, Maartje van mijn liefde ooit
hoorde."
Hoe herleef ik ieder moment!
Eerst die wanhoopsbrief van het meisje: of haar
naam nog niet genoeg was bezoedeld en wat ik haar
kon verwijten. Toen mijn drift, begonnen bij Baars;
daarna in de Stadsapotheek. En 's nachts de onmachtige haat aan Guus. 't Gevoel van een net dat trekt,
al nauwer — en hij die met satans-voldoening toekijkt. Ik belachelijk, Maartje veel erger, hoewel aan
mijn liefde volslagen onschuldig. Met en om alles:
de kleine stad, de klets, de klap van de kleine stad,
die dwaas gepraat tot een faltering opvoert.
Om Maartje te verdedigen, is de Hanekop voor de
eerste keer van zijn leven aan de bittertafel van De
Zwaan verschenen. Zijn betoog, dat geen macht ter
wereld haar uit het Ziekenhuis kon zetten, heeft alleen
tot gevolg gehad, dat hij weliswaar niet aan de drank
raakt, maar op zijn oude dag een min of meer trouwe
comparant in die koffiekamer is geworden. Twee
redenen had hij om zich bij mij te verontschuldigen
over zijn onbezonnen bewering, dat zij nog wel een
man kon krijgen: eerbied voor Maartje en meelij met
mij! Grof gevoel is ook gevoel en zelfs in de sfeer
van Cats of Klare doet soms een goede bedoeling
zich kond. De mallotigheid van een meisje — en
dg.Arvoor kan uiterste toewijding doorgaan! — ver187

mindert, zoodra dat meisje begeerd wordt! Veroordeeld is de niet-begeerde, die naar de stem der natuur
durft hooren. Toen nu dus, in haar eigen huis, vaders
van wel-beminde meisjes en andere mannen, ook
celibatairs, aan de dagelijksche klandizie van meer
dan een borrel het voorrecht ontleenden haar groote
liefde als dwaas te smaden, gaf hun de hanekop een
mep met te zeggen: — „Wat zwets jullie toch, als
Maartje wou, was ze of werd ze binnen de maand
doktersvrouw."
Zoo heeft hij verzekerd dat het gegaan is en Baars
heeft deze voorstelling van het gebeurde niet tegengesproken.
Omdat men aandrong, noemde hij mij. Toen bleek,
hoe dom zijn praat geweest was. Want nu werd het
meisje ook voor de meening van deze menschen een
nest, dat koketteerde met „dokters", eerst met Van
Hooren, later met mij ; en 's avonds schreef Baars
haar de booze brief, die wellicht was voorgezegd door
zijn vrouw.
De roep van mijn dwaasheid repte de stad door en ik
kreeg zekerheid, dat ik er weg moest.
*

*

Thuis gevoeld heb ik mij nooit in het nest. Mijn
zelfvoldoening reikt waarlijk niet verder dan menschelijke middelmaat, maar daar wist ik me boven de
menschen. „Van zijn schouderen en opwaarts was
hij hooger dan al het yolk". Dit? Een Saul, ik?! .. .
Niet in mijn dorp, nog veel minder ook maar een dag
te Leiden en evenmin onder de planters op Java. Het
is iets intuitiefs geweest, een als vanzelf ontstane aversie,
die ik even ben kwijtgeraakt — toen ik er mij getrouwd
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dacht met Haar. Niet de menschen, de kleinsteedschheid — die ik, versch uit de Oost ! telkens waarnam als
dokter, hun schaamte over dit of dat, die moeders
excuses prevelen deed om een morsige doek bij een
doodziek kind. De stad ligt frisch, maar het is er
benauwd. Ik adem nu ruimer, schoon Aden voorbij I
Over de vlek op mijn reputatie zou ik deze schouders,
hoe zwaar ze vaak lijken, kwiek hebben opgehaald,
als Maartje's naam er niet bij was betrokken.
H.B.S.-ers of gymnasiasten blozen bij plagerij met
een meisje en verloochenen haar bruusk. Ik heb me
dom als zoo'n jongen gevoeld, bij duidelijke geestigheden, schaarsch maar vinnig „op soos" herhaald, tot
de tijding van mijn ontslag-aanvraag en aanstaande
terugkeer naar Indiê nog voor Maartje's dood er een
einde aan maakte. Dit was mijn „bruusk"-heid, het
noodige antwoord.
Maartje heeft niet terstond begrepen, doch zoodra
zij dit deed vergeven.
Ach, die vreemde Zondagmorgen! Ondanks het personeel, waarvan ik Van Hooren de opsomming heb
hooren geven, toen hij in de huiskamer der Baars'en
de betrekking to Bilthoven aanbeval, was er voor Maartje
volop werk. De inconsequentie der directrice bleek uit
haar beleid tegenover dat personeel, waartoe zeer zeker
Maartje behoorde, hoewel mevrouw Roobol, die lunatiek lijkt, het meisje soms schoof voor haar zuster.
Ontstond er gekibbel met een van de meiden, dan werd
er zonderling gelaveerd, nu naar de dienstb8, dan
naar Maartje, wier rechtschapenheid daaronder leed.
Haar geduld, vroeger thuis met Bet, had voldoende
inschikkelijkheid getoond, maar geniepigheid drong
naar haar keel, ze kon die misschien nog minder ver duren, nu hare liefde voor . . . een gluiper haar slinksch189

heid in het groot deed dulden . . . Mevrouw Roobol
houdt pension om den broode, het grieft 'r dat ze de
kost moet verdienen, ze voelt zich onvrij — en toont
dit dom. Zoo heeft ze al de tijd misbruik gemaakt
van Maartje's teruggekeerde onkerkschheid. In het
pension bleek nooit iets van vroomheid, maar 's Zondags moest Mevrouw „naar kerk" en meestal ging de
zuster mee en Maartje kreeg alleen 's middags wat
vrijheid.
Ook toen ik kwam, had zij het druk. Ze was alleen
met de knecht en een meid en er lagen drie kinderen
ziek. Toen ze de deur van het spreekkamertje opende,
dacht zij de vader van een der pensionnaires te zullen
zien. Ik, gekomen op haar brief, zag haar vervuld
van wat ze doen moest en zegende mevrouw Roobol.
Z66 was zij nooit in het Ziekenhuis, althans zeker
niet na haar terugkeer
— U? — Met louter verwondering, niets hartelijks
en niets van wrok.
De deur van 't kamertje stond aan, kinder-roezemoes
gonsde het huis door, ik zei dat ik kwam „voor dat
misverstand" en zag dat ze nadenken moest: wat
bedoelt hij?
Telkens heb ik dit waargenomen: nergens kon zij
beter zijn; uit De Zwaan weg, was verlossing. Toen
ik, nog geen kwartier later, eenigszins ontredderd
tusschen al die als bij vergissing in de dorheid van
sparren en duinzand neergezette villa'tjes dwaalde,
verweet ik mij gebrek aan doorzicht. Om haar weg te
hebben bij Guus, had ik haar weer naar huis gehaald,
naar 't milieu van het nieuwjaarsmaal. Of . . . trok ik
haar onwillekeurig naar mij? Ik, arme gek, als kon
het baten i Eerst Guus begreep waar zij moest wezen.
Ze legde blijkbaar weer hart in het werk.
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Op de nadere mededeeling, dat ik kwam spreken
over die klacht uit haar brief en een dwaasheid van
Mutsaers, antwoordde ze met een min of meer afwezig:
„o ja !", doch stemde toe in een wandeling, na „de
koffie", tegen twee uur.
Niet zonder moeite en na een onwelwillende ontvangst bij Maasman, had ik me „wegens familieaangelegenheden" tot 's Zondags-avonds vrij gemaakt.
Maartje moest om vijf uur weer thuis zijn. Nu verliet
ik haar schielijk en doolde wat rond, kwam ten leste
weer aan het station en vond er een koffiehuis, waar
ik lang neerzat. Zoo wacht een minnaar, wiens meisje
„dient". . . Een zonderlinge beschaamdheid besloop
mij. Ik wist dat het valsche schaamte was, toch bleef
zij in mij en werd het zelfs, of de koffiehuis-bediende
mij kon aanzien, wat ik verwachtte van de namiddag.
Het domme gevoel viel pas van me af, toen ik na een
loorne en toch korter dan ik berekend had durende
wandeling — het was dezelfde van 's morgens, maar
hierbij had ik op tijd niet gelet — „Boschzicht" terugzag, vroolijk in zon, met de kleurige bewegelijkheid
van kinderen tusschen de perken naast het huis.
Meteen kwam gejuich uit de achtertuin en twee meisjes
brachten de geblinddoekte Maartje aan. De band mocht
af om de vreemde heer — haalde ik haar niet uit
afleiding weg? Mevrouw Roobol kwam nader, door
de veranda, en terwijl Maartje zich ging kleeden en
de kinderen ons omjoelden, tipten we even aan het
verleden, Leiden, haar man en zijn vriend Bareel.
Van Hooren's naam werd niet uitgesproken. Glimpte
er schalkschheid door de oogen van mevrouw, toen ze
ons een pleizierige wandeling wenschte ? Wat zou zij
weten door Bareel? Ik voelde mij onlenig en oud,
toen ik het hekje voor Maartje openhield.
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Naar de kinderen vroeg ik eerst, of er veel aardige
onder waren. Het was discours voor het begin, toch
had de vraag een ondergrond die ik natuurlijk onaangeroerd liet; jets, dat ik Maartje nO6it gezegd heb,
hoe dicht de gedachte kwam bij mijn lippen; jets,
dat 1k telkens voelde op „Boschzicht": Maartje,
daar in haar element, waar de met menschen, toestanden, verhoudingen, gebeurtenissen, als een ondeugende jonge prins of god roekeloos spelende Guus haar
gebracht had : hij, die juist de kinderzegen voor altijd aan
dit hart onthield! Haar behoefte aan toewijding vond
voldoening. Zij kwam hier uit de dorheid van thuis
uit; de moeder, alleen met haar „Heeroom" vervuld;
het kinderloos huwelijk van de broer ; een woning van
louter materialisme, met ijdel ontzag voor het oordeel
der menschen. Maartje, erfgenaam van vader, hart
vol liefde, voor het moederschap geboren, nu opeens
in haar element, als een klein-meisje tusschen de
poppen.
Het werd mijn conclusie der wandeling: dat zij
nergens een betere afleiding had kunnen vinden dan
in dit kinderhuis, doch dat zij verder niets was veranderd, levende op en in hare liefde. Van thuis vroeg
of verwachtte zij niets dan dat men haar met rust zou
laten, maar helaas, men deed dit niet — nu was weer
het verwijt gekomen, dat ze zich had misdragen met
mij, vol behaagzucht, veel te gemeenzaam. 't Stond
er niet, doch 't kon beduiden: je dee' met hem al
net als met Guus.
Het moeilijke werd nu . . . mijn biecht. Ik smeekte,
dat ze me mocht gelooven. 'kVerzocht verlof mijn Dagboek te sturen. Toen herinnerde ze zich, het kwam
opeens, 't doorschoot haar als een verlossende vleug,
dat 1k de middag na de brief van de burgemeester,
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in haar kamertje gezegd had: als je met Guus trouwt,
zal ik graag je getuige zijn. Hoe kon ik dat meenen,
als ik haar liefhad en niet langer die Indische dame?
Blijkbaar verloor ik weer haar vertrouwen. Ik was
naar Bilthoven gekomen om wat leed van haar af te
nemen, door haar te overtuigen dat het verwijt in
de brief van haar broer geen zin had; en ik bracht nieuw
of grooter leed, het warnet om haar werd nog dichter.
Het is een droef bezoek geweest. Ook ik werd radeloos, op het eind, en vloekte „die verdomde Mutsaers"
en maakte haar daar nog wantrouwiger mee, want
Mutsaers' praat had een leugen verbroken, ten minste
als ik nu waarheid sprak . . . Met moeite kreeg ik de
vergunning, haar het Dagboek toe te zenden, als aangeteekend, dus voor anderen verzegeld postpakket en . . .
als overtuigingsstuk. — „Waarvoor?" vroeg ze dof,
moe in stem en in oogen. Thuis was zij mij dokter
blijven noemen, ook bij de grooter gemeenzaamheid
van samen over armen praten, nadat zij ontslag uit
het ziekenhuis had. Nu leek het me dat ze, door scherper nadruk aan haar „u" 's te geven, haar best deed
de afstand vooral te houden. En ik, in mijn vrees voor
haar, wou die verbreken; bij haar leed wist ik haar tot
alles in staat, 't was onmogelijk haar over te laten —
ik had haar lief, maar ook was ik haar vriend toch,
waarom dan geen vertrouwelijkheid ? Ik bad en smeekte :
vermijd me niet; doch besefte: ze wil van me af, ik
heb te vreemd gedaan, ben lastig — de concurrent
van Guus, in haar oog. En toen spookte het zelfverwijt weer: last haar, jij die 'r kalmte woudt brengen,
je ziet toch dat je het tegendeel doet.
Met deze wroeging spoorde ik weg. Hoe kon ze
gelooven dat ik oprecht was, waar met te zeggen:
wel heb ik je lief, maar jouw liefde heeft niets te vreezen,
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al sprak ik dikwijls kwaad van Guus — indien jullie
trouwt, ben ik je getuige .
Geen vrouw aanvaardt, dat mansliefde uitraakt,
zoolang ze zich niet heeft gegeven. Hoe dan nu zij,
wier liefde volhardde; die, nog zooveel duldende,
hem niet prijsgaf ? Hoe zij van mij, die ze vijand van
Guus wist?
Ramramram, ramramram — gromde de trein en
zwarter werd het warnet om mij, want nu vroeg ik:
was ik waar, bedroog ik haar niet en mijzelf, is al mijn
vrees over haar Been begeeren, mijn vriendschap niet
verkapte liefde?
De zondagstrein was een klein uur te laat.
— Dokter, u nog? dorst de portiersvrouw.
Ook de zusters keken ontsteld: ze wisten al niet,
waar Dokter bleef.
Ik ging te ruste met het bewustzijn, nu waarlijk
mijn drnbtsplicht te hebben verzuimd, voor mijn betrekking niet te deugen. Een man die nalatig werd
door verliefdheid. Maartje en mezelf zag ik als twee
op elkaar lijkende, ongelukkige, domme verliefdheidsmenschen. Maar met zooveel ontroerd medelijden als
ik dacht aan het bleeke meisje, met zooveel weerzin
zag ik mezelf in die plompe onhandigheid.
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XV II I.
De nacht met zelfverwijt had ten gevolge dat de
Maandag schielijk voorbijging, doordat ik nauwgezet
mijn werk deed, veel zorg aan 't huisbezoek besteedde
en in het Ziekenhuis stipt alles nakeek. Mijn afwezigheid had er geen scha aangericht en eigenlijk ben ik
nooit afwezig dan in de bij mijn instructie vastgestelde
vacantieweken. Deze gedachte kwelde mij : ieder mensch
krijgt wel een rustdag — en ik moest nu, ik moest
naar Maartje, liefst was ik die Maandag nog 's avonds
gegaan! In mijn ontmoediging dacht ik er over, de
Hanekop om raad te vragen: misschien dat zijn
doortastend beleid 't herstel zag van wat ik dom had
bedorven. Maar zelf hem mengen in mijn liefde, die
grof zich er ongevraagd mee bemoeid had? . ..
De table-d'hôte was geeindigd, met twee of drie
gasten meer dan gewoonlijk; de Baas bracht zijn
dagelijksch „slot-finaal", zooals de voortref'lijke Koos
het noemde, hij maakte zijn praatje, hier en daar,
echter bleef hij niet achter elke stoel staan. Zoo dit
te verklaren was uit het grooter aantal van deze dag,
het trof me, dat hij mij zelfs niet zag. Al eenige dagen
bond hij niet aan, maar anders zei hij ten minste:
„Dag Dokter". Mutsaers' onthulling had groote gevolgen, des broeders toorn trof niet enkel Maartje 1
Toevallig bleef mij wat te zeggen, daar ik mijn nota
nog moest betalen, wat hij het liefst zag gebeuren
aan hem. Dus kneep ik zacht in zijn dikke arm:
— „Hebt u nu even tijd? De nota". . . Zakenman wil
hij graag blijken te zijn, vooral zoo 't niet veel moeite
kost en dociel kwam hij achter mij aan, toen Koos
me een brief overreikte met strafport. — „Doktur,
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'k hep ut maar betaald". Schoot er schalkschheid
door zijn blik? Ook de Baas loenschte naar het couvert, wat de kwestie der strafport begrijpelijk maakte.
Doch ook hij moest het handschrift herkennen: de
kinderlijke, keurige letters. Kordaat zei ik: — „He,
een brief van uw zuster". En zachter: — „'k Hoop,
geen narigheid". . . — „Ze heb niet eens gefrankeerd",
gromde hij; de broederliefde verplichtte hem niet, zich
met de strafport te belasten, die kwam dus op mijn
volgende nota . . . Zij schreef ! . . . Het was zulk een
voile verrassing, dat dit grappig bedenken mezelven
plezier dee'. Rustig wachtte ik naast de la, waaruit
werkelijk nooit schijnt gestolen te worden, hoe nonchalant Baars is op sluiting, tot de vette patroonsvingers het geld dat me op de bankjes toekwam,
hadden uitgeteld. Toen mocht ik naar mijn kamer
en lezen.
Het briefje ligt en hoort in het Dagboek: een van
de vier die Maartje mij schreef. De tekst ken ik sedert
lang van buiten.
Boschzicht, Zondagavond tien uur.
Beste Dokter, ik zie dat ik geen enkelde postzegel
meer heb en geen ander papier dan net als dit met
bloemetjes, uit een doos die ik van twee van de meisjes
kreeg. Maar ik ken de dag niet laten voorbijgaan,
zonder u te hebben geschreven. Toen u weg was zag
ik mijn ongelijk in. Begrijpen doe ik het eerlijk niet,
maar ik weet wel u mijn vriend is en me vriendelijk
beklaagt in de droefheid en alles wilt doen in mijn
belang. Dit moest u zeggen
Hoogachtend,
Maartje Baars.
P. S. Mijn getuige zijn zal niet hoeven maar ik
kan hem nooit vergeten.
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Tegen Die dit schreef, schreide 't in me, met onmachtig
wraak-verlangen, bleef de ellendeling voortgaan te
liegen, dat ze Mevrouw Van Hooren zou worden. Het
kind, het meisje van korte tijd schoolgaan, het burgermeisje — het gouden-hart.
Haar verraadt hij met wezens als de bankiers-vrouw,
hij foltert haar met die aberratie, de gore malheid van
dat wijf, te hooren gegeven aan Maartje's kuischheid, 6m te wonden, Om te verdelgen de prachtige
ziel die de fielt in z'n macht kreeg.
Nee, ik zou nooit getuige zijn, maar ook haar
bruidegom zou ik niet worden. Was zij die avond bij
mij geweest, ik zou geknield zijn naast haar stoel,
ik had haar vermagerde handje genomen en oog in
oog haar dat gezegd : we weten het nu, ik bezweer je:
vertrouw me, jij, alles van-mij, ik kan wat voor je zijn.
Zooals in een huis met beminde zieke, wanneer
de verwanten maar eenmaal weten dat herstel is uitgesloten, deze zekerheid van de dood een vreemde,
als bleeke ontspanning veroorzaakt, een berustende
strakke geestkracht, die de laatste voldoening zoekt
in doortastende nauwgezetheid, zoo maakte ik toen
mijn program.
Tegen voorgevoel heb ik weerzin en ook die avond
voorzag ik niets. Ik dacht aan geen toestand van korte
duur. Integendeel drukte dit smartelijke, dat Maartje
weinig meer dan een kind en ik toch nog geen oude
man was en niettemin op geen toekomst er hoop
bleef, waarin het geluk voor ons mogelijk werd.
Dus restte er enkel het offer van afstand, omdat ik,
nooit iemand willend dan haar, voor het seven haar
wist gebonden.
In deze geest heb ik 's nachts geschreven. Ik deed
het langzaam, met groote letter, om zeker te zijn
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dat zij kon en zou lezen. Ik schreef een Lange brief
die ik verscheurde, nadat ik de inhoud had samengevat
in een tweede. Later, bij haar wanhoopsdaad, heeft
me wel de angst gefolterd, dat zij daar iets had gelezen,
waardoor zij kwam op de gedachte. Doch dit is werkelijk niet zoo geweest. Uitgangspunt was: geen
„getuige", nooit een huwelijk met Guus; dit voor
haar een levenslang leed, waarin mijn vriendschap
bleeke troost bleef, maar in de levenspraktijk een
steun. Z66 weinig dacht ik aan vroege dood, dat ik
bij een bet ld van wat we nog als oude menschen voor
elkander Auden kunnen zijn, haar heb herinnerd aan
hetgeen ik de Zondagmiddag in de tuin, tusschen
het jokken over mijn voortdurende liefde voor Mea
door, haar van mijn ouders heb verteld. Hierop deed
ik iets volgen als dit: „Meer dan mijn ouders, indien
mijn vader een hoogere leeftijd had mogen bereiken,
voor elkaar hadden kunnen worden, met altijd die
wrok om vijandig verleden, stel ik me voor dat wij
kunnen wezen, daar er geen bedrog of andere teleurstelling tusschen ons is, nu we vast weten waar we
aan toe zijn."
Voordat ik aan die brief begon, had ik me in het
hol van de leeuw gewaagd, door aan de huiskamer te
tikken, waar de dames juist aanstalten maakten om
naar bed te gaan. Zooals vanzelf spreekt, wisten ze
dat ik een brief had gekregen, doch zij waren onkundig van mijn bezoek aan „Boschzicht". 'k Gaf geen
details, zei alleen, dat de plompe praat van Mutsaers,
die ik nooit in vertrouwen had genomen, die een louter
vermoeden uitsprak, doende alsof hij zekerheid had,
mij niet deerde, haar evenmin, doch de oorzaak werd
van een misverstand, door mijn bezoek uit de weg
geruimd. Ook vertelde ik van het „getuige zijn" : waar
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en wanneer ik haar dit had beloofd, in een oprechtheid, waar zij nu weer op vertrouwde, met de gedachte,
blijkens haar briefje, dat ik haar die dienst wel nooit
zou bewijzen . . .
Luguber hadden beiden me zitten aankijken en,
naar de ontspanning op het dikke gezicht duidelijk
weergaf, was „de jonge mevrouw" verheugd op mijn
laatste woorden een aangenaam bescheid to weten:
— Nou, Dokt'r, misschien dat 'r nog us 'en dag
komp, dat u niet als getuige d'r na 't stadhuis breng?
— Och ja, vond de moeder en zuchtte . . . ontlast.
Ik dankte en we waren weer vrienden. Als remplacant-schoonzoon ben ik aanvaard. Men weet niet
met Maartje, men weet niet met Guus: zooals vanzelf
spreekt, blijft dat de droom. Maar anders ben ik er
dan ook nog. Moeder zal rustig hebben geslapen. Misschien heeft ze eerst nog gauw even gebeden, van de
huishouding was zeker alles in orde.
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XI X.
De gebenedijde regeling der Nederlandsche spoorwegen inzonderheid op Zondag heeft me, om niet
nogmaals „collega" Maasman lastig te vallen, tot het
nemen van een auto naar Amsterdam genoodzaakt.
Vandaar ben ik gespoord naar Utrecht, van het 2e
perron ben ik met beenengevaar struikelend gedraafd
naar het le en zoo naar wat het buurtstation heet,
om, toen ik mijn kaartje zou laten kijken, de trein
in de kromming te zien verdwijnen. Dus heb ik me
nogmaals een auto veroorloofd en het plaatsnemen
in een tuf is, die dag en bij meer bezoeken, de verheuging geweest, welke Maartje deed lachen. Haar kinderzieltje lachte graag. Het goede van 't Brabantsche
school ook in haar: was haar liefde zelf geen blijmoedige gulheid, als tot ruwheid vergrofd de moeder
beheerscht? Gul en blijmoedig, de roekeloosheid om
zich van stonden aan weg te geven, volledig, voorgoed aan de Commensaal die, wat er gebeurd mag zijn
in het begin, onmogelijk haar, het verstandige meisje,
de kloof van de standen ooit kon doen vergeten.
Van mij nam ons tuffen een aarzeling weg, de vraag
of ik goed deed met haar te bezoeken. Had ze me noodig? Bracht niet het leven, buiten en met al de kinderen om zich, eerder haar onder de druk van het leed
uit, als ik niet kwam en dus niet met haar sprak?
Zelfs tegenover mevrouw Roobol voelde ik eerst iets
dat leek op bedeesdheid. Blijkbaar had Bareel geklapt, ongetwijfeld met goede bedoeling. Hoewel ze
per brief aan Guus gevraagd had, of hij onder zijn per200

soneel misschien iemand wist, geschikt en bereid om
bij haar te komen, heeft zijn gereede aanbeveling
mevrouw Roobol doen aarzelen. Daar de leeperd mij
en Bareel had genoemd, schreef zij aan deze vriend
van haar man. Zijn antwoord heeft hij mij niet gemeld, alleen zijn blijdschap dat Maartje ging. Ik kende
mevrouw niet, mij was niets gevraagd, mijn bezoeken
konden zonderling lijken: — was er dus nog een tweede
dokter met wie dat meisje relatietj es had? ... Zoo peinsde ik tobbende in de trein, op weg van Amsterdam naar
Utrecht. Toen, daar, even wat herrie en aanstoot,
even de aarzeling: nog weer een auto? maar nauwelijks deden de bouten der Vreebrug me opwippen en
schoof ik langzaam dat water over, of alle zwarigheid gleed uit me weg — en deze sensatie van dubbel
verlicht zijn, lichamelijk en geestelijk, heeft Maartje
telkens met me gedeeld bij onze „veel te dure reizen",
zooals zij, bezwaard toch! de ritjes noemde.
't Was goed, dat er iets „prettigs" bij kwam, al
dadelijk tijdens dat tweede bezoek. Want met het
tobben: ben ik noodig, is 't niet beter dat ik wegblijf?
had ik buiten Guus gerekend, buiten dit, dat zij niet
van hem of was. Dom was het van me, onpsychologisch; wie z•56 lang aanhoudt, laat niet los, wie zóóveel moeite doet, sluw overleggend, zijn spel tot de
fijnste wreedheid volmakend, die handelt als slaaf van
wat meer dan zijn wil is. Maartje moest van hem blijven
lijden. Ze voelde dit; ook, dat „het nooit niks werd".
De auto, die biecht van smart als verzachtend, maakte
deze ook makkelijker.
Het gebeurde als vaak in een huffs met een zieke,
die naar een andere kamer verbed is. Wanneer die
dag de zon wat meewerkt, of de haard brandt, of er
staan bloemen, dan lijkt de verandering beterschap.
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Soms duurt het niet meer dan een kort moment, en
ook de ontspanning der huisgenooten blijkt slechts
teweeggebracht door schijn, maar er is even verlichting geweest. Zoo ontstond die, terwijl wij veerende
zweefden en van wat we alles langs vloden slechts
onderscheidden hetgeen zich oploste in onze stemming.
Hoe luttel kwam het weer er op aan, nauwelijks wisten
we van het seizoen. Hoe weinig hinderden al die
huizen, dicht aan de straat of achter geboomte, die
accurate ijzeren hekken, of wat bij ons voortsuizen
in de weg kwam, dat we als dobberend omgleden.
Even wisten we werkelijkheid, wanneer de vaart van
ons vluchten gestuit werd, dan zagen wij en keken
kritisch, zooals op de plek waar de auto stilhield, waar
we wat dronken en eens veel aten, de andere keeren
maar even toefden, daar we een wandeling wenschten
te doen, het paadje langs het koffiehuis en zoo het
bosch in, of de hei op. Dan zag ik dat men ons voor
een paar hield en liep ik jets achter, om Maartje te
zien, de resoluutheid van haar slankte. Eens had ik
even de sensatie, dat zij koket met Guus geweest was,
zóó welbewust is meisjesjeugd, zoo als van zelf sprekend houdt ze haar rechten. We pleisterden over de
kerk te Baarn ; er zaten daar of ficieren dicht bij ons,
die met de rijzweepen gesticuleerden. Ze loerden, een
keek er om, naar Maartje. Licht-blozend en met meer
glans in de oogen, vertelde ze van de middag te Utrecht,
waar Guus een klein uur had zitten wachten, door
haar vergissing met de trein, toen hij over lessen
met haar zou gaan spreken, nog altijd voor dat
onzalig diploma.
— Maar kindje I
— Hoe meen' u?
— Hem zóó laten wachten . . . .
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— Anders had ik een grOOt uur gewacht 1
Dat was de Maartje van de oogen, die mij Mea
deden vergeten. Jeugd was er nog. Zij was voor Guus.
Dit koketteeren ging naar hem, 't wou hem op die
officieren wijzen. Zij handelde maar half bewust.
Maar had ze zich volkomen begrepen, dan zou het
haar begeeren geweest zijn, dat ik Guus dit triomfeeren berichtte.
*

*

1k was de vriend, de trouwe broeder; ach, nu de
eeuwigheid ons scheidt, kan ik verklaren: ik wilde
zoo, mijn angst voor haar drong zelfzucht weg. Meermalen dacht ik aan kapitein Wierdels te Buitenzorg,
de mooie man der mooie vrouw; de vrouw, vol
hartstocht tot hem uit Holland gekomen, ziek binnen
het jaar, door ons veroordeeld en die hij wou in het
leven behouden, waarom hij haar liefdeverlangen ontweek. Zijn wanhoop toen ze toch bezweek . . . Hoe
klein was mijn trouw naast een zulke. Evenals hij,
hield ik altijd hoop, maar Maartje heeft er niet veel
van bemerkt. Werkelijk was ik bang dat zij, bij beduchtheid voor declaraties, haar smart weer voor mij afsluiten zou, zoodat ik reeds hierdoor mij makkelijk
„goedhield". Ook was deze omgang vol liefelijkheid.
Mijn Moeder was mij te weinig geweest, ik maak mij
hier dikwijls verwijten over, maar ach, het vele meelij
met Vader bracht het gevoel voor haar van streek.
Had ik een zuster mogen bezitten, maar niemand . . . en
z66veel teerheid met Maartje, die Guus „had", ja! maar
verder 66k niemand: — voor al het andere enkel mij.
Toch wreekte zich soms het fyziek verlangen. Het
natuurlijk verschil met een zuster bleef. De zusteralleen staat, in onze beschaving, met de moeder daar203

tegen beveiligd. Mijn ziel genoot en voelde zich rijk
door al wat Maartje gaf en aannam. Maar het lichaam
drong om zijn recht, juist op oogenblikken als in die
kleurige serre te Baarn, bont door reclame-platen maar
fleurig, met planten, bloemen en vol zon, die glansde
op 't blauw en het goud van de ruiters. Ik wist dat
niets aan mij bekoorde. Dat ik log was, onlenig, leelijk.
Dat ik me nooit heb weten te kleeden. Dat Indie me
nog vergrauwd had, iets goor-verflensts gaf aan mijn
bleekheid. Dat onregelmatige, donkere tanden bij alle
spreken te voorschijn kwamen en dat, wanneer ik
„kellner" riep, de man vlakbij het vaak niet hoorde.
En dan het gemak, daar, dier jolige ruiters, van wie
althans twee niet jonger dan ik...
Mea zag — en toonde dat.
Maartje zag niet, nooit zag ze wat van me.
Toen te Baarn was het drie weken dat ze mijn Dagboek had ontvangen. De vorige keer had ik gevraagd :
— „Heb je er soms al eens in gelezen?" Nu zei ze
onder het rijden opeens: — „Gunst, uw boek, heb'
u het noodig, u schrijft d'r ommers alle dag in".. .
Dat zwiepte het suizen der tuf niet weg. Maar ik
slikte het in, daar ik wist: — „ Jouw lijden, meisje, is
nog heel wat grooter".
Een analoog besef als Wierdels.
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xx.
Er bleef tusschen ons, dat ik riet moest vragen.
Dat een vraag haar plotseling schichtig maakte. Een
vraag over doodgewone dingen, bijvoorbeeld over het
eten op „Boschzicht". Dan vreesde zij weer eenig
onderzoek. 't Bewees, hoezeer ze in spanning leefde.
Toch, haeveel pleizier in dit Leven met kinders 1 Bij
feestjes deed ze uitgelaten, zoodat Mevrouw haar telkens remde: — „Bedenk toch, je speelt met herstellenden, Maartje". Waarschijnlijk ook wat jaloezie,
want Maartje werd zeer populair. Dit vertelde zij tijdens
een wandeling. Ze began toen ook, onverwachts, over
ons.
— Hoe wist Mutsaers dat toch van u?
— Van mij? wat?
— Nou, dat u voor mij .. .
Ik zag haar onder het loopen blozen.
— 0, pardon. De man wist niets. 't Was gissen,
uit wat we wel 's bepraatten.
lk had haar dit pertinent geschreven, in mijn antwoord op haar verwijtbrief. Zoo kon 'k nu zeggen:
— Mag ik een vraag doen? Eerlijk antwoorden! Lees
je me brieven? Kun je ze lezen, het handschrift bedoel ik, en heb je tijd er voor en lust?
— Zeker, zei ze. En aarzelend, toen: — Maar dat
van Mutsaers was ik vergeten.
De gelegenheid was to mooi.
— In m'n Dagboek las je niet, he? — Een blos
en een glimlachje. — Of maar weinig 1 't Hoeft niet,
hoot-, maar kind: een ding. Je tweet nu wel, dat ik
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toen gejokt heb van mijn liefde voor die mevrouw,
omdat ik zoo graag mijn gevoelens wou zeggen, hoe
er liefde in me leefde en ik niet zeggen dorst: voor
jou... Nee, toe, word nu in godsnaam niet bang!
Tusschen ons is het niet mogelijk, we hebben dat
immers afgepraat. Zoolang die liefde leeft in jou, zouden we niet gelukkig zijn, samen. Ik zou je jawoord
niet mogen aanvaarden, niet willen, zoo min voor jezelf
als voor mij. Alleen als je twijfelde, zelf niet meer
wist, 'k geloof niet dat het zal gebeuren, maar als je
bedroefdheid ontmoediging werd, je daardoor in hem
niet rneer het geluk zag, dan, kind, o wees dan goed
en moedig, goed voor mij en onbeschroomd, om, ook
voor jouw geluk te zeggen, dat je niet zeker meer bent
van jezelf. Je moet dan spreken, 'k heb er recht op,
juist omdat ik nooit meer aandring, maar met je
meeleef in je liefde. Recht voor mijn liefde, maar ook
als de vriend, die al zoo vaak je raadsman zijn mocht.
Je gelooft toch wel, dat ik eerlijk zou raden, als had
ik er heelemaal niets mee te maken, hoewel mijn
geluk er door wordt beslist? Je moet het gelooven,
want heusch, ik weet, geluk zou je mij alleen kunnen
geven, als je je vrij voelde om het te geven. Anders
blijf ik je oudste broer.
We zaten in sparren, niet ver van „Boschzicht".
Het was, in Maart, de eerste warmte, na dagen van
guurheid wegwasschende regen. Opeens die rijkdom,
warmte, broeiing. Mijn demi-saison was in het pension gebleven, zij had nu haar manteltje uitgetrokken, haar „zondagsche", zwart cheviot, met ritselige
zacht-groene zijden voering; ik had het aan de stomp
van een spartak gehangen. Voor wie geen omgang met
meisjes gewend is, heeft zulk een kleine daad gewicht.
Vrouwenkleeding is z66 anders, ook beteekent ze veel
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voor de draagster, veel meer dan hun jas voor de
meesten van ons. Beteekenis die de man eerbiedigt,
die hij, anders, toegewijd, meevoelt. Ze keek, waar
ik met het dingetje bleef. We lachten elkaar daarover
toe. 0, was ik toen de minnaar geweest! Ik had mijn
gezicht erin gedrongen, die levende warmte had ik
gesnoven, mijn wang had ik eraan gekoesterd, mijn
zinnen had ik erin bedolven. En om het nu iets meer
ontkleede meisje: niet meer dan thuis de gansche
dag, maar na deze handeling met de mantel geraakt
tot grooter gemeenzaamheid, had ik, naast haar gezeten, de armen geslagen.
Nu was er de ontbering van alle onthouding. De
dwang tot aldoor volstrekte beperking, even strak als
bij een vreemde. Dezelfde oogen, welker fluweelen
glanzing, welker gouden tinteling, welker plotseling
verdoffen hun spraak, hun spel, onbevreesd, dus ongematigd met me dreven, zouden plotseling dood geweest
zijn, had ik een hand naar haar uitgestoken. En zoo
mijn verlangen, op niets meer lettend, nabije huizen
en menschen niet duchtend, met geweld naar bevrediging had gedrongen, nog v66r het Cains-gevoel van
wroeging had Adam's naaktheids-gevoel me ontnuchterd, de schrikkelijke ontgoocheling die het opperstbegeeren ineenploft, zoo de daad niet in liefde wordt
ondergaan.
Ik was de vriend die praten mocht, praten ook wel
over zichzelf. Ik zei dat ik haar thuis vaak miste,
omdat ik zooveel met haar kon bespreken.
— Je weet dat ik eenzelvig ben en werkelijk niemand heb in de stad. Aan Boos-vrienden voel ik geen
behoefte. 't Is juist het praten met je vrouw, dat me
een van de allerheerlijkste dingen in het huwelijk
lijkt. Een mensch, op wie je volkomen aankunt, die
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je nooit uitlacht, voor wie je doen moogt als een kind
en die dan toch weer het liefst jouw kind is. Eenzelvige
menschen hebben die trouw, die vanzelf steeds vol
geduld is, meer dan wat ook noodig. En iets ervan,
ik weet: niets anders, maar iets daarvan bestond tusschen ons, met onze armenverzorging en zoo, en 't was
op den duur nog wel sterker geworden.
Ze zweeg. Ik keek van terzijde haar aan en vreesde
eenig ongeduld uit een als norsche ruk met het hoofd
te moeten afleiden. Terwijl ik met sparrenappeltjes
mikte naar de rug van haar bloote hand, vroeg ik
op de toon van een kind:
— 'k Ben toch niet stout?
Zij lachte niet. Ook bleef zij nog een oogenblik
zwijgen, doch zei daarop wat haar bezighield. Hare
gedachte bleek ontstaan, doordat ik over de stad had
gesproken.
— Weet je, dat de femilie Van Maalwijck terug is?
In de vorm der vraag school een fijnigheidje. Aan
mijn aandrang „je" te zeggen, gaf zij slechts nu en
dan gevolg. Hier was geen zweem in van behaagzucht,
doch wel iets als een overleg, dat haar „je" een zekere
invloed kon hebben, welke op dat moment te pas
kwam. Z66 zei ze „je" bij deze vraag, die niet sloeg
op wat ik beweerd had.
— Ik wist het niet, nee. Maar hoe weet jij dat?
— Van een kennis, aarzelde zij. — Een van de meisjes
vroeger van naailes, kwam er snel, als een vluchtig
verzinsel. Bewees dit antwoord, dat Guus het gemeld
had? Waarom de waarheid niet gezegd? Dat hij bleef
schrijven, wist ik wel; zij verzweeg 't me immers
nooit!
— Int'resseert het jou? vroeg ik lachend.
Zonder lach trok zij Licht met de schouders.
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— As d'r maar weer geen narigheid is.
— Weet je wat?
— Nee . . . Het kwam gemompeld. En nu begreep
ik: zij vreest Cato. Ik weifelde of ik dit zou zeggen;
haar manier van doen was pijnlijk, onnoodig gewichtig of geheimzinnig, zoodat ik maar veinsde het „neen"
te gelooven. Er scheen iets tusschen ons gebroken,
juist na mijn spreken over vroeger. Doch sterker nog
werd ik ontgoocheld, toen zij een oogenblik later
voortging:
— As 'k toe' die avend dat spook van 'n Merie Mutsaers toch ma'r niet was tegengekomme I
Ach, wel wist ik wat zij bedoelde: de korte ontmoeting bij 't postkantoor, lang genoeg voor Maartje's
nieuwtje dat zij verloofd was met dokter Van Hooren.
Maar ook wist ik, op wiens instigatie zij sprak! Bleek
uit de kleinigheid niet treffend, hoe infaam de fielt
met het meisje speelde, haar volgens zijn „Trieb"
tot een speelpop maakte, maar, nog zich niet daartoe
beperkend, haar naam schond Om Cato te kwellen?
Ik kon met die waarheid nu niet wreed zijn I Ik
zei dus enkel:
— Ja, 't is jammer.
Doch Maartje hield aan: stom was ze geweest,
door die Merie een moment te vertrouwen, want van
die judas kwam al 't gepraat, door haar schuld was
zij het Huis en de stad uit, en dat, nu zij er noodig
kon wezen.
— Noodig?
— Netuurlik! Je weet toch nooit. 0, as ik die mevrouw Keto toch maar 's eens onder vier oogen kon
spreken.
— Och kind hou' op, met al je as'sen! Eet maar
liever dat doosje leeg.
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Lachend, op eens weer, deed ze dit en over mijn
ergernis vloog verrukking. „Kindvrouwtje", nooit was
Maartje mooier dan met een doosje pralines v66r zich.
Bloemen bracht ik niet voor haar mee, zelfs geen ruikertje vroege viooltjes, al waren die aan de stations
te koop. Bonbons dreigden met geen belachelijkheid
en hoeveel vreugde verwekte zoo'n doosje! Hoe dartelend kon haar levenslust zijn! Haar liefde voor Guus
is daaruit te verklaren: roekeloos aangrijpen van het
hoogste. De tijd dat ik haar in het Ziekenhuis zag,
drukte deze liefde gestadig, met de plagerij der zusters.
Toch wist ze ook daar aan menige zieke iets van haar
blijheid mee te geven. Sterk heb ik haar invloed gezien op Baanders, zelf in zijn geloof blijmoedig. Hij
leefde in wantrouwen tegen „Rome" ; „maar dit
meisje, al was ze dan Roomsch". . . En nu de kinderen op „Boschzicht", die telkens iets brachten of
kregen van thuis, dat „voor de lieve juffrouw" bestemd was. 't Vergiftte het leven van Rika van Leeuwen,
de zuster van mevrouw Roobol. Maartje ontving het
met innige vreugd; de hartelijkheid sloot aan bij de
hare. Ik heb momenten op „Boschzicht" doorleefd,
waarin zij z66zeer de zon van het huis was, z66zeer
wat de Franschman de „boute-en-train" noemt, dat
ik drie dingen met zekerheid wist. In de eerste plaats,
wat die Rika mankeerde. In de tweede, dat met zOO'n
doktersvrouwtje de dokterspraktijk tot een pretje
wordt, ook voor de zieken vol verheuging, want de
doktersvrouw doktert dan mee en met 'r zonnigheid
slaagt ze beter dan manlief vaak met z'n knapste
receptjes. In de derde plaats leed het geen twijfel of
zij, geluk gevend, ve•elde geluk — iets anders, helaas,
dan gelukkig te zijn. Toch hoopte ik, zoo'n moment,
op genezing; en smeekte de Hemel dat Guus iemand
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vond, een Roos, een Camelia, the, begeerlijk, dat hij
dit bosch-viooltje vergat.
*

*

Een middag van striemende oostenwind schrikte ik
bij de aankomst op „Boschzicht", daar zij met vijf
meisjes terzij van het huis op het grasveld krokketspeelde — zij en de kinderen blootshoofds, zelfs ook
zonder manteltjes.
Struikgewas beschutte de plek; toch was 't er frisch
in 't zonneglanzen; blozend sprongen de kopjes
rond en Maartje leek het oudste zusje. Wat een teleurstelling dat zij nu wegging!
Een wandeling leek me beter voor haar dan, warm
dat ze was, in het bosch te zetten. We volgden een
nieuwe, open weg, waar de wind stond en zij verbleekte. Ze veranderde zienderoogen. Het kon, daar
we flink de pas erin zetten, onmogelijk van het wandelen wezen. Er moest jets zijn, waar ze nu weer
aan dacht. Ach, 't bleek een niet vervulde belofte: hij
zou haar die week zijn komen bezoeken, doch Vrijdags
had hij afgeseind, zonder eenig motief te geven;
twee dagen was ze wanhopig geweest, juist dOOrdat
ze voelde: het kan zoo niet langer en daarbij wist
dat zij ook niet kon breken. Nu was het: — „Als
hij maar niks beloofd had!" Zelfs zei ze: „Hij weet
niet, hoe dat ie me treitert". Ik had haar nooit zoo
bitter gezien. Het leek opeens een ander meisje. Haar
wilskracht en de door Rika's jaloezie nog geprikkelde
toewijding aan de kinderen, hadden haar in staat
gesteld vroolijk te doen bij het spel in de tuin; terwijl
ze blij deed, was ze 't ook; maar 't bleef bij een lach
van de oppervlakte; onder alle naar buiten blijkende
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onbestendigheid van haar impulsieve, jonge natuur,
lag haar innerlijk onveranderd. In mijn tegenwoordigheid was zij oprecht, speelde ze ook met zichzelf
geen komedie: ik zag steeds, wat er diep-in bleef, al
toonde, al had ze kinderlijk pret bij een tuftocht of
ander pleziertje.
Ve•Or het groote koffiehuis, dat een hotel is aan de
straatweg, pleisterden we na de kuier. Er stonden
zeker wel dertig fietsen. Ze bleken van een Haagsch
gezelschap, dames en heeren winkelbedienden.
— Fiets jij hier wel? informeerde ik.
— Me wiel staat thuis.
En daar ik haar het ding wou zenden:
— Dan zou-d-ie gerep'reerd moeten worden. Bijna
alles is d'r kapot an. ZOO'n oud-roest! .
Zooals van zelf spreekt, vroeg ik verlof, de fiets in
orde te laten maken. Ik aarzelde met het aanbieden
van een nieuwe en deze voorzichtigheid was doeltreffend, want met de eigenaardige oprechtheid die
haar van de dingen harer liefde nooit iets uit kieschheid voor me deed verzwijgen, deelde ze een plan
van Guus mee, een belofte van v6Or haar vertrek naar
„Boschzicht", op de vervulling waarvan zij hoopte,
telkens wanneer hij zijn komst berichtte: hij zou in
een motor met sidecar haar halen om samen te rijden
naar Amsterdam.
Bij het vooruitzicht dier heerlijkheid had ze haar
fiets niet mee willen nemen I Wel kroop zij telkens met
mij in een auto: dat kon, met mij, 't was heel iets
anders — nog meer intiem, immers gesloten, maar
hoe zou de vastheid van haar gevoel hier ooit het
geringste gevaar in zien?
Het samenzitten, die middag, werd stil. Sta gg juist
om ons tafeltje, drongen, rumoerden, in vele kringen,
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de winkelbedienden, sportsmen voor een heële dag.
Ik zocht en vond een paar grapjes op hen, maar Maartje
kon me maar half verstaan en luider spreken was niet
moog'lijk. De vroolijkerds keken toch al naar ons en
bleken lichtbereid tot spot, in hun uitbundigheid van
velen. Dus stelde ik voor, maar weg te gaan, onder
voorwendsel dat het hier buiten wat koud werd. Toen
we een paar honderd meter ver waren, klonk er hoornsignaal en weldra waarschuwde belgerinkel, dat de
breede stoet achter ons aankwam. 't Was niet mogelijk
„Boschzicht" zoo gauw te bereiken; zoogenaamd om
het stof te ontwijken, stelde ik even een zijweg voor.
Toen zwermde al die jeugd achter ons langs. Ze konden ons nauwelijks hebben gezien, toch was het als
schreeuwden zij eenige spot na. Waren zij niet jong
en vroolijk? Wij, somber tweetal, dat Been paar was!
Ik voelde me erger dan ooit onbeholpen. Ik kon niet
zijn zooals ik moest zijn. Aldoor zag ik een motor
voor mij en Maartje juichend in de sidecar. Nu liep
ze naast mij, benepen zwijgend — ach, ze moest het
mij wel aanzien 1
— Zullen we teruggaan? vroeg ze.
— Het stof zal wel zijn opgetrokken.
Op deze jokken keerden we om. Mevrouw Roobol
gaf thee met een koekje. Daarna moest Maartje gauw
aan haar taak. Vroeger dan anders verliet ik het huis.
In 't café bij het station dronk ik snel twee glazen port.
's Avonds laat schreeef ik Maartje een brief, die gelukkig onverstuurd bleef — hij had het gebeurde
erger gemaakt. Ik sprak er van „onze scheeve positie"
— dat was tegen alle beloften in.
Het schrijven gaf me mijn kalmte niet weer, daarvoor had ik te veel geschipperd. Die avond en heel
die nacht waren tweestrijd, de werkelijkheid van „de
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scheeve positie", welke ik haar niet blootleggen mocht,
om alles wat mij dierbaar was; maar die ik zoo gauw
niet te boven kwam.
In wat, zoo verweet ik mezelven telkens, was ons
samenzijn anders geweest dan welke ook van de
vorige keeren? In niets. Maar ik was anders geworden.
't Verlangen overmande mijn liefde. Het werkwoord had ik bedacht in de spoor. De eenzaamheid
van die terugtocht verwekte telkens onvoldaanheid,
zooals er zijn moet in een verloofde, weer op weg
naar zijn commensaalshuis, na de verrukking met
zijn beminde. Maar hij stelt zich schadeloos in het
vooruitzicht van wat hem de bruid en de vrouw zullen
geven. Ik voelde niets dan gernelijkheid, hoezeer mij
van deze ontrouw bewust. Ik, altijd matig, dronk
twee glazen port, 'k had eerst jenever willen bestellen.
En toen . . . terwijl de kwelling dezer hallucinaties nog
verergerde door het besef dat het goochel-voornemens
waren, stelde ik me voor, ik dacht er mij in, 'k gaf
toe aan de pijnlijke bekoring, deze verbeelding-vandaad te doorleven, dat ik te Amsterdam zou overblijven en in een bar een vrouw gaan zoeken, gaan
kiezen, haar nemen voor heel een nacht. En dan, als
iets begeerlijkers, zag ik mij wel weer de ambtsplicht
verzuimen maar nu, het kwam met de tijd net uit,
om binnen te stormen bij Van Hooren, in zijn zeker
deftige eetzaal, waar hij waarschijnlijk zat met „vrienden", misschien wel met een paar vrouwen erbij, en
ik zou donderen: „Nou moet het uit zijn!" Donderen,
1k... Ach, pygmee van een Hamlet! En had ik, juist
nu, nog recht tot verwijt? De woorden jankten door
mijn hersens, de onvergetelijk-snijdende: „Get thee
to a nunnery, why would'st thou be a breeder of
sinners? I am myself indifferent honest; but yet I
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could accuse me of such things, that it were better
my mother had not borne me." Ach, wat had ik gemaakt van mijn reis ! Maartje in nog maar meer droefheid gelaten, want vriendschap gaf ze mij genoeg om
medelijden met me te voelen, misschien er zich een
verwijt van te maken dat ze mijn bezoeken gedoogde . . .
In elk geval, de oude angst weer, in plaats van een
raadsman, een steun te hebben . . .
't Beroepswerk doen . . . en verder niks. Moge dit
nu in Deli lukken. Bij de teleurgesteldheid over Mea,
heb ik alles gehoopt van mijn taak aan dat kleinestads-ziekenhuis . en dagen lang wist ik daar
niets dan : Maartje. Die Zondagavond ! Maar ook de
Maandag, toen ik tweemaal mijn brief herlas, voordat ik de zekerheid had en erkende, dat hij tot snippers
moest worden verscheurd. Toen was de drift ineengeploft. Zeer zeker leefde ik „abnormaal" en nu nog
leef ik abnormaal en aan de praktijk van een normaler leven straks op Deli, naar de trant der andere
ongetrouwden, lokt mij voorshands niets. Dit is een
overwinning der ziel, zooals kuischheid is overwinning,
al wordt zij gelukkig niet steeds zoo gevoeld. Onthouding blijft in mijn droefheid, natuurlijk. Zij
was het ook, terwijl Maartje leefde, alleen was zij
veel moeilijker bij de uiterst geringe verwachting, dat
ooit mijn liefde zou worden beantwoord. Toch hield
ik hoop en vooral vond ik kracht in mijn angstige
deernis met haar. Men redeneert de natuur niet weg,
maar o, wanneer ik meevoelde met haar, wel tenger,
fijn, doch kerngezond, nerveus alleen door al haar
lijden, geboren minnares en moeder.
De leelijkheid blijft het eeuwige leed. Hoe weinig
veredelt de teeltkeus het menschbeeld, die toch zoc
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gruwelijk wreede teeltkeus, die z66vele niet-mooie
vrouwen uitsluit. Maartje had dit verdriet aldoor naast
zich, in het Ziekenhuis aan het viertal harpijen, te
Bilthoven aan Rika van Leeuwen. Hun spijt gaf
zich lucht in hekel aan Maartje, de mooie, de vroolijke, levenskrachtig doordat geen leelijkheid levenslust dompte. Zelfs om Guus werd zij benijd, ook te
Bilthoven, zelfs na haar dood nog, als een schamper
gezegde van Rika bewees. Na wat die liefde haar gekost had! Had hij geen werk van haar gemaakt, was
zij althans niet opgemerkt? Ach, 't leed der velen
die geen man opmerkt.
Toch is die gewone wreedheid de grove. Erge wreedheid is verfijnd, vol wreedheidsverfijning is heel de
natuur. Is sexual perversion insanity? Wat is het
ongezonde aan Guus? Bareel, die eerst zoo pertinent
was, geraakte later ook al in twijfel, of men hem
moest gelijkstellen met zijn broeder, dan of hij erger
afwijking is, ellendiger — en gevaarlijker?
Maar Maartje heeft hij doodgekweld en geen wet
treft een zulk gemartel. Ach, wij menschjes in de
natuur 1 Toch blijft de mensch onderscheiden ook
hierin, dat onder 't schrikkelijk sadisme, waar heel
de schoone natuur aan meedoet, bij haast alle dieren
het mannetje valt, het wijfje de tirannie-rol speelt
terwijl althans onder „beschaafde" menschen de
vrouw in den regel het offer is. Guus' moeder was
hierop misschien een exceptie. Hijzelf . . . zou ooit
zijn geweten nog spreken? Heeft een natuur als de zijne
zoo'n ding, een „ding" als ik... maar hoe ben ik
zelf, daar zelfs deze korte liefde niet gaaf bleef en
Maartje mij onvoldaanheid moest aanzien?
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XXI.
Het was het leed der bleeke dagen, na dat mislukte
voorlaatste bezoek, dat ik mij zoozeer had kunnen
vergeten en zij mijn gekweldheid moest hebben gemerkt. Voor de verscheurde oprechte brief zond ik een
kattebel over haar fiets, wat grappen hoe erg het
ding er uit zag en sloot hem in een blik van Droste.
Aanvankelijk leek dit ontwijken mij lafheid. Ik
wist weer, wat ik in Maartje liefhad, waartoe de liefde
de mijne deed groeien. Is dit niet altijd de macht
der vrouw en het geheim van het huwelijk? Toen
ik de omvang noch de hoogte van hare liefde voor
Guus overzag, heeft haar bekoring me zoo getroffen,
dat ik haar als mijn vrouw begeerde. De mooie Oostersche liefdeleer begint met een spreuk van diepe zin.
„Altijd heeft het voorafgaande het grootste gewicht".
Zoo staat Eroos aan alle begin; der „liefde", oorzaak
van de dingen, komt de voorrang toe in de kring van
gevoelens, van plichten, van vrije vreugd, van gebod.
En Eroos is in het begin de begeerte. -Warden
kan Eroos verlossende liefde. Dit heb ik mogen beleven aan Maartje. Haar voorbeeld heeft het mij geleerd . . Maar hoe ver bleef ik beneden haar!
Nu ik terugdenk aan elk bezoek, en in 't bijzonder
aan die Zondag, zie ik haar vrij boven alle verzoeking. Ach, niet ik was haar ooit een gevaar! Ze werd
mij genegen, aanvaardde mijn vriendschap, wilde,
na wat verbaasde twijfel, wel gelooven, dat het tuinverhaal over mijn liefde voor Mea een voor haar besef
onmogelijke, dwaze jokken was en ik nu slaafs ver217

liefd op haar; ook voelde zij eenige steun aan
mij, verlaten dat ze stond van verwanten — doch
verder ging haar gevoel voor mij nooit. Zenizeer aan
de oppervlakte van de Diepte die haar gevoel was,
bleef al haar medeleven met mij, dat ze nooit las
in mijn Dagboek! Ook mijn brieven las ze vluchtig,
behalve die eene, extra duidelijk geschreven, over
het jokken in de tuin en mijn werkelijke liefde voor
haar. Wat ze onthield, wat haar had getroffen, was
het aanbod om getuige bij haar huwelijk te zijn. Dit
woord heeft haar gerustgesteld, 't volstond voor wat
zij noodig had om me haar vertrouwen te schenken.
Het trof haar niet zoo, dat het ontroerde. Maar
hoe zou ze deze bereidvaardigheid anders dan begrijpelijk vinden, zij die zich gansch had weggecijferd,
wier liefde zelfverzaking was? Een verwante ziel
kon zij in mij gaan zien, een „oudere broer", doch
dan toch nog maar z(56, dat de jongste onvoorwaardelijk de sterkste van het tweetal was.
0, waarom is lijden de hoogste schoonheid!
Toen ik, na die leelijke Zondag, eindelijk zelfbeheersching terug had, bleef dit de smart: Deugd,
louter in Lijden. Haar liefde stond, een hooge rots.
De duur van haar gevoel was zeker. En ik dacht aan
geen ander einde. Er viel niet meer te redeneeren:
zij wist en zag alles zoo klaar als ik zelf. Guus te bepraten, laat staan hem te dreigen, zou volslagen nutteloos zijn. Zelfs bij zijn dood bleef haar liefde leven.
Met meer strakheid dan te voren aanzag ik deze
evidentie.
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XXII.
Haar korte antwoord op het briefje dat, in een
trommel met flikken verscholen, mijn ontredderdheid
onder grapes over haar „oud-roest" verborg, werd het
begin van ons laatste leed.
Nu begreep ik haar zijn van die Zondag. Ook zag
ik in, dat zij veel meer doorleefde dan zij ooit aan mij
openbaarde. Wantrouwen is dat niet geweest, alleen
een verder van mij afstaan dan ik, bij eigen gevoelens,
verwachtte. Nog van de naaischool kende zij meisjes,
die ze weer „vriendinnen" ging noemen, om te hooren
al wat ze wou weten. Dus vernam zij niet alles door
Guus. Hij wist wel: hij hoefde zoo weinig te doen
om de relatie aan te houden I Een meisje was op kantoor bij Van Maalwijck en luisterde blijkbaar behendig
of en belde dan gauw even Bilthoven op. 'k Vernam
dit bij het laatste bezoek, die als door het Noodlot
besliste tocht, waarmee ik Maartje in de dood dreef.
Ook haar laatste briefje spelt mijn geheugen.
Bilthoven, Donderdagmorgen vroeg.
Beste Dokter en Lieve Vriend, komt u aanstaande
Zondag weer hier? Hoor ik anders toch wat u weet
uit wat u wel es „het huis aan de overkant" noemde?
Het maakt mij zoo angstig.
Maartje B.
Ik vergat u voor het blik te bedanken, hartelijk dank.
Juist die Donderdag was ik geroepen in de dichtgeslotenheid. En Maartje's briefje lag in mijn kamer,
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toen ik Vrijdags terugkwam uit Amsterdam, terug van
de medische conferentie, bij welke ik Van Hooren
moest weerzien. Die Vrijdag is onder zijn geleide de
weduwe van Otto van Hooren overgebracht naar
Meerenberg. 1k nam aan de laatste beraadslaging deel,
gemachtigd door haar vader en zuster.
Dat ik v6Or dien van niets gehoord had, bewijst
misschien dat ik „slaapwandelde". Toch wist men de
zaak ook geheim te houden voor het oor der klappeiende
stad. Ditmaal hielpen geen kranteberichtjes om de
attentie op te schrikken. De vroege zonde van Dolf
van Hooren kreeg niet het gerucht van een zedenschandaal. Nadat het gore gedoe van de jongen
hem, ondanks zijn ongewone begaafdheid, de toegang
tot het orkest, waar zijn oom hem in hoopte geplaatst
te krijgen, had afgesneden, heeft zijn leermeester hem
het huis uitgegooid. Hij dacht aan zijn vader die niet
tijdig vluchtte, dus repte hij zich de grenzen over.
Zijn voogd moest het aan zijn moeder gaan zeggen,
die niet geloofde, naar Amsterdam wou — en
weinige dagen later werd overgebracht naar het
schrikkelijk huis, waaruit de dood haar moog' verlossen.
Tusschen de eerste pertinente beschuldigingen tegen
Dolf en het krankzinnig-worden van zijn moeder zijn
eenige weken voorbijgegaan, in welke Hugo van
Maalwijck Azn., voorziende wat er al kon gebeuren,
naar Wiesbaden is gereisd om de familie terug te halen.
Doordien ik met dit heer op gespannen voet sta, dank
zij zijn uitlatingen over Maartje, zou ik waarschijnlijk
niet naar de overkant zijn geroepen, als Cato van
Maalwijck het nu niet gewild had. Haar sympathie
was mij gebleven — ach, had ik er anders gebruik
van gemaakt 1
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Maar misschien is het beter zóó. De draagkracht
van het leed heeft grenzen: dit toont het lot van Suze
van Maalwijck, die harde, tot wreed-zijn geraakte
vrouw, die veel verdroeg, maar als moeder bezweek.
Over haar man, eens met hartstocht bemind, begeerd
met liefde die zich opdrong, heeft zij Been enkele
traan meer gestort. Bij de ramp met haar zoon bezweek haar verstand en genezing is uitgesloten.
Maartje... — „Wat had ze d'r mee te maken?"
vermocht de schoonzuster mij te vragen, die Guus
drie jaar als commensaal had en, zoo ze nooit overspelig geweest is, dit vast niet dankt aan eigen trouw.
J a, wat had Maartje er mee te maken? Die zq
beminde, bleef ... dezelfde, hij is en heet steeds
Dokter Van Hooren, de directeur van het Ziekenhuis. lk weet niet, of zij ermee had te maken: of
lets hair liefde bond aan Vuil.
Maar al haar leed drong naar Cato. Hoe lang zon
ze al op dat gesprek, van haar met hare mededingster,
dat naar ze hoopte Mar weg zou banen en zeker
alles helder maken. Die laatste Zondag smeekte zij:
— „Vraag 'et, zie dat ik haar kan spreken". Ik
had haar alles verteld van de week, de conferentie
van vier doktoren, onder wie Guus evenwel als verwant stond, als voogd der beide kinderen; de ontzettende aanblik van deze moeder.
Op dit haar smeeken zei ik de waarheid: dat Cato
haar verlangde te spreken, Cato en zelfs de zuster van
Dolf, dat felst-gefolterde mooie meisje, dat, nu haar
verkindschte grootvader verzorgend, voor zich maar
een weg zag: verpleegster. — „Als ik roomsch was,
Dokter, het klooster". — Het huis, „als 'n klooster",
leek immers een graf.
Ook dit laatste zei ik Maartje, om haar dat groote
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leed te toonen; zoowel om haar te doen bedenken,
dat het leed daar in omvang het hare gelijk was; als
om de vijandschap weg te nemen, waarmee ik wist
dat zij naar het huis wou. Andere voorzorg nam ik
niet, ander voorgevoel had ik niet. Dankbaar kuste
zij mijn hand, zooals ze eens in haar kamertje deed.
Nog al onaangenaam-verwonderd, met spot of ze
onze verloving verwachtte, gaf mevrouw Roobol haar
een dag vrijaf. Maartje wilde dadelijk 's Maandags,
de afspraak werd gesteld op Woensdag, zoo er geen
tegenbericht van Cato kwam. Bij thuiskomst uit het
Ziekenhuis, zou ik haar dan in De Zwaan ontmoeten.
Het leek nu alles heel eenvoudig. Wat had mij aan
die bijeenkomst ontrust? 't Vooruitzicht alleen al veranderde Maartje.
*

*

In het Ziekenhuis, kort v66r vieren.
— Dokter, of u even kom...
Maar pal v66r mijn deur, in de gang, staat Mutsaers,
hij grijpt mijn arm, 'k versta zijn blik — wat kan
mij anders zijn gebeurd, dat met deze oogen gezegd
wordt? Hij duvet mijn wezenloosheid voort. Er wacht
een auto. Wij rijden de Wal om.
— Is ze dood?
Een knik van zijn hoofd.
— Spreek toch !
— Ja, ze heeft rust gevonden. Laat dat je troosten.
Ze is het te boven.
We vliegen tusschen de voorjaarsboomen. Daar is
de tuin van mevrouw Verheul. Achter de weien glanst
het kanaal. Mutsaers mompelt wat hij weet. Lot, de
half-wijze uit het watersteegje, heeft de daad op een
afstand gezien, terwijl ze voorjaarsgroen plukte voor
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Mutsaers. Lot heeft gegild, is naar huis gerend en met
de strompelende stoelenmatter als leidsman zijn er
menschen gedraafd naar het water. De bruggewachter,
die dicht bij de plek woont, heeft de politie opgebeld
en op verzoek van een zuster van Lot ook Mutsaers.
Toen deze hoorde dat Maasman al schouwde, heeft
hij als vriend aan mij gedacht. Vlak bij stadsdrukte
zelfmoord te plegen op een klaarlichte lentedag,
is minder moeilijk dan men zou denken. Nu lag, die
ik tien dagen te voren in voile gratie van blozende
jeugd zag huppen tusschen krokkethoepels, als iets
dat zelfs de vrouwen uit het Watersteegje niet dorsten naderen, in het eenigr 'ook van de oude Poort,
waar nog wat glas rest achter tralies. Maasman was
er, met de oudste inspecteur van politie; buiten stond
een agent gepost ; nu kwam de commissaris met Baars.
Bij het terugrijden liet Mutsaers de auto voor mij
stilhouden aan de deur der Van Maalwijck's; ik melest
iets weten, voordat ik haar huis, dat ook mijn huis
was, kon binnengaan. Dreef het gesprek met Cato haar
de dood in? Was het werkelijk dat geweest?
— Ik weet niet . . . weerde de oude meid af.
— Ik moet een van de dames spreken.
Toen leidde het nichtje me in een kamer. Tante
kon mij nu niet ontvangen. Ja, Tante wist 1 Lang had
Tante met Maartje gesproken. Het meisje had beloofd,
voordat zij naar Bilthoven terugkeerde, nog eens met
Tante te komen praten. Die dacht dat zij haar had
getroost. . . .
Ik ging 's avonds, in Maartje's plaats. Al mijn gevoel was afgestompt. Nog liet de grofheid Maartje
niet los; waar ik kwam, niemand begreep haar, en
iedereen, iedereen sprak over haar. Ook in het hotel
rumoerige botheid; in de huiskamer, griezeling en
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benauwdheid voor 't stadsgekwek, meer dan droefheid over de dochter en zuster. De stilte van rouw
vond ik pas bij de Maalwijck's. Lang liet men mij ook
ditmaal wachten. Eindelijk geleidde de huisknecht, hij
was de eerste mensch sedert de middag die zweeg,
me door de tegelijk beklemmende en rust-schenkende
roereloosheid van gangen en trappen naar dezelfde
somber-deftige bovenkamer, waar ik eens Cato vOcir
een theeblad vond zitten, bij het begin van die „vierdaagsche veldslag", die het gaan naar Wiesbaden
voorbereidde. Toen leek ze een aangeschoten vogel,
beweegloos met verglaasde blik. 't Was toen het bruusk
veranderde. Nu bleek het de bestendigheid, niets verzacht, alleen verstrakt, het onveranderlijk-gewone. Al
de ontsteltenis over Maartje: dat meisje, van haar
weggeloopen om na haar spreken zich te dooden,
vermocht niets meer op dat gelaat, de matte vergrauwing van dit ivoor. Haast onmerkbaar boog het
hoofd, het waren de doffe oogen die groetten, zwijgend wees zij moe naar een stoel.
Doch nu, als schoot de wil haar stem door, sprak
zij, zacht wel, doch regelmatig:
— Dokter, ik weet dat u haar liefhadt ; 't schijnt
dat de heele stad het weet. U hebt u daar zeker niet
over te schamen, al doet indiscretie pijn, ik heb dit
evenals u ondervonden. Daarom begon ik er over met
haar, maar ze verzocht me er van te zwijgen, omdat
ze u vereerde als vriend en het juist zoo in u waardeerde, dat u genoegen nam met vriendschap. Niemand had meer voor haar kunnen zijn. Uw liefde
bracht het grootste offer. Maartje Baars heeft dat
geweten. Ze zei mij : — „Ik heb niemand dan hem".
Hierom heb ik Paula gezegd, u te verzoeken terug te
komen. U begrijpt, het valt me moeilijk. . . .
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— Mevrouw, mag ik u Gene vraag doen voor de
geruststelling van mijn geweten. Hoe verklaart u
Maartje's daad?
— Wat bedoelt u?
— Als gevolg van haar bezoek?
— Ik had er het tegendeel van gehoopt. Ik dacht
dat ik haar kon genezen. Daarom heb ik dat meisje
onthuld, het woord is waarlijk niet te sterk, wat ik
voor iedereen heb verzwegen en wat ik niemand ooit
meer zal zeggen, het is mijn droevig-heilig geheim.
U alleen zeg ik nog dit: Maartje wist nu; U, Om uw
geweten gerust te stellen, zeg ik dit, want ik voeg er
dadelijk bij, als een oudere zuster in een en dezelfde
smart heb ik mijn mededeeling als omzwachteld met
goede raad. Ik heb haar bezworen te luisteren, wel
degelijk ook naar mijn woorden van troost, en ze ging
vriendelijk van me weg, na vijandige stugheid in het
begin; ze kuste mijn hand en ik heb haar omhelsd,
als was ze werkelijk mijn zusje. NU zou ze zijn teruggekomen. . . .
— Ja. Maar . ..
De als vermummiede veerde op, hoog in haar zwart,
een schikgodin.
— Het is de vloek van Duynhorst, Dokter! Weet
u wie mij sprak over Maartje, me aangespoord heeft
met haar te praten? Mijn nog zoo jonge nichtje Paula,
in overmaat van eigen droefheid. Haar vader, die haar
afgod geweest is en nu óók Dolf en dit met haar moeder ... Paula noemt het de vloek van Duynhorst, zij
is vol angst voor haar voogd, mijn man, en ze griezelt
van haar broer. Een Jong-meisje voor zUlke Bingen!
En het kon haar niet worden verzwegen, ze moest het
weten, al doodt het haar jeugd. Haar medelijden met
Maartje dreef me. Mijn man is nu ook moordenaar.
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Ik blijf hem als mijn man beschouwen, van mij heeft
hij de ziel gedood, maar ik miste de moed van Maartje,
misschien omdat ook ik nog hoopte. Wel bleek nu de
waarheid te zwart voor haar liefde, maar z66 diep
zat ook bij haar zijn invloed, dat zij toch niet van hem
los kon en liever stierf dan voort te leven, nu zij
eindelijk wist hoe hij is. Want ik heb het haar gezegd.
Met mijn bekentenis bracht ik ten offer, wat me het
heilige is van mijn leven, maar het was ook een offer
in andere zin, want ik voelde me medeplichtig, zoolang ik niet Maartje had gewaarschuwd. Paula heeft
me dat doen begrijpen in haar door nets bevlekte
reinheid. Maar, ja, mijn spreken was gevaarlijk,
ook Maartje was Ithist nog een kind, niet zooals ik
een harde vrouw, die met het leven heeft afgerekend.
— Mevrouw! .. .
— 0, weest u voor mij niet bezorgd! Mijn tijd voor
zelfmoord is voorbij. Ik heb er aan gedacht . . . uw
poeders . . . ik weet niet eens of ze konden dooden,
maar ik was er toen te laf toe. Nu heb ik mijn verkindschte vader en Paula, bij wie ik voor moeder
speel. Maartje, Dokter, had enkel u, daarom zei ik
haar, wat ze u was, hoeveel geluk zij u toch nog kon
geven.
En bij mijn ontroering:
— is 't z66 niet beter? Nu ze niet kon Vindt
1.1 zelfmoord zonde? Toch niet, in wanhoop, zoo'n
ren naar de dood? . . . Ach, ik, die waarlijk wel weet
wat ik zeg, verzeker u: hair bleef veel lijden bespaard.
* *

Hoe ze haar mededingster beoordeelt, heeft de dochter van Hugo van Maalwijck, weliswaar buiten deze
arme versufte om, getoond aan een onthutste stad.
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Meer dan Maartje, heeft zij verbluft! Haar getuigenis werd het antwoord op al de gore kleinzieligheid,
waarmee Maartje's prachtige liefde beklad is, terwijl
men niet veel van de moordenaar zei. Leugenmocieven
hebben belet dat Maartje de plaats kreeg naast haar
wader. Een mogelijke verlegging van paden, in verband met een zelfs niet waarschijnlijke, ook niet strikt
noodige vergrooting van het kerkhof, is gebruikt om
te verhinderen dat zij die „de hand sloeg aan haar
leven", een betere plek kreeg dan in een hoek, tegen
de haag, waar nog niemand ligt. Daar is zij vOlar
negen uur 's morgens gebracht. Haar broeder, de
kapelaan, al twee dagen in de stad, is gebeden blijven
prevelen thuis bij Moeder. Een oom liep naast de kastelein. Bij de ingang gonsde gedrang, Lot stond in het
eerste gelid met haar zusters. Op mijn aandrang had
Baars de vorige avond zijn nu huilerige vadsigheid
overwonnen en was naar het bureau van politie gegaan; de commissaris had orde beloofd. Op het kerkhof zelf bleef het rustig, een schrale stoet in schriele lente.
Maar juist toen er eindelijk voortgang zou komen —
en de zon de drie kransen verguldde — traden uit de
woning van de doodgraver twee slanke zwarte gestalten. En toen de baar stond viiOr de groeve, boog
zich Cato van Maalwijck er over en legde een palm
neer met rouwviolen. En toen het alles scheen geeindigd, kwam er die rouwvlinder Paula van Hooren
en liet er witte tulpen vallen en strooide lelietj es-vandalen en durfde spreken: — „Maartje, vergeef". En
meer dan twintig menschen verstonden. En 's avonds
wist het de gansche stad. En Gums van Hooren heeft
het vernomen. En nadat ik hiervan de zekerheid had,
heb ik geleerd hem te beklagen, ten minste vaker
dan ik hem vloek.
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