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Een Einde.
Den geheelen dag had hij thuis gezeten in zijn kille
kamer voor de tafel vol met den armoedi bg en rommel van
boeken en papier . . . . , den geheelen, somberen Novemberdag • • •
En het was niet gegaan : het werk.
Hij had gedacht, almaar gedacht...., gedacht aan de
verhouding van hem met zijn moeder, zijn familie, zijn
vrienden, aan hun onderlinge verhoudingen . . . . , en hij had
gezocht in zijn herinnering : of er niet iets was, dat hij kon
opschrijven, dat mooi was : mooi gevoeld en mooi weer to
geven . . . .
Want hij moest werken . . .., hij moest geld verdienen,
geld, geld . . . . Het ging toch niet aan, dat hij daar maar
werkeloos neerzat, terwijl zijn moeder en zijn zuster zwoegden
voor lastige commensalen om de kost to verdienen.... 0,
het waren haar verwijtende, spottende blikken, die zijn
hersens opjoegen tot uiterste denk-kracht , maar het waren
ook die blikken : klankloos-geuite gedachten, die hem de
onrust-vlagen bezorgden, waardoor al zijn gevoelens vervaagden, verrimpelden tot afzichtelijke schimmen . . . .
Dat hij de rust toch in zich kon brengen, die hem helder
zou doen zien den weg, Bien hij gaan moest, en die er was,
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er was, dat wist hij zeker ..... Nu voelde hij zich als een
vogel in een kooi, die onbesuisd zich lam fladdert tegen
de tralies, en het geopende deurtje niet ziet ....
De rust kwam niet in hem: elke dag van werkeloosheid
vermeerderde het wantrouwen in zijn toch-al-vaag zelf-bewustzijn. Weken lang had hij zichzelf gezegd: nu moet
het komen, nu of nooit ....
Het was niet gekomen: het hooge ....
Zijn wanhoop was ten-top gestegen. Alles, alles scheen
hem vervelend, onbelangrijk en leelijk, niet de moeite van
neerschrijven waard .... Hij zou het ook niet gekund
hebben .... niet goed ....; hij voelde geen liefde voor al
die onderwerpen ...., zij stonden buiten zijn leven, of zij
pijnigden hem: het deed hem zeer eraan te denken. Hij
zou ze niet kunnen liefkoozen ; ze streelend met zachte
woorden en lenige zinnen tot ze — mooier dan in de
werkelijkheid nog — glanzend kwamen daar voor hem op
papier ...., scherp-belijnd tegen den lichtenden achtergrond
van zijn kunstgloed .... Hij zou het niet kunnen, en nooit
meer, nooit meer .... Het groote leven bezat voor hem
geen leven meer .... : het was dood, alles dood ....
1.-"-•••••••••

•■■■■ •■■•■■
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Zoo had hij uren gezeten: siren in het onbeduidende,
leege morgenlicht, Buren in het arme, grauwe middag-licht,
dat, als lusteloos, wel aan zwakte scheen te lijden, zooals
hij .... Al de uren hadden zijn hersens gezwoegd, onafgebroken gezwoegd
0, hij had zoo graag — nu hij toch
b
niet werken kon — stil, zonder gedachten, als wezenloos
neergezeten; maar de gedachten bleven gaan, stijf omstrengelend als taaie koorden zijn hoofd, dat kapot scheen te
moeten, kapot.
•

•

•

•

3
Hij voelde zich zoo moe, zoo moe . . . . Afgemat lag hij
neer, uitgezakt in zijn stoel ; en hij wenschte, dat hij zoo
moe zou worden, dat hij niet meer zou kunnen denken.
Maar de gedachten schenen van buiten te komen, zelfs het
dik-doffe vlies van zijn afmatting doordringend. Het was
altijd dezelfde benauwing : de armoe, die hem vooruit joeg.
En de machteloosheid, die voor hem verrees recht en
hoog, als een muur, waartegen hij zijn kop nog te pletter
zou loopen . . . !
0, wat hij zich vloekte, zich zelf en zijn lot. En zijn
gedachten, zijn onbeheerschte gedachten dwarrelden rond,
hierheen en daarheen, als stuivingen stof door zijn brein,
alles verdorrend, wat ze beroerden. En al meer voelde hij
zich als verschrompelen onder die spijtige, wroegende gedachten zonder zin, die niet meer wisten waarom en waarheen,
maar die alleen zagen het tegenwoordige, en hem daarmee
zoo onbarmhartig geeselden. Al rampzaliger : al zwakker,
armer, dommer had hij zich voelen worden onder het striemen
der verwijten, het knellen der bezwaren . . . . ; alle menschen
waren wijzer, sterker, beter dan hij . .. ., iedereen was goed,
had althans iets goeds, alleen hij niet, hij was slecht, heelemaal slecht. En hij werd bang voor al die menschen, die
wel goed waren, maar toch geen medelijden met hem zouden
hebben .. ., natuurlijk niet. Waarom zouden ze ook . . . .?
Ze behoefden immers niet ; ze zagen al het slechte van hem,
en ze verachtten hem daarom . . .. En ze hadden gelijk, ze
hadden gelijk .... : hij verachtte immers zichzelf .... !
Hij voelde zich beverig van zielszwakte, wankelend onder
al de zorgen, die — te-zware stroom — zijn lichaam trillend
doorschokten. En hij voelde de zekere, zelf-bewuste daden
der menschen over hem gaan als een hooge, rustig-deinende
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zee, die hem verzwolg, waarin hij ongemerkt onderging .. .
hij, kleine, zwakke . . . .
,------•
Toen — zich een oogenblik vermannend door overmaat
van verdriet, die hem de kracht der martelaren gaf — was
hij losgebroken uit zijn lusteloosheid ; hij was de kamer, die
— hoog vol-gevloeid met het armelijke N ovember-licht —
hem in haar verveling wel scheen te zullen verstikken, ontvlucht, zich dwingend tot beweging in versche lucht, die
hem in diepe-ademtochten zou doorwaaien, verjagend de suffe
gedachten, waarin zijn leven wel dreigde te smoren.
Hij was de straat op gegaan, de stad in, haastig loopend
om zich moe te maken, moe van lichaam, om later neer
te kunnen liggen zwijmelend in zalige rust.
Maar al dadelijk onder het gaan had hij zich gedrukt
gevoeld door het zien van al die menschen, sterk en slim,
beter dan hij . . .. die met hem doen konden, wat ze wilden
waarvan hij geheel afhankelijk was, die hij immers weldra
zou noodig hebben, omdat ze hem helpen moesten in het
leven te blijven, hem, hem, die niets meer kon : te dom
was en te zwak .. ..
En schuw keek hij om zich heen, of hij geen vrienden
zag ; al wie hij maar even kende, onderdanig groetend, om
een norschen, of verwonderden, of hoog-minzamen knik, of
een achteloos even-lichten van den hoed terug te krijgen.
Elken keer voelde hij zich beleedigd.. . .
Wijd om hem heen stond de gore, klam-kille dag, en
hij zag rond met blikken, die hongerden naar mooi . . , .
Het was er niet ; het was nergens in de stad, en ook
buiten zou het niet zijn.... over-Overal was de verveling,
de versaaiing, alles was leelijk, niets gaf warmte of klank

...■.....-•-•
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in zijn ziel . . . . het was er een wijde leegte, stil en koud . . . .
Werktuigelijk was hij blijven loopen zonder erbij te denken,
wat hij deed, waar hij was. Alleen wist hij : daar en daar
en daar, overal om hem heen waren menschen, die hij te
vriend moest houden; en in zijn haast vaak nog groetend
stond hij telkens gedwee stil om anderen, die zijn weg
kruisten, te laten voorbijgaan.
Wanneer hij dan weer doorliep, verdoemde hij zichzelf
om zijn lafheid, zijn schijnheiligheid : maar een volgenden
keer deed hij het weer.,..,hij voelde het : hij kon niet
anders, de menschen waren zoo sterk, hij zoo zwak.
Zoo liep hij zich te kwellen, schaamte voelend over zijn
eigen schaamte, al dieper zakkend in zijn ellendigheid, op
het laatst alles aan hem armoedig en bespottelijk wanend :
zijn hoed, zijn jas en broek, zijn schoenen ; de menschen
lachten erom . . . hij wist het, al zag hij het niet.
Uren verliepen. De drommen op straat werden dunner,
een egale duisternis daalde zachtkens, als behoedzaam neer
uit den hemel, die ongemerkt verhelderd was, en waarin —
diep weggedrukt in het zwakke blauw — eenige groote
sterren flonkerden. En uit de zwarte aarde steeg op in de
verkoelde lucht, als tweet-damp na het zware werk van
dien dag, een nattige, laag-hangende nevel, waarin de ontstoken lantaarns dof-rossige licht-bollen verwekten, als op
de palen geprikt.
Zwaar gedrukt door zijn onnutheid bleef hij doolen onder
de menschen . . . .
Toen gebeurde het op een nog drukke plaats in de stad,
dat hij, een bekende groetend, bruusk werd genegeerd.
Met een schok stond hij stil : wild-star stonden zijn oogen,
versmald persten op een zijn kaken klemden
zijn lippen
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samen , in zijn geel-vale wangen puilden spier-knobbels op.
Hij staarde den andere na , strak gingen zijn blikken, als
wilde hij hem daarmee terugtrekken , om dien mensch
rekenschap te vragen , maar weldra verslapten zijn trekken,
en zijn oogen kregen een uitdrukking van zacht verwijt.
Langzaam ging hij verder, het hoofd in nadenken diep
gebogen op zijn Borst .... : hij begreep niet, begreep niet ....
Wel was hij slecht , maar werd hij niet te zwaar gestraft .... ?
Hij had al zooveel geleden, zooveel .... , en altijd ondervond
hij nog meer smart, dag na dag .... Hij begreep niet .... En
steeds dieper daalde zijn denken of in de donkere, bodemlooze put van zijn weemoed . . . .
Maar plotseling bezon hij, waaraan hij vroeger niet had
gedacht — het was, of een mist klaarde in zijn denken, of
de heldere rust, waarop hij zoolang al wachtte, nu gekomen
was —: hij zag de menschen. Hij zag de menschen, zooals ze
waren, niet langer vermooid door zijn angst, door zijn Opzien,
dat hem wel verblind scheen te hebben. Hij had een gevoel
alsof zijn verdriet — de opperste spanning bereikt — was
losgebarsten en nu, bitter-bijtend, overvloeide zijn geheele
ziel . . . . Hij wist zich op eens onrechtvaardig behandeld en
hij verhief zich uit zijn gedweee lijdzaamheid, hoog-gedragen
zich voelend door zijn verontwaardiging. Warm voelde hij
zich worden van ingehouden heftigheid. Met de verontwaardiging scheen zijn bloed te stijgen, almaar te stijgen naar
zijn hoofd, waar het meet hem prikkelend uitbrak. Hij
pufte . . . . Maar zijn voeten werden pijnlijk koud, en hij ging
weer steviger loopen. Hij voelde nu een flinkheid door zijn
leden tintelen, al forscher werd zijn gang . . . .
ja, ja, hij was laf geweest, laf den geheelen dag Maar
hij had zich zelf nu lang genoeg veracht, lang genoeg hadden
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wroeging en spijt hem verteerd .... En nu zou hij zich
wreken, wreken op dat yolk, dat daar liep : voor, achter
en opzij, dat hem met minachting beloond had, toen hij
deemoedig om bijstand smeekte .... Hij zou zich wreken!
Striemend , ha! heerlijk striemend al die knappe, sterke
menschen met zijn hoogen spot, die fel neersloeg uit zijn
koude oogen, zijn meedoogenlooze trekken . . . .
« En dat ze hem niet zouden helpen .... ! Wat kon het
hem schelen! .... Hij had ze niet noodig! Hij had ze niet
noodig, geen van alien!» — gierde zijn woede door zijn
afgetobd hoofd. Zoo snerpt een storm-wind Tangs kale
takken . . . .
Hij had ze niet noodig. Waarom bedelde hij, waarom
verlaagde hij zich .... ? Om het leven .... ? Wat gaf hij
or het leven .... ? Hij zou zelf zijn leven maken , of
anders .... ! anders wilde hij het niet, wilde hij het niet!
Ha — lachte het satanisch in hem — hij was vrij nu,
vrij van iedereen, meester over zijn eigen bestaan. En hij
beleefde een oogenblik van stil-innige vreugde over het
herkrijgen van zijn eigenwaarde, zijn zelf-bewustzijn, waardoor hij zijn denken hoog-gestegen voelde, zwevend over
de werelden .... Ja, ja! nit bestond hij weer, nu was hij
weer in de gemeenschap .... ; hij voelde zich stevig staan
in het leven, steviger dan ooit . . .. Liet komen, wie won ... .
ha, hij alleen tegen
alien....
en, hij zou hun minachting
neerslaan, neerslaan tot lagen angst met zijn door hartstocht
gedreven woedende woorden .. ..
Steeds meer wond hij zich op ; telkens nieuwe, vernederende feiten zich herinnerend, waardoor zijn gedachten dan
weer oplaaiden, als tot geluidlooze, wrakende stemmen, hem
aanhitsend tot de daad. En langzamerhand kwam over

8
hem het kalme bewustzijn der onvermijdelijkheid : hij moist
zich wreken om zijn eigen rust, om zichzelf weer te kunnen
achten, om die wroeging over zijn lafheid te smoren.
En hij voelde zich sterk nu, hij zou het nu doen, dadelijk.
dadelijk. . . .
Hoogmoedig stapte hij voort, het hoofd fier geheven,
trotsch om zich been kijkend, schijnbaar zonder te zien•
Niemand liet hij zich meer dwars voorbij gaan.., . hij deed
liep er soms opzettelijk harder orn . .
het den anderen
Dat was zijn voldoening. Ha! nu had hij zich weer geplaatst, waar hij wezen wilde: bOven de menschen
Dat
was een verruiming . . klein gingen de menschen onder
aan hem voorbij, en hij verwaardigde zich te kijken met
een achteloozen blik naar dat onbeduidend gewriemel dooreen
Maar nog pas kort voelde hij zich licht gaan, als gedragen
door 'zijn trotschen spot, toen hij wreed werd teruggeworpen
in zijn vroegere ellendigheid .... : een zieleschok, die hem
een hevige, bijna-physieke pijn gaf in zijn borst, zijn hart,. . . .
en die hem even zacht deed kreunen ...
.... Als een razende had hij geloopen, zoekend naar
menschen, die hij vernederen kon door hen vlak dwarsvoorbij te loopen.
Was het zijn noodlot Een schamel vrouwtje, een mand
met boodschappen onder haar arm, stale voor hem de straat
over....Hij liep, liep . . .. De straat was glibberig van de
Hij Bleed uit . .
natte slik . . . . Bijna was hij voorbij
Even was er een lichte stoot tegen zijn voet Toen was
het gebeurd, onherstelbaar gebeurd het wreede feit . . . . En
de bitter-bijtende spijt, die hem doorgroefde, hem schrijnde
;
diep, diep in zijn borst, was er, was er voor altijd
• •

•
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Achter hem lag de ongelukkige vrouw languit, haar mand
gevallen, een rifine van hel-kleurende eetwaren in den
zwart-bruinen modder.
0, de kleine ramp, die hem brak ; brak als die melk-kan,
die eieren, die daar in onbruikbare scherven lagen.
Steunend, zacht klagelijk steunend kwam het vrouwtje
overeind, moeizaam zich richtend in de stramme leden.
Te ontdaan om haar te helpen, stond hij als ‘wezenloos.
En terwijl dikte om hen beide heen een joelende menigte, die
hem dreigde, haar beklaagde. En het vrouwtje zelf jammerde
zwak-verwijtend, jammerde steeds door van : »Lichtzinnigheid,
onbesuisdheith, en van »provisie voor de heele week .. ..«
Maar hij luisterde niet, hij hoorde alleen in haar stem
het vragen om vergoeding voor de scha, die hij haar gedaan
had . . . . »Scha eischte vergoeding,« zoO had hij zelf nog
even te voren geoordeeld . . . .
En nu de spijt, die hem verteerde : dat hij niets had,
niets, geen cent . . .. 0, wat had hij graag gegeven zijn hoed,
zijn jas, wat het vrouwtje maar zou willen, maar . .. . hij
dorst niet. . . . »Hij dorst niet« — verweet hij zichzelf —
»om die menigte om hem heen, waarvoor hij opeens weer
zoo bang was . . . ., die hem wel breken kon met haar
rumoer alleen.«
Toch verstond hij niets van de ruwe dreigingen uit het
rondom, alleen was er het oudje, dat treurend te pleiten
stond tegen een van die velen . . . .
En het duurde, duurde . . . . Toen sloop hij ongemerkt weg
lit de volte, die nog lang achter bleef samenscholen , en
hij ging langzaam met den spijt voor altoos diep in zijn
borst geplant .... : een doodende dolk.
Hij wandelde door den rossigen nevel-nacht den langen
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weg naar de Ouwe Plantage, een plantsoen buiten de stad ....
Hij was weer bang als te voren ; elk mensch, dat hij
tegenkwam, herinnerde hem zijn ellendigheid. Hij was moe ;
elke stap kostte hem inspanning . . . . Als een misdadige sloop
hij steelsch langs de onafgebroken hooge huizenrij van de
Hoogen-Dijk, zich kleinmakend, als iemand hem tegenkwam
of voorbij liep . . . . : hij had immers geen recht op een plaats
in de gemeenschap . . . ., hij kon niets, verdiende niets, was
tot last van anderen en van zichzelf . . . .
Hij voelde zich koud worden, het was of de klamkille
damp zwaar plakte op zijn huid . . . . Maar hij lette er weinig
op, onverschillig waar en hoe hij ging . • • . ; alleen zich bewust : de spijt over het zooeven-gebeurde, die hij zwaar
meedroeg in zijn borst, en het besef van zijn rampzaligheid,
zijn nutteloosheid, dat hem werd tot een obsessie, zoodat
hij er moe, dood-moe van werd in zijn hoofd, en die gedachte wel van zich had willen slingeren . . . . Dan steigerden
zijn. gedachten weer wild op tegen het leven, dat wreed
was jegens hem, en onrechtvaardig; dan wilde hij zich opzwijmelen met de kracht van zijn artiest-zijn, opzwijmelen
tot in de ijle hemelen van zijn kunst, waar hij rust en geluk
zou vinden . . • •
Maar zijn gedachten leken wel te lomp, te zwaar....
zwaar als zijn lichaam, dat voortschuifelde over de weeke
modderlaag . . . . Hij kon ze niet opvoeren tot in de sfeer,
waar hij ze wilde . . . ., waar de lucht licht was en helder ....
En ze bleven, de gedachten, bij hem in het droefgeestige,
eindelooze leven, dat hem wel dreigde te verstikken in de
dikke verveling.
Ten laatste Het hij ook zelfs het pogen na . . . . : het
maakte hem zoo mat, zoo mat, en slagen zou hij toch nooit.
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Soms verhevigde zich nog zijn ellende met gedachtevlagen, die onverwachts aanzetten uit de onbewuste verten
van zijn brein . . . . : dreigend kwamen ze, als lichte hallucinaties, onheil-vol, als in een stil huis haastige stappen van
kousen-voeten op een houten vloer. Dan kromp hij samen
van angst voor zijn eigen gedachten, die hem tegen zijn
wil tot daden zouden brengen, waarvan het bedenken alleen
hem ontzette, waarvoor hij bang was, bang . . . .
Dan dwong hij zich, niet te denken, en liep hij wezenloos . . . .
Langzamerhand kwam zijn bezinning dan weer, en hij
zau
der
b om zich heen in den rossen nevel het zwoeg-leven
b
sombere avond-menschen, die hij in een vluchtig, helder
oogenblil even rampzalig wist, als hij....
En korten tijd voelde hij zich gesterkt door de troostende
wetenschap : dat hij niet eenzaam stond in de wijde ellende,
dat er misschien waren, die hem begrijpen, hem helpen
zouden....
Maar onweerstaanbaar welde dan zijn weemoed weer op bij
het bedenken, hoe hij eens met liefde naar dit leven had gezien, hoe hij het mooi had gevonden toen, en belangrijk, de
steden, de landen, de menschen . . . . En nu, nu .... ? Het
deed hem alles pijn , hij vond het niet mooi meer , het
maakte hem bang, omdat hij op alle, alle dingen zijn doodvonnis las . . . . : in zoo'n leven kon hij niet bestaan.
Onwillekeurig was hij de Ouwe Plantage» ingeloopen, in
een onbewusten drang om het stadsleven, dat hem pijnlijk
aan zijn vroegere mooie hartstochten herinnerde, te ontvluchten.
Hij liep door de lanen, waar het stil was en eenzaam;
en hoog boven hem welfden de boomen hun kale takken
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in6en . . . ., zoo krachtig en rustig .... : te benijden, vond hij.
Onder hem ritselden de dorre blaren. En hij zei het zich
zelf: zooals in de natuur, was het nu in zijn ziel ..... de
herfst was overal . . . . : als de boomen stonden zijn gevoelens,
schril en somber-zwart, en verdord waren al zijn genegenheden, die nu lagen op den grond, en die hij vertrapte, als
de blaren .... Elke pas was een doode-geluid.
Zoo ging hij door de kruisende paden, loopend zonder
wil . . . . Er was niemand, en de rust deed hem goed , langzaam wademde de aarde ook hies haar vermoeidheids-nevel uit.
De uitputting deed hem neervallen op een bank.
En daar — niet langer voortgestuwd, voortgejaagd door
zijn gedachten, niet langer Onder, nu bOven zijn gedachten,
die hij kalm beheerschte — ging hij zijn toestand na, en
lijnde zijn leven door de toekomst, zooals hij het hebben
wilde.
Hij bekende het zich met nadruk : dat zijn toestand
onbestaanbaar, gevaarlijk was, dat hij zoo niet langer mocht,
niet langer kon leven. Want het moordende leed ging steeds
verder , het was vandaag verder gegaar, dan nog ooit . . . .;
hij had er zich door voelen overweldigen. Het moest veranderen, hij kon het zoo niet langer dragen . . . . Anders
zou het ergste gebeuren . .. .
Daarom dwong hij zich kalm te denken of er geen andere
uitweg mogelijk was. Vaag vermoedde hij, dat die er was,
een andere dan de dood . . . . , en dat hij dien moest zoeken
in zichzelf: dat hij sterk moest worden, sterk.... Lang had
hij gedacht, dat zijn leed ontstond uit de omstandigheden:
dat ze thuis anders tegen hem waren dan vroeger, toen ze
lachten om z'n dwaze invallen , nu verwachtten ze iets van
hem : werk . . . ., geld . , .. En ook had hij gedacht, dat hij
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minder gelukkig was, orndat zijn leven hem nu zoo zwaar
drukte door al de zorgen . . . .
En dat was ook allemaal misschien wel waar, dat was
wel zoo ; maar hij wist nu toch ook, dat hij dat alles kon
overwinnen, en dat hij de kracht daarvoor in zich had,
dat hij de verandering in zich zelf moest zoeken, in zich
zelf . . . . niet in de omstandigheden. Hij moest veranderen.
»Ik wil het, ik kan het, ik zal het« — zei hij zacht tot
zich zelf. En hij herhaalde het dikwijls na elkaar als om
zich zelf te overtuigen : »Ik zal het, ik zal bet . . ..«
Maar in hem welde een verweekende wanhoop : hij twijfelde, terwijl hij het zich zei met vaste stem . • • • Hij wist
zich zoo zwak, zoo zwak . . . .
En al meer en meer kreeg hij de overtuiging, dat, als
een ongeneesbare ziekte , de dood lag in zijn geheele lichaam:
zijn hersens, zijn zinnen . . . ., die niet geschikt waren voor
dit leven, onbruikbaar, als slechte werktuigen. Toen groeide
van zelf deze gedachte : dat hij was geboren met den dood
al kankerend in zijn lichaam, geboren om van het begin of
langzaam te sterven, langzaam, heel langzaam . . . .
Maar hij wilde niet langzaam sterven, hij wilde niet elken
dag den dood voelen naderen, elken dag, elk uur, elk
oogenblik . . . . Dat droeg hij niet ! Dat was een steribed
van Caren .... !
Hij stond op, driftig, en pufte, als had hij het benauwd.
En blindelings ijide hij plotseling weg door het donker, als
werd hij nagezeten . . . . Hij wilde weg, weg van die bank,
waar de sombere gedachten schenen te zweven, als teisterende schimmen, die hij altijd en overal zag, overal om hem
been . . . .
Hij zou zich moe loopen, en dan zou de slaap komen,
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de zachte slaap, als een mist, die alle dingen verborg. Dan
zou hij rust hebben, wijde, wijde rust . . . .
En hij liep, het eene pad na het andere, struikelend en
glijdend, zich striemend aan takken, en stootend aan stronken en overhangende stammen . . . . Voort, voort in wilde
vaart. Hij werd moe, dood-moe. Hij kon niet meer ; maar
de slaap kwam niet en de gedachten bleven, hem volgend
als zijn schaduw . . . .
Hij was ten einde raad. Hij wist niet meer . . . . Zijn
hoofd was zoo dof, zoo mat . . . . Hij zag geen uitweg meer ;
maar dit wist hij, dat hij het zoo niet langer kon dragen,
dat er een eind moest zijn.
Een oogenblik keek hij naar boven, als verwachtte hij
vandaar uitkomst. Maar de hemel stond onverschillig, strak,
even blauw-zwart, vol sterren, die fel twinkelden, als trillend
onder den wellust van hun bestaan. Hij vond er geen
troost, geen medelijden ; het leek alles zoo tevreden, zoo
zelfbewust . . . . En zijn smeekende trekken vervielen tot
den vroegeren weemoed . . . .
Then stapte hij plotseling bedaard door : een rust gladde
zijn gezicht, er was iets van een flauwen glimlach in zijn
trekken.... Nu zou weldra de rust in hem zijn, ze lonkte
hem al uit de verte . . . . Ja hij zou komen, hij kwam . . . .
En hij glimlachte de naderende zaligheid tegen ; want hij
wist het : nu zou het gebeuren.
Het besluit gaf hem kalmte . . . .
En hij liep de groote rij-laan af, die langs de rivier zich
strekte in rechte lijn, machtig dragend op haar breeden
rug de reuzige boomen ter weerszij, die hoog boven hem
een als gotisch hoek-boog-gewelf van takken spanden. Langzaam ging hij naar het einde, naar de bekende brug, die over
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de kreek der waterleiding lag .... Langzaam ging hij, vredig
stond zijn gezicht . . . . , hij voelde zich verruimd, in zijn
hoofd vooral, als woeien daar koele winden na zwaar-broeienden zomerdag. Hij had bijna kunnen jubelen en springen,
van blijdschap, dat hij zoo was : zoo licht, zoo gemakzaam
zonder eenige angst- of zorgen-pijn, zonder dien eeuwigknellenden druk op zijn hoofd.... Zoo geheel vrij, zonder
eenige belemmering voelde hij zich, en toch, toch was hij
nog in het leven.. . .!
En een oogenblik bezon hij, of die zalige rust niet in hem
te houden was, zonder dat hij blikte in de grenzelooze
ruimte van de dood. Hij dacht terug aan het leven, dat
daar lag samengepakt in de drukke stad ; hij dacht er zichzelven in terug met deze kracht van rust in hem, en even
ging hij na, hoe zijn dagen dan zouden zijn, hoe hij zou
zijn .... ; hij, licht-levend, als gedragen door zijn rust, zijn
kalmte, die hem vertrouwen zou geven alles te kunnen,
alles ...., die hem zou dragen hoog over de werelden, klein
gezien dan, maar geheel, en heel scherp, heel zuiver . . . .
0, o ! dan zou hij de artist zijn, dien hij zich gedroomd had,
die het leven zag, maar niet meeleefde, die alles kon, en
zoo volkomen — als nog nooit — het leven legde in zijn
kunst.... Zijn kunst, die hem alles zou zijn, alles : zijn
vrouw, zijn kind, zijn eigen leven, Mies, alles ...., waarmee
hij zou leven en sterven. Neersmakken in boeken zou hij
het mooie leven met machtigen, slechts half-bewuste zwaai
van zijn geest en het zou daar bewegen, het zou daar voor
eeuwig na-leven voor de bewonderende oogen der menschen ...
Dan zou hij een goed mensch kunnen zijn, goed uit dankbaarheid voor de kunst, die hem gegeven was, hem, den
geweldigen artist . . . .
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Plotseling stond hij stil : hij wilde terug naar huis, naar
zijn kamer in deze stemming, om daar to werken ; hoop
doorflitste zijn dof-droomerige oogen.
Maar in dat oogenblik van stil-staan gebeurde het verschrikkelijke. Want met den schok, die hem het nuchtere bewustiijn
van zijn ideaal-vizioen gaf, werd hij teruggeslingerd in de werkelijkheid . . . . Een moment nog had de illusie in zijn grof,
reeel leven voortbestaan : hij zag zich gaan naar huis, hij
belde daar, werd opengedaan, en toen . .. . en toen . . . . 0,
hoe graag had hij voortgeleefd in die droomenwereld .... !
Maar onweerhoudbaar voelde hij de goddelijke koorts uit hem
wijken, evenals een zalige droom ; een kille nuchterheid daalde
in hem neer, en met haar de levensweerzin . . . . Zijn illuzien
verbleekten, vervluchtigden, en in al zijn emotielooze ellendigheid stond het gewone leven weer om hem been.
Even maar had hij stilgestaan ; zijn hoofd was weer neergeknakt op zijn borst, waarin een onhoorbare snik moeizaam,
als groot van saam-gepropt verdriet opwelde . . . . Toen liep
hij zachtjes verder door naar de brug....
Zijn voornemen stond vast.
0 ! dat Ii ii maar geluk mocht hebben in droomen alleen,
-kelijkheid, die hem altijd sloeg, onverbiddelijk
nooit '
kille, grauwe naargeestigheid . . . .! Waarom,
sloeg ni
waarom -■,- iiem dan toch het leven gegeven ? Waarom .... ?
Toen was hij de brug overgeloopen, verlangend haastig,
loerend naar alle kanten of hij niet bespied werd. Dof
hoorde hij zijn voeten bonken op den wankeligen, houten
vloer . . . . Zijn doodsklok, die geluid werd, merkte hij bitter
-op. En vOor hem verrees de schoorsteen der Waterleiding,
hooge, onwankelbare paal van glans- en leven-looze donkerte
— scherp omlijnd tegen den zwak-blauw-lichtenden hemel,
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vol ster-geflonker — . . . . , en ze scheen hem het symbool
van zijn eigen somber, plots-eindigend leven, kaal en afzonderlijk staand to midden van het koud-vroolijk gedoe
der ontelbare anderen . . . .
Hij wist den weg, sloeg rechts-af naar de hooge, steile
kade, waar de beurtschippers aanlegden, die zand aan-voeren.
Dikwijls had hij op zonnige zomer-morgens gekeken naar de
aangename bedrijvigheid van mannen in fel-blauwe en -roode
kleeren, kruiend het grint naar de bassijns met machinige
regelmaat . . . . Wat had hij het 'leven toen zien lachen in
die gezonde, zwoegende kerels, in de krachtige kleuren en
de heldere stemmen . . . . , sterk i dat alles in de zonnige
klaarheid van den morgen. Hij zou het niet meer zien ... .
Hij ging naar de steile kade. Met koele wreedheid jegens
zichzelf bedacht hij het : naar de steile kade, waar het water
was uitgediept, waar hij niet tegen den wal op kon kruipen,
zoodat zijn lafheid hem geen parten zou spelen.
Aan den rand van de kade stond hij, rechtop. Nog nooit
had hij zoo dicht aan het water durven staan. Vroeger zou
hij allang voorover getuimeld zijn...., nu niet, nu niet....
Het was of de dood hem niet wilde, of deze herr% tergend
dwOng tot de uiterste daad. Nooit was 11 .imeegeloopen.
En het was hem, of hij daar stond aan den'i—id: van de
wereld , duidelijk zag hij het groote, groote al-leven, en zijn
eigen rampzalig, klein bestaantje aan hem voorbij gaan .... ,
nietig dit alles in het verre perspectief van zijn verbeelden.
En hij oordeelde, hij rekende af, metend wat hij gekregen,
wat hij geg6ven had aan vreugde en leed.
En in dat oogenblik van wonderlijk al-begrip kreeg hij
zijn zalige rust weer, want het drong opeens tot hem door,
2
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dat hij door deze zijn laatste daad, die altijd veroordeeld
werd, kwaad of verdriet berokkende aan niemand, omdat geen
mensch, geen dier van hem hield, niemand hem missen
zou, . . . . omdat hij al zoolang alleen had gestaan in het
leven, buiten zijn gezin, buiten zijn vrienden en bekendenkring .... : een levende doode, die alleen niet gezien meer
zou worden.
Roerloos bleef hij staan daar eenzaam op de kade, als
een stil-droeve schrik-verschijning, die de wereld ter verantwoording roept, voor het leed, dat zij hem onrechtvaardig
heeft aangedaan. En voor zich in de verte zag hij de stad,
machtigen lagen huizenklomp, plomp, dof-donker silhouet
tegen den egaal ros-lichtenden nachthemel, en ordeloos,
dicht er over heen gespreid lag het fijn goud-geel geschitter
der lantaarnlichten, als was het bezet met vuur-juweelen.
•• • • Het was alles mooie waan . . . . de stad, waarin de
menschen door6en-mierden, dag na dag, een heel, heel leven
lang, schijnbaar gelukkig, hun ongeluk hardnekkig verbergend,
omdat zij elkaar het leedvermaak van hun ellende niet
gunden . . . . 0 God ! wat was het leven toch rot, door-endoor rot, en wat was hij blij, dat hij het ontvluchten mocht
zonder wroeging . . . . Zonder wroeging : dat was een gunst
van den hemel, een vergoeding voor al het ondergane leed.
• • • • Hij bong zich voorover. Onder hem klotsten regelmatig, eentonig de golven tegen den steilen steenwand . . . .
En het was hem in zijn geestvervoering, als wachtte hem
daar-beneden een betere wereld, waarvan hij hier de vredige geluiden al hoorde ; het lachte zacht-tevree over zijn
rustig gezicht en zijn droeve oogen schenen het to zeggen :
Ja, hij kwam, hij kwam.... Hij was nu niet meer bang
voor het donkere water . . . .
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Verder boog hij voorover, als aangetrokken door het
lokkende geluid der deining ; een teer hooge lach als in
waanzin, doortintelde even zijn trekken, deed zijn lippen
trillen ; en sterk hellend al, spreidde hij zijn armen wijduit, zooals een kind doet, dat zich klemmen gaat , aan
moeder's schoot.
Plotseling greep een weee, prikkelende duizeling hem
aan .... Hij viel ....
Een zwaar plomp-geluid steeg van het water op ....,
daarna was het even stil, alleen de golven klotsten, klotsten . ..., maar toen opeens kort klonk het schril uit een
beklemde keel, als drong de stem onder uit het water op
naar boven .... : »Help .... k
Toen was het weer stil, en de golven klotsten saaieentonig als to voren ....
November 1900.

J. EVERTS JR.

VERZEN
VAN

MARIE MARX-KONING.

Het straatliedje.
't Schel stemmetje van 't kind, dat zingt op straat,
Met hongrige-oogen naar mijn venster starend,
Waar zij, wat weelde en wat gemak ontwarend,
Haar die er voor verschijnt benijden gaat,
't Schel stemmetje van 't kind, onvast zich parend
Aan 't orgel, dat daar buiten jenglend staat,
Soms stokkend, enkle tonen overslaat,
In valsche klanken leelijk straatlied barend ;
't Schel stemmetje van 't kind, waar slechts uit klinkt :
Begeerte om gauw wat centen op to halen
In 't blikken bakje, waar ze 't in betalen :
Het mager, zielloos stemmetje, dat zingt....
Vol meelij voel ik 't in mijn binnenste dalen
Waar plots, van wee, mijn ziel als open springt.
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Droomerij.
We lagen lui in 't lange gras to droomen. —
Rondom ons 't blond genik, het traag gebaar
Van staag gegroet, der donze halmen-schaar ;
En boven wind-gezing in najaarsboomen,
Zwaar-loom van loof, nog even-rosig maar. —
We zagen ronde wolle-wolkjes roomen
Op 't bleeke blauw, heel langzaam verder komen,
Dan dalen achter donker denne-haar.
Een enkle vogel Hoot heel hoog-alleenen ;
goud-geel ffadderblad kwam aarzlend neer ; -Een eerste traan leek 't die de herfst ging weenen —

Een

Een enkel woordje wiekte heen en weer,
En 't wilde licht lei tintlend om ons henen,
Het al' omarmend, warmend wonder-teer.
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Vleugels.
Een vlinder vleugelde om een luchte bloem
Wind-wieglend deinend op haar . slanken stengel.
Als vlinder's kleed was fijn haar kleuren-mengel
Haar blaadjes wuifde wind, als wiekgezoem.
— Ge zijt wel rijk zoo, zwevende als een engel ;
Maar weet dat 'k even schoon mijn wieglen roem,
Zei 't bloemenkind. — Duld, dat 'k u broeder noem !
Blijf! dat ik met mijn ranken u omstrengel'. —
-- Ja! — kwam toen vlinder ; 'k wil wel samen zijn.
Ga met me ; deel mijn heerlijk, weeldrig zweven
Langs bloeme-land en water-kristallijn !
Maar toef niet langer : 't leven leeft zoo gauw ! ....
Toen kwam een siddring de arme bloem doorbeven,
En 2crder rear, viccg vlirder Op in 't blauw. —
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Sterven.
Laat mijn oogen toe
En mijn handen stil ....
1k ben doodlijk moe ;
Of ik sterven wil.
Steek nu lichten aan;
Want de nacht is blind ,. . .
En kom bij me staan
Al die 'k heb bemind.
Kniel nu alien zacht ....
0 .. . . een lange rij
Die me leed gebracht ... .
Maar ween niet om mij ...
LuI nu lang en luid
In de lente-nacht :
Lui mijn leven uit ! ....
Het is gansch volbracht. —
Laat mijn oogen dicht
En mijn handen saam ....
Straks het morgenlicht.
Door mijn open raam.
0.... het stille licht
Door mijn open raam
Op mijn dood gezicht,
Op mijn handen-saam.
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In 't Museum.
De zaal als verzonken in mijmering lei;
Bedoezeld met fronselend donker.
Op bord, en op beeld, en op oud schilderij
Een enkele lichtglimp maar wonk er.
Een heiligen-beeld stond heel stil in een hoek.
Met mooie, vroom-plooiende vouwen
Omhing hem zijn kleed. In zijn arm lag een boek
Zijn blik leek me droevig te schouwen.
Op 't boek dat hij droeg lag een lammetje-klein,
Een herdershoorn hing aan een koorde
Dat was om zijn hals. Heel zijn vorm was zoo rein
Dat 't beeld mij onzegbaar bekoorde.
Toen lang ik bleef staren ... toen niet ik kon gaan,
Het lammetje als aanving te leven ...
En 't keek mij zoo heel en al levendig aan
Dat ik het wel eten wou geven ...
Maar 't schudde zijn hoofdje ; zei, droevigjes-zoet :
Ach, laat mij ... al lang ben ik doode ...
En 't Leven, dat lang al vergeten mij doet:
Het heeft mij zooze6r nog van noode ...
Al zwaarder zonk donker op 't beeld; en rondom
Lag nergens meer licht-glimp te blinken ...
Toen ging ik stil heen ... en hoor waar ik nu kom
De klacht van 't klein-lammetje klinken ...

W_.SQ,.aQ,P,..
Verborgen Bronnen.
AUGUSTA DE WIT.
Uitgevers P. N. VAN KAMPEN & ZooN, Amsterdam.

Dames-werk ! — En niets er in dat daarnaar riekt, dat riekt
naar »de Vrouwenquestie« ! — Eenvoudig geschreven om de
kunst ; om het genot alleen van te scheppen iets dat mooi is.
En het is mooi ! Forsch gestyleerd, knap-geschreven werk
is het, dat je aanwaait als een verfrissching, als een groet
uit een andere wereld ; vergeleken bij al dat gezeur en gekwezel, in tamme huisbakken zinnetjes en gedachtejes, van
onze onafzienbare en nog steeds aangroeiende vrouwenbent,
die tracht, soms om een schamel stuk brood te verdienen, (en
dan heb ik er medelijden mee), maar in verreweg de mé6ste
gevallen om een mislukt leven een richting te geven, zich
bezig te houden door »schrijven«. Schrijven, door dik en
dun heen, over brave-Hendrik-achtige mannetjes en ideaalvrouwtjes ; de eenen even onuitstaanbaar en onmogelijk als
de anderen ^ — Laura Marholm heeft in haar »Psychologie
der Frau« ergens gezegd, dat het jonge meisje als het stadium
der ontevredenheid voor haar aanbreekt, in negen van de
tien gevallen, naar de pen grijpt, en zich haast eenige witte
bladzijden met inkt te bemorsen ; »denn schreiben thun sie
ja alle« ! — Dat wat Laura Marholm van haar zusteren
constateert is, Mk wat Ons klein landje betreft, 1-1661 waar.
't Is eenvoudig belachelijk, gerekend naar het aantal inwoners,

Molen op 't land.
Vlaag-waaiend blaast de winterwind
Langs 't leege land waar alles slaapt,
Een enkel ritsel-blaadje raapt
Hij van den grond ; al wat hij vindt. —
Hij jaagt het op, en smakt het neer,
En speurt en spiedt en raast rondom.. . •
Plat ligt het land, gedwee en stom,
Beweegloos grijs is 't hemelmeer. —
Aileen een molen zwaait als dol
Zijn armen door de kille lucht,
En kermt, of in zijn binnenst zucht
Een reuze-ziel van droefheid vol.
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hoe overgroot het bedrag der dames-auteurs is onder de
»letterkundigen«, schrijfsters die intusschen geen verdere
beroemdheid erlangen dan in haar naaste omgeving van
familie en kennissen, waar men elkander geheimzinnig, half
spotachtig, half geimponeerd door het gewichtige feit, toefluistert : »weet je wel dat ze tegenwoordig schrijft«. ?
En daar ligt nu dat boek van Augusta de Wit vOOr me
op mijn schrijftafel ! En als ik niet haar naam, een vrouwennaam, duidelijk, voluit, op dat Witte omslag gedrukt zag, als
ik niet bovendien nog met voile zekerheid wist dat ze in
werkelijkheid een dame is, niet een man schrijvend onder
een vrouwelijk pseudoniem, ik zou er niet aan hebben getwijfeld dat een man de schepper ware van dit volkomen
objectieve stuk geestesarbeid, zoo krachtig, zoo flink, en, ik
zou in zekeren zin willen zeggen, zoo buiten de eigen ziel
omgaand
gbe schreven.
b
Want juist in dat haar ziel er buiten laten onderscheidt
Augusta de Wit zich zoo merkwaardig als vrouw van de
anderen, die allemaal min of meer hun eigen ik laten meespreken, met de eigen ideaaltjes en levensopvattingen, verborgen in den novelistischen vorm (en och zoo akelig banaal
meest). Zij, Augusta de Wit, geeft niets, absoluut niets van
zich zelve. Voor mijn srnaak persoonlijk is dit nu juist zoo
aantrekkelijk niet. Mij laat zulk schilderen met de pen, zonder
dat op den achtergrond 't eigen levende ik zich afspiegelt,
altijd koud. In den kunstenaar, ook den mankunstenaar, zoek
ik iets van zijn eigen voelen en willen en ondervinden,
(165r het werk heen waarin hij zijn ziel gelegd heeft. Is
dat werk dus objectief, enkel en alleen schoon om den
rneesterlijken vorm, zonder treffende, ontroerende, van fijnpersoonlijk ondervinden getuigenden inhoud, als b.v. in dit
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geval van Augusta de Wit, dan geeft mij dat de gewaarwording alsof de ziel van zulk een auteur even onpersoonlijk, even weinig sterk-levend, even koel-gesloten is als zijn
boek. Niet alsof ik hiermede wil zeggen, dat de zes novellen
waaruit «Verborgen Bronnen» is samengesteld enkel en alleen
goed geschreven zijn, en zich niet evenzeer kenmerken door
fijn-begrepen toestanden, door een van nadenken getuigenden
blik op het verborgene in den mensch, door ernstige, van
naastenlielde blijkgevende gedachten. Maar dat zijn alle zoovele algemeenheden. Er is daarin niets van Augusta de
Wit's eigen ziel, niets dat bewijst hoe die zich onderscheidt
en uitsteekt boven anderen ; hoe die, persoonlijk, heeft geleefd, geleden, gevoeld. Haar waarheden zijn waarheden die
elk mensch, ernstig blikkend op het leven, en er wat dieper
in dOOrdringend dan de massa, haar zal toegeven en ndvoelen. Dat, om b.v. bij de eerste novelle te beginnen, een
smokkelaar, van afkomst en opvoeding daartoe bestemd
smokkelaar te wezen. dientengevolge een ander begrip heeft
van goed en van kwaad dan een achtbare dominee, dat hij
in de oogen van dezen en van de wereld een verachtelijke
slechtaard is, terwijl hij vol nobele opwellingen zit, die slechts
dadrom bij hem verstikken omdat niemand zich de moeite geeft
om er naar te zoeken en ze te ontwikkelen, dat is alles heel
fijn van het leven afgezien, en heel mooi ontleed ! Maar wie,
die niet al te oppervlakkig oordeelt, zal er anders over denken :
Dus, bier geen zieleondervinding der auteur, alleen een
algemeen toegegeven waarheid. Met de volgende verhalen
is het evenzoo.
«Vrijage», het eenige dat van opzet niet heel natuurlijk is,
en dat ook een sentimenteel bijsmaakje heeft aan het einde,
is de afgezaagde geschiedenis van den uiterlijk misdeelden,

29

verlegen, verliefden jongeling, die achterstaan moet bij een
knappen wachtmeester van de huzaren. Dit nu is een thema
zoo honderdmaal behandeld, en zoo onophoudelijk om ons
heen te constateeren, dat alleen de wijze van behandeling
het kan redden. En die doet dat dan ook volkomen! Ik
heb voor dien vorm het meest mogelijke respect , evenals
voor de stijl en zeggingswijze van de twee volgende stukjes :
«De Meester Glaswerken, (de uitbeelding van een vergeten
werkman in Venetie, die, hoog boven in zijn eenzaam atelier,
afgestorven van de wereld, de schoonst mogelijke Venetiaansche glazen vervaardigt, en in die scheppingsdaad zelf
zijn eenige belooning, zijn levensvervulling vindt), en «De
Vaden, de wel wat conventioneel-geschilderde, ijzer-harde,
in den grond echter innig lief hebbende vader, wiens zoon
van hem vervreemdt juist dOOr die al te strenge, al te verborgen liefde, en hem eindelijk geheel ontvalt. 't Allerhoogst
stel ik de laatste twee, in Indie spelende, novellen : «Vijandschap» en «De hoogste Wet). Misschien komt daarin ook
nog wel, heel even, Augusta de Wit's eigen ziel dOOrschemeren, als ze het geheimzinnig-meesleepende, het voor den
Europeaan totaal onbekende, van de inlandsche toestanden
beschrijft. 1k voelde in die schildering de meeste warmte,
't sterkste kloppen van een eigen ziel. Wat daar geteekend
wordt is een minder alledaagsch gegeven, is een greep uit een
maatschappij waarover alleen zij die met Indie, met de binnenlanden van Indie vooral, 1-101 vertrouwd zijn, kunnen oordeelen. Ik heb vernomen dat Augusta de Wit inderdaad met
eigen oogen gezien heeft dat weelderige Java dat ze beschrijft.
En inderdaad, men voelt iets van haar eigen gewaarwordingen, van de betooverende macht der geheimzinnigheid
waarin ze zelve verstrikt is geweest, die haar eigen persoon
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bekoorde, als men sommige bladzijden uit »Vijandschap« en
»De Hoogste Wet« leest.
1k heb dit alles zoo uitvoerig willen zeggen, omdat ik
mijn indruk van dit als kunstproduct zoo hoog staande boek
zoo volledig mogelijk wilde weergeven , juist dadrom Om
het zoo mooi zijn als zuiver kunst. Hier is iemand aan
het woord, die den vorm geheel beheerscht, die beschikt
over een forschen, krachtigen, korten, toch niet stooterigen
stijl, die, overhellend tot de nieuwe richting, veel te veel
talent en ook te veel goeden smaak heeft, om in naaperij
van van Deijssel c.s. te vervallen, maar zich zelve geheel
meester is, en nergens onbegrijpelijk of aanstellerig wordt ,
ook al schept ze hier en daar nieuwe woorden en gedrongen
zinnen , iemand die alles wat ze te zeggen heeft vOOr zich
ziet terwijl ze het neerschrijft: klaar, duidelijk, in nauw
keurige omtrekken, en die haar beelden, haar beschrijvingen, schildert met haar pen, z66 kleurig en z66 teeder
als een goed schilder zijn verwen op doek brengt. Ilc
heb in lang geen nieuw-uitgekomen Hollandsch boek gelezen dat zoo aangenaam aandeed door den vorm en den
stijl, dat zoo intens het gevoel gaf dat de auteur niet
anders kOn schrijven, dan zoo flink, zoo gespierd, dat ze
niet maar op de gewone manier was gaan zitten probeeren »mooi te doen«, en a part te schijnen, door van
gewoon duidelijk Hollandsch gewrongen en verwrongen
duistere, leelijke taal samen te knoeien , neen dat ze met
gemak, eenvoudig omdat ze een echte artiste is, geschreven heeft wat zij, naar haar zelfstandigen smaak, voelde
mooi te zijn. Omdat de bekoring van dit boek is meer in zijn
vorm, dan in zijn inhoud, kan men er, zonder schade
aan het geheel te doen, hier en daar een bladzijde uit
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afschrijven, die een bewijs is van de korte, kernachtige, wijze
van zeggcn, van de juist gekozen beeldspraak, van de mooie
kleurrijke schildering. Zoo b.v. in »De Vader.« Daar wordt
bij het sterven der moeder, als de vader het 66nig overblijvend zoontje aan haar lijkbaar brengt, gezegd dit schoon
gedachte woord : »Toen Machiel den kleine ophief voor den
laatsten kus, en zijn krullen vielen in der moeder golvend
haar, en zijn oogen blikten neer op haar geloken leden,
toen was het als beeld en spiegelbeeld, die tot elkaar zich
neigen aan een schaduwig water.« (blz. 128). Nietwaar,
het is duizendmaal verteld, en in duizend novellen, vOOr
deze van Augusta de Wit beschreven, zulk een sterfbed
eener moeder terwijl de echtgenoot met zijn kind daarneven
staat. Maar hier, in de wijze wdarop het gezegd wordt,
zoo anders dan gewoonlijk, zoo eenvoudig mooi, hier blijft
men een oogenblik met lezen ophouden om de auteur te
danken dat ze dit wist te zeggen zoo poetisch, zoo kortkrachtig, zoo eenvoudig-aandoenlijk. Elders in »de Hoogste
Wet« neem ik deze beschrijving over van een Indischen
morgen: »In den hooge begon het te kleuren. Het rosse
licht dat de vederwolkjes tintte en den stippelwazigen
spiegel der moerassen, kwam nu al rijker en voller aangeweld. De lucht was doorgloried van lichtend rood. De
blanke nevelvloeren bloosden en bloeiden als een oogst
van karmozijne rozen. Waar ze uiteendreven kwamen
palmgroepen te voorschijn, bronzig in den dageraads-gloed;
en rood-gouden wachtershuisjes op hooge palen blinkend
boven het rijstveld ; en onder vonkelig bamboe-loover de
daken van een gehuchtje. Toen, opeens, verkoelde al dat
purper tot een tintel-klaar geel. En het was dag.» (blz. 211).
Eindelijk nog deze gedachte, opgeweld door een tocht
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door de binnenlanden, (uit «de Hoogste Wet») : «Ik dacht
aan mijn vaderland, aan het volkendragende Noorden, waar
de aarde geen ander leven meer heeft dan wat de mensch
haar laten wil , waar zij verdrukt ligt onder zijn steenen
steden, bekneld door zijn heirwegen, doorboord van zijn
diep-invretende mijnen , nauwlijks rest haar ruimte om te
geuren en groen te zijn. En zoo krachteloos is zij geworden,
dat hij haar sterkende sappen moet ingieten, telkenmale als
hij haar dwingt tot zijnen dienst.« (blz. 216).
Ik schrijf dit laatste vooral of om een bewijs te leveren
van hetgeen ik hierboven zei, dat in die twee verhalen uit
Indie : »Vijandschap< en ‘ide Hoogste Wet« het meest persoonlijke van de auteur is te vinden. Waar al het andere
objectief gezien en gevoeld is, geeft ze in die twee tropenbeschrijvingen eigen gewaarwordingen, eigen zielegedachten,
als zonder het misschien zelve te willen. Waar ik zooveel
moois in dit boek vond was ik blijde aan het slot ook dat
laatste nog, dat ik vOOr alles in een boek zoek, de ziel,
zich ten minste eenigszins te zien verraden. Gewoonlijk
kijkt de banaliteit als mensch in iedere stumperige bladzijde
onzer gewone dames-auteurs om den hoek, en bewijst dat
het een vergeefsche moeite zou zijn naar een ziel te zoeken die
nergens afwijkt van de kleinzidligheid der massa. Bij Augusta
de Wit mag men iets anders verwachten na zoo'n boek als
»Verborgen Bronnen«. En het, zij het ook maar weinige,
dat in die twee laatste novellen van haar zelve voor den
dag komt, beschaamt die verwachting niet. Ik hoop dat
wij gauw weer jets van haar krijgen , even supdrieur en met
ANNA DE SAVORNIN LOHMAN.
meer ziel ! 1)
') Augusta de Wit heeft intusschen deze wensch reeds schitterend
bewaarheid.
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MARIE MARX-KONING.
De kamer dommelde in tevreden grijs van schemering ;
die, rondende alle hoeken, zwart fronselde onder de meubels. Hier en daar glom nog op 't gladde mahoniehout
een schamp van 't stervend daglicht, dat van onder de
zware gordijn-draperien grijs naar binnen hing. —
Ze zaten dicht bij een der straat-ramen in een hoek van
de suite; zij, 't hoofd leunende tegen zijn borst, hij, de eene
arm om haar heen.
Mama had thee geschonken in de serre, waarvan de wijdopen deuren uitzicht gaven in een poppig-lief stadstuintje.
Nu drentelde ze met langzame stapjes, knerpend over 't
wit-grijze grint, langs de Op-staande stamrozen en langs een
perk donkere violen dat zich even verhief boven het doezelige gras.
Nu en dan zei ze uit de verte een paar onbeteekenende
zinnetjes : vredige, zacht-gedragen woordjes, die niet stoorden
de lieve liefde-stemming binnen.
Ze wist wel dat ze daar dicht bijeen zaten, haar Lien en
»haar Wimc zooals ze den aanstaanden schoonzoon in haar
ook hem omvattend moeder-gevoel noemde ; en ze gunde
hun in haar innig na-leven van zelf-genoten geluk, dat
1

vredig schemer-uurtje, haar eigen bedrijvige natuur een pons
dwingende tot bijna-rust.
Het theelichtje brandde nog met een stil, blauw vlammetje,
en tikte licht-plekjes op de kopjes van 't verlaten servies.
Soms schimden donkere menschen langs de straatramen, met
scherp op-klinken van voetstappen, die langzaam tot dezelfde
stilte verdoften waaruit ze waren komen aan-duidelijken.
Ze waren nu een half jaar verloofd, Wim en Lien.
Lang al voor hun gevoel ; want 't leek hun of ze elkaar
altijd gekend hadden ; altijd. Of Lien zoolang ze leefde
had gezocht naar Wim, en Wim naar haar . . . .
Zoo zeiden ze soms in lieve extase over hun geluk.
Ze waren, daar ze in dezelfde stad woonden, veel samen ;
en begonnen nu de fijnheden, van elkanders intiem zieleleven na te sporen.
Eerst had hun liefde b
aeleuen
in machtige
b
b
n blauw-lichten
glans ; al hun liefde-gedachten stipjes verre, glanzende dingen, als bloemen en bladen 's zomers op een hemel-spiegelenden waterplas. Je weet dat 't bloemen zijn : bloemen, en
bladen en halmen ; maar je ziet alleen den glans van 't albijeen. Den glans van 't klare water, dieper blauw den
hemel gevend, en daarop rustend de plekjes bloem, de
schitter-lichtjes van even zilver-wit schubben op 't warer. —
Niet de dingen zelf, zie je ; niet hun oorsprong; alleen hun
schijn in overweldigenden licht-strooming.
Het meisje, in den machtigen drang van haar blank-zichwetend vrouwe-leven, was het eerst begonnen zichzelf uit
te vertellen : Haar kinder-leven, al de dingen die ze daar
nog uit wist, en die haar nu met geheimzinnige draden verbonden leken aan Wim, aan haar liefde voor hem.
Ook haar jonge-meisjes-leven vertelde ze door. Toen
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met blosjes of Wim 't niet erg vond, haar naive school-vrijerijtjes ; en ook van een van wien ze wel veel gehouden
had , heel veel , maar niet zO6 zie-je !
Ze zou hem nooit gezoend hebben .... !
— Heusch niet ? vroeg Wim toen, haar zacht tegen zich
aandrukkend , zelf zeker dat 't waar was wat ze zei . . . .
En Lien een beetje verontwaardigd :
— He Wim ! .... 'k Heb nooit iemand gezoend dan jou! ...
Nooit ! Op school, nou ja! We gingen we1 eens stilletjes
wandelen met ons viertjes : een vriendinnetje en twee vrindjes . . . . en dan . . . .
— Nou . . . . dan . . . .!
- Nou, dan praatten we zoo wat , en . . . . een paar keer
heeft hij . . . .
— Welke »hik< ?
— Och je kent hem toch niet ! .... Een paar keer heeft
hij me stilletjes gauw een zoen gegeven. Maar ik-zelf heb
't nooit gedaan ! Weet je Wim, ik had altijd het gevoel of
ik mezelve heelemaal bewaren moest, voor iemand dien ik
eenmaal heel lief zou hebben . . . . Voor jou Wim ! . . .
Wim had toen iets vochtigs in zijn oogen gekregen, wegkrimpende in kleinheid tegenover haar wijde, gemakkelijke
eerlijkheid, met een nare wroeging over 't minder blanke
in hem, dat hem vroeger zoo gewoon, zoo natuurlijk geleken
had.
— En nou jij biechten jongetje ! was Lien lachend gekomen.
— Oh . . . . ik ! .... had Wim geantwoord met een gebaar
dat duidelijk sprak.
— Natuurlijkl .... Wat dacht jel . . . . Hoe dikwijls ben
jij verliefd geweest ?
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— Maar eens .... ! Op jou! ... .
— Nee .... dat is flauw ! Ten eerste op je nichtje. Nee ....
jok nou niet ! 'k Weet het ! had Lien geplaagd, heerlijk-zeker
dat hij tOch van haar hield . . . . Van Mar alleen . . . . Aileen
van haar . . . . !
En Wim, met het benauwende gevoel van iemand die
een stelling verdedigt die hij weet to moeten opgeven, had
gez egd :
-- Och, het leven van een man is zoo heel anders.
— Dat weet ik Wim . . . . Juist daarom . . . . Heusch : ik
ben verstandiger dan je misschien denkt ; maar ik wil graag
alles van je weten.... Alles Wim !
— Dat is ook mijn plan kindje ; maar dat gaat niet zoo
inedns 1 Nu nog niet....
— Waarom niet ?
— 'k Weet zelf niet recht .. . .
— Is 't z66 erg ?
— Voor ons mannen-idee niet ; maar voor jouw witte
gedachtetjes . . . . !
— 0 Wim ! .... Heusch : ik ben niet kleingeestig I 'k Weet
meer dan je misschien denkt ! Als je altijd in een groote
stad geleefd hebt . . . . Ik wou zoo dol . . . . dol-graag alles
vau jou weten Wim ! Heelemaal alles . . . .
— Dat is ook altijd mijn plan geweest lieveling ; maar ik
kon daar toch niet mee beginnen ! . . . . Dat komt later.
Van-zelf 1 ....
* *
*

Met kleine schokjes vertrouwelijkheid had hij haar verteld : zijn kinder-leven, zijn school-jaren, zijn student-zijn, en
geholpen door 't verstandig begrijpen van zijn meisje ook
de amouretjes en vrijerijtjes waaraan haast geen man ont-
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snapt ; maar fijn-onderscheidend voelde Lien wel dat er nog
meer was. Nog iets anders .... Jets ergers .. . . en ook dezen
avond trachtte ze weer in Wim's nog altijd niet ganschopen ziel te dringen en vroeg, zich een beetje speelsch,
tegen hem aanleunend:
— Vertel nou eens Wim.... toe . . . . Wie was 't ?
— Wat meen je . . ..
— Wel . . . . er is altijd nog iets wat je me vertellen moet.
— Ja kindje .... Maar zul je 't heusch niet naar vinden ?
Zul je 't begrijpen als een lief, verstandig vrouwtje dat je
bent ?
— Ja Wim, dat weet je wel : alles. —
— Geef me dan eerst een zoen . . . . zoo .. . . En kom dan
dicht tegen me aan zitten.
— Ja .. .
— Nou dan • och, 't was eigenlijk iets heel gewoons . . . .
Maar zie je kindje : 't is zoo moeilijk om dat te vertellen.
Een vrouw als jij begrijpt dat niet zoo . . . .
— Ja maar Wim, dat is 't juist : ik wil bet begrijpen.
— 't Was een vrijerijtje dat nogal lang heeft geduurd . . ..
met een meisje uit den minderen stand . . . . Och Lien : wij
mannen zijn eigenlijk zulke ongelukkige uilskuikens !
— Jelui komt ook zooveel meer in verleiding dan wij he
Wim ! zei Lien lief, om hem te helpen.
Er kwam een gevoel van onbehagen in haar, maar ze
wilde het weg-denken.
Wim zweeg even ; een beetje nerveus met de vingers van
haar hand spelende.
— Was 't een actrice Wim .. . . of . . . . of een modistje.
— Nee .... ze diende . . . .
- Een dienstmeid! .... Lien richtte zich op. In den
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schemer zag Wim haar rond-verwonderde licht-oogen vochtigalanzend staren.
b
— Kindje . . . . je wilde 't weten ! Dan moet je niet zoo
doen . . . . Kom weer dicht bij me . . . . zoo . . . .
— Heb je van een dienstmeid gehouden ? .... God Wim. . . .
hoe naar ! .... En lang ? . . . .
— Lieveling, ik wist wel dat je 't naar zoudt vinden.
Toch zou ik het je in elk geval verteld hebben ; al hadt je
me niets gevraagd . . . . Maar kindje, dat is iets anders dan
Onze liefde . . . . Jets heel anders dan . . . .
Wim zweeg. Mama was zacht over 't knerpent grint tot
aan de serredeur gekomen.
Lien !
— Ja Ma! — Lien's stem klonk wat dof.
— Zooals die violen toch geuren ! Zeker door de vochtige warmte . . . .
— Ja Ma . . . . 1k rook 't hier . . . . daarnet.
— Ja; de heele tuin is vol geur. Willen jelui nog thee ?
— Nee . . .. dank u. Wim ook niet ; wel Wim ?
Wim dankte ook. Er was een pijnlijke onzekerheid
in zijn denken. Een soort leegte die hij zoo gaarne gevuld
had ; maar hij wist niet waarmee . . . . Vroeger was 't hem
zoo eenvoudig voorgekomen zijn aanstaande vrouw alles te
vertellen ; ook die vervelend-treurige geschiedenis met dat
meisje waaraan hij, half uit behoefte om tenminste iets lief
te hebben, half uit medelijden, 'anger was blijven hangen
dan hem nu zelf mogelijk scheen. —
Mama rinkelde even wat met kopjes, en schoof toen een
stoel buiten de serredeur, zacht neuriend als om te toonen
dat ze zich alleen voelde, en buiten het gesprek van de
kinderen. —
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Lien nam zachtjes Wim's warme hand die langs zijn knie
hing , en toen, met een nieuw gevoel, een gevoel van medelijden, drong ze weer dichter tegen hem aan, en deed haar
eene arm om zijn hals.
Later herinnerde zij zich duidelijk het wonderlijke medelijden dat ze gevoeld had, toen ze gekeken had naar zijn
half afgewend, nog maar even licht profiel, waaraan de afhangende knevelpunt iets weemoedigs gaf.
— Nou Wim .... ? vroeg ze lief.
— Och . . . . nu weet je alles....
— Was 't .. . Heeft 't erg lang geduurd ?
— Ja, . . . Ik was nog heel jong . . . . en zij . . . .
Weer was er even een stilte, waarin alleen` het vredige
neurie-gezing van Mama rondzweefde door de meer en meer
duisterende kamer, alsof een goede geest haar vullen wilde
met iets liefelijks.
Lien vond alles zoo vreemd. Haar eigen stil zitten tegen
Wim aan, haar eigen woorden die ze voelde dat komen
moesten, heel deep, uit een deel van haar wezen, dat ze
nooit gekend had vroeger . . . .
— Heb je . . . . Was je . . . . Heb je er wel eens aan gedacht met dat meisje to trouwen ? vroeg ze.
— Ik heb er wel eens aan gedacht . . . . Uit medelijden.
— Dan was je ongelukkig geworden . . . .
— ja . . . . 0 Lieneke ! lieveling ! . . snikte Wim opeens,
zijn stem smorend om Mama. Hij liet zich voor haar neer
op zijn knieen, en kuste haar koude handen die hij samen
hield in de zijne. — Lieveling, wat dank ik je dat je z66
bent . . . . Dat je 't z66 opneemt .... !
Recht-op, dood-stil voelde het meisje zich daar zitten,
alsof ze niet zichzelf maar een ander was. Ze voelde vreemd
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hoe haar handen even nat-warm werden van tranen . . ..
van tranen die Wim huilde, onhoorbaar huilde opdat Mama,
niets hooren zou. Ze voelde zijn lijf tegen haar knieen snikschokken en vond dat alles alleen maar zoo vreemd, zoo
wonderlijk ... .
Mama's stoel kraakte. Zij stond op en drentelde weer
langzaaam den tuin in.
Lien trok haar eene hand weg en begon zacht over Wim's
fijn zijig haar to strijken, haast onbewust liefkozend wat
haar lief wat....
Hij droogde zijn oogen of en kwam weer naast haar
zitten, nu met stortbui van kussen over haar gezicht en
handen.
Lien, vreemd, stil, liet hem begaan.
Zeg eens iets mijn kindje . . . .! kwam hij eindelijk ; onrustig;
onzeker. —
— 't Is zoo vreemd Wim.... 't Is nog zoo vreemd. Ik
moet het mij eerst indenken . . . .
— Wat is zoo vreemd....
—Och Wim: ik kan niet begrijpen .. . . Een dienstmeid . . . !
Verbeeld je dat ik . . . . dat ik amours had gehad met . . . .
met een koetsier bijvoorbeeld !
Lien rilde even ; half kunstmatig, half gemeend.
- Ja maar lieveling . . .. dat is heel wat anders!
Waarom . . . .
— Och, dat kun je zoo niet begrijpen, maar een man is
zoo heel anders dan een vrouw . .. . Een vrouw heeft meer
geestelijk lief, een man meer zinnelijk. Dat is nu eenmaal
zoo. Tenminste dat is meestal zoo . . . .
— Dus : jij houdt van mij ook anders dan ik van jou ?
— Nee . . . . dat is 't niet; maar een man is toch heel
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anders. Heusch, dat kunnen vrouwen als jij niet begrijpen.
Dat is lets aparts . . . .
— Wat?....
— Och . . . . je zinnen . . . . Toe laten, we er nu niet meer
over praten Lieneke....
— Kindertjes, wil ik 't licht niet ereis aansteken ? kwam
Mama uit de verte.
— Ja Ma . . .. antwoordde Lien, wat harder dan noodig was.
— Lieneke, is alles als altijd ? — fluisterde Wim hartstochtelijk ; stijf haar handen knijpend.
— Ja Wim . . . . Ik dank je ; . . . . 't Is goed van je dat je
't me vertelt hebt . . . . zei Lien.
Even daarna stroomde fel-wit gaslicht door de opgeschrikte kamer ; en Lien, met een mat lachje op haar frisch
gezicht, hield even de oogen toe.
— Dat komt van 't lange schemeren ! zei Mama, de koorden van de overgordijnen losmakend.
— Ja Ma ; van 't licht.... Gek, dat licht je hindert, ook
al wil je 't zelf . . . . antwoordde Lien terwijl haar oogleden
even trilden.
Wim stond op. Hij vond Lien harder dan noodig was.
Ze irriteerde hem met haar opzettelijke symboliek . . . .
— Alles went kind ! zei Mama vroolijk.
Lien stond ook op. Ze voelde schuld. Wim snel even in
't ontstemde gezicht ziende, ging ze voor de piano zitten en
begon een Impromptu van Schopin te spelen.
Wim kwam als gewoonlijk achter haar staan.
Zijn meisje voelde dat hij haar aankeek ; en wonderlijk :
ze durfde niet op te zien . . . .
Ze was bang dat haar eigen oogen andere oogen zouden
zijn dan hij van haar kende.
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Toen hij weg ging dien avond, en zij hem als gewoonlijk
uitliet, boog hij haar helder, verstandig gezicht naar zich
toe, vlak onder de gaslicht-pit, die dun licht in den witten gang goot.
Haar oogen zagen hem aan ; en hij zag hoe hun stroeven
blik langzaam ontdooide in de warme, weemoedige innigheid van zijn kijken . . . .
— Niet meer aan denken Lien !
Ze schudde 't hoofd met zwijgenden lach.
Lieve, trouwe oogen had hij.... Trouwe oogen. Even
voelde ze de hare vochtig worden.
Toen sloeg ze haar armen om zijn hals en gaf hem haar
lippen, innig als altijd . . . .
* *
*

Den volgenden morgen was haar eerste gedachte : Wim ;
haar tweede: het vreemde dat nu naast hem gekomen was ....
Ze treuzelde met kleeden, ontbeet met vage mijmer-blikken
tegenover Mama gezeten, en begon met aarzelend denken
het vreemde te ontleden dat dezen dag zoo heel anders
deed zijn dan vorige dagen.
Waarom had Wim's eerlijke bekentenis haar zoo'n schok
gegeven . Waarom had ze hem verdriet aangedaan door
hem dit te laten merken . . . .
Had ze zelf niet geweten, begrepen, dat hij een werledem
zou hebben zooals bijna alle mannen ? Had zij zelf dat
vroeger niet beredeneerd als een vergeeflijk iets ?
Mijn hemel : ze wist immers wel hoe 't ging.... Mannen
uit den minderen stand trouwden meestal zooveel vroeger....
kwamen 2. ooveel minder in verleiding daardoor.
Het moest alleen wezen omdat het een dienstmeid was
geweest, dat het haar zoo verschrikt had.

II
Ze kon zich zooiets niet indenken . . . .
Voor haar was een dienstmeid . . . . Nu ja : een mensch
natuurlijk. Je bent er vriendelijk tegen ; net als tegen een
kruier. Natuurlijk . . . . Je kunt er van houden . . . . zeker
Als ze goed haar werk doet ben je ook aan haar gehecht . . . .
Maar Wim had haar evengoed kunnen vertellen dat hij
verliefd was geweest op een fornuis ; of op een stoffer ; of
op een.... een vuilnis-bak . . . .
Een meid ! .... Een meid geef je een fooi ! Ze was zeker
erg mooi geweest, die meid.... Maar dan : de taal van zoo
iemand . . .. Haar geringe ontwikkeling ! ....
Toen Dina, Mama's dienstbode even binnen kwam, keek
Lien schuw op.
Dina was 66k wel knap ; maar ze had iets mal-lacherigs
in haar oogen . . . . Jets .. . . iets als triomf!
Vreemd : dat had ze vroeger nooit gezien. Met tegenzin
keek ze naar de groezelig-grove huid van Dina's vrij kleine
handen, en naar de welgevormde, maar rood - springerige
armen, die uit de van onderen ingescheurde splitjes van
haar omgeslagen, blauwe japon-mouwen kwamen puilen . . .
Wanneer zij met Wim die meid van vroeger nu eens
tegen kwam ; op straat. Zou hij dan groeten ? Nee . . ..
natuurlijk niet. Wim zou doen of hij niets zag. Maar die
meid zou misschien kijken, zoo mal-lacherig ; net als Dina . . . .
Nee . . . . die meid zou zoo even-maar lachen . . . . Zoo snelonderuit.
Ze wist wel hoe die-soort meiden lachten. Ze herinnerde zich
opeens dat ze 't wel eens gezien had . . . . Op straat ergens .....
Ze wist niet meer waar en wanneer ; maar ze had het gezien.
't Was eigenlijk erg naar geweest voor Wim om to vertellen.
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Goed van hem mooi, dat hij 't gedaan had . . . . En
zooals hij zei: mannen waren zoo heel anders ! Maar . .
gêk toch: een dienstmeid . . . . Zoo'n meid te zoenen . •
Naar toch : en nu . . . . Nu kuste hij haar . . . .
Mama, die even verwonderd had opgekeken bij een paar
loom-verstrooide antwoorden van Lien, oogde de krant langs.
Lien voelde zich on-prettig. Ze staarde droomerig in 't
vochtige morgen-tuintje, langs de stamrozen met heldere
prikjes rood, en wit, en geel van bloemen tegen 't groen,
en toen naar den blauw-moir6e hemel waarvan maar een
klein stukje te zien was op de plaats waar ze zat.
Ze zou maar wat gaan loopen. Een boodschap in de
stad doen, en dan Wim van 't bureau halen.
* *

't Was Zaterdag-morgen. De straat waarin Lien woonde
was vol kleedjes-uitkloppende, straat-schrobbende, raamwasschende, brutaal-kijkende, vroolijk-lachende dienstmeisjes,
als een Bosch in 't voorjaar vol schetter-vogels is. —
Lien zag en hoorde niet anders dan hun gebaren, hun
stemmen, al de hooge en Joffe geluiden die ze maakten in
de heldere straat, met schamp-lichten, en schuine zonvlijingen op de huizen.
Een voor een keek ze, bang onderzoekend, de druk-doende,
blauw-gejaponde meisjes aan.
Er waren waarlijk lieve gezichtjes bij. Ze zag dat nu voor
't eerst gewoon als ze was evenmin op hen te letten als
op huizen en stads-boomen die ze gewoonlijk langs ging .. . .
De meesten keken echter onaangenaam-brutaal. Scherpgemeen .... Met een soort triomf in de vreemd-wetende
oogen . . Net als Dina . .

13
Wa was dat toch in die gezichten: die triomf ?
Wini had gezegd : een vrouw als zij kon dat niet begrijpen .. . . Dat was iets aparts : je zinnen . . . .
0, dat begreep ze heel goed . . . . Dat hadden vrouwen
ook . . . . Natuurlijk I
Maar dat een heer wel verliefd kon zijn op een knappe
dienstmeid . . . . Haar liefkozen . . . . En dat een dame niet
verliefd werd op een knecht . . . . Dat was het .. . . Dat was
het aparte . . . . Dat was het wat ze zoo vreemd vond en
zoo naar .. . . omdat ze het maar niet ken begrijpen. —
Er bleef dan in je man altijd iets dat niet te begrijpen
was voor een vrouw als zij....
Altijd bleef er iets in zijn wezen dat hij-alleen leefde ;
buiten de vrouw die geestelijk zijn gelijke was.
Hoe kon dan een huwelijk ooit mooi zijn ? Hoe kon het
ooit wezen : het samensmelten van twee tot een . . . .
Met iets waar je buiten stond kon je niet samensmelten . . ..
Dat was het vreemde ; het vreeselijke voor Lien . . . .
Ongemerkt, toegevende aan een behoefte om alleen te
zijn, was ze een buiten-wijk ingegaan die buiten de stad
bracht.
Ze zou Wim maar niet gaan halen vandaag. Ze voelde
er zich niet toe gestemd . . . . Eerst moest ze andere gedachten hebben: rustige klare gedachten . . . .
't Was een pittige nazomer-dag. Scherp lijnde zich alles
in 't overal-stroomende licht. Met de duidelijkheid van
chineesche schimmen staken de boomen of tegen de felblauwe lucht, blauw-zwarte schaduw-streepen leggende over
den zon-weg.
Mooi begrensde de violette verte het gezichts-einde waar
de hemel, daar lichter wordend, heenboog.

14

De breede, lichtgrijze, nog even van' morgen-nevel vochtige straatweg, door geel-bekroosde slooten van hel-groene,
wijd uit-liggende weiden gescheiden, sleepte recht de verte in.
De dikke boom-reuzen stonden recht en rustig, kalm hun
blader-dak spannend, dat in 't midden hier en daar brokken
verwonderd lucht-blauw liet doorgluren.
De anders ferme stap van het jonge meisje verloomde in
haar denk-stemming. Haar zoekende, niets-ziende oogen
dwaalden rond, onbewust telkens een ander rustpunt zoekend,
en het evenmin als haar verschrikte, opgejaagde gedachten
vindend.
Het was of in haar hoofd honderde wegen waren, die
met onontkoombare zekerheid alle naar hetzelfde eind-doel
voerden : Wim, en het wonderlijke, het vervreemdende
vreemde, dat zich sedert gisteren aan hem verbonden had.
Ze had al lang geweten dat jonge mannen van haar stand
anders leefden dan jonge meisjes .... Dat ze niet onschuldig
bleven ; maar al wat ze daaromtrent begrepen, gelezen,
opgevangen had, was vaag en onbestemd geweest, zonder
eigenlijke feiten.
En haar had het evenmin getroffen, als in de lucht
afgeschoten pijlen haar zouden treffen.
Dat er in een man jets was waar een vrouw als zij
buiten stond, wat zij niet kon begrijpen, daar had ze •nooit
over nagedacht ; want dit had het leven haar nog niet
laten doorvoelen. Want niet het feit dat Wim haar verteld had, maar de later daaraan vastgeknoopte conclusie
martelde haar. ..
— Waar begon dan het elkaar begrijpen, en waar hield
het op ?
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Ze begon to verlangen dat Wim haar maar niets verteld
had. 't Was zoo mooi geweest, zoo mooi, toen ze niets geweten had.
Hoewel, dat zou gemeen zijn geweest. Dat zou bedriegen
zijn geweest . . . .
Dat ze vroeger _ nooit gezien had hoe triomfantelijk die
minder soort meiden keken ! .... Die dienstmeiden en zoo.
Zouden die wel begrijpen wat zij niet begreep ?
Was dat in hun oogen ?
Waren zij de gelijke van den man ? En stonden vrouwen,
meisjes als Lien alleen tegenover die twee beest-menschen
die elkaar wel begrepen ?
Was je man nooit heelemaal van je ! .... Nooit heelemaal ? . . . . Bleven zijn zinnen altijd iets aparts ? Jets, dat
voor iedereen zijn kon ! .... Voor iedereen 1 Voor.... voor
Dina . . . . Voor een andere meld, of vrouw. — Voor iedere
knappe vrouw misschien ! ....
Och God ! .... Nee .... ! Waar kon je je dan aan vasthouden ! Waar begon dan je eenzaamheid ? . . . .
Wat was dan liefde , wanneer datgene wat zij voelde als een
onderdeel van liefde, bij een man voor iedereen zijn kon ... .
Ze keerde plotseling om. Ze zou maar naar huis gaan . .
Wim maar niet gaan halen.
Ze voelde zich niets lekker , heelemaal niet goed . . . .
* *
*

Thuis gekomen holde ze vlug den trap op naar haar
kamertje , en gooide nerveus hoed en mantel op een stoel.
Als een steek van pijn sprong Wim's portret in haar
oogen. Het stond altijd op een tafeltje dicht bij haar bed,
zoo, dat ze 't zien kon als ze 's morgens wakker werd.
Ze nam het in de hand.
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God .. . . o .... God wat, was dat toch vreeselijk, dat
vreemde tusschen haar gedachten en hem ... .
Hield ze niet meer van hem ? . . ..
Ze zette het portret weer neer, en ging stil op haar bed
liggen.
't Was of er een groote afstand was tusschen haar en al
het andere , en of zij koud, alleen daar lag, zonder iem,and
op de wereld die van ha,dr was.
Zoo lag ze lang, stil, op de witte sprei. Ze hoorde niet
dat Mama de trap opkwam , zag haar pas toen ze zich over
haar heenboog.
— Scheelt er wat aan Lien ? vroeg ze lief, haar hand op
het warme voorhoofd van haar kind.
— Nee Ma .. . . jokte Lien , de oogen strak starende'naar
een bepaalde plek op 't gebloemde behang.
- Toch niets met Wim ?
Nee Ma . ...
— Kan, ik niets voor je doen ?
— Nee .... dank u.
— - Dan maar weggaan ?
Lien greep een beetje ruw haar moeder's hand, en drukte
er haar warme wang op.
Toen , plotseling overeind rijzende, sloeg ze bel haar
armen om haar moeder heen , en snikte, haar stijf vastklemmend :
— 0, God Ma . . . . 0, Ma . . . . is het waar : Is er iets
in mannen dat wij vrouwen niet begrijpen ?
De oude vrouw schrikte even. Toen haar mooi, verfijndwijs hoofd tegen het bedroefde gezicht van haar dochter
drukkend, zei ze langzaam, terwijl een herinnering aan langverbleekte smart in haar stem trilde:
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De Kerke.
Als de ochtendmisten zijlings opengaan,
En, of de zoete, deining der valleie,
De zonneklaarte zijgt tot tenden aan
Dc beke en de oude populierenreien, —
Daar zie 'k ons prochie en ons kerke staan !
In 't lichtend vuur van 't guldene oogstgetije
Zie 'k wuiven langs de gele heierbaan
De melodie der wijde graanpartijen.
En 'k zie op 't vlakke van den waterkant
De huisjes onder-een en dobbelthoope
Benauwd rondom ons kerke saamgekropen .. ..
Maar verder uit ligt 't groote vruchtbaar land,
Waar 't morgen wordt alom, en waar to lore
Gaat onze kerke haar verwaande toren.
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— Precies wat je meent weet ik niet kindje ; maar ik
voel het.
Ja; er is soms iets in onze mannen, dat vrouwen als
wij niet begrijpen ; en dat is eerst heel droevig kindje ; heel
droevig . . . . Maar er is ook iets in ons dat zij niet begrijpen.
Wissel dat tegen elkaar uit kindje . . . . Dat staat buiten
je liefde . . . . En die blijft . . . . Die leert ons afdalen . . . . en
die leert him tot ons komen . . ..
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De bevels.
Daar zijn er allehande, hooge en lage,
In vele schuinsche reken saamgestuikt.
Zij rijzen boven pronte dorenhagen,
Waar de eene trotsch den nederig' andren duikt.
Hun afgedweilde blankheid gilt in 't blaken
Van dezen ongeschonden zomerdag;
Daarachter rust de vlaktenreeks der daken,
En leeft 't gedoe en 't schaterend beslag
Van menschen en van dier. De B evels staren
Bedaard en stil naar onze kerke en scharen
Hunne ongelijke koppen errendom ....
En midden Op, loodrechte boven de aarde,
In de eenge pracht van haren gouden gaarde,
Ontbloeit de zon — als eene meieblom.
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De Klokke.
Le wappert in de lucht lijk een geluid
Van leven en van dood. Ze daalt langs henen
De smalle vensters neere, daalt als uit
Den hemel zelve, en klappert op de steenen.
Ons vrouwkens met hun zwarte mantels aan
Gaan zwijgend, de eene na en de andre voren,
Processionaal op de okere eerdebaan —
En tripplen wuivend om den luiden toren.
En in de vreege ziel van elkendeen,
Waar klokketoonen beeldenvormen krijgen,
Smelt al hun denken met 't geklep ineen .. . .
Ons klokke luidt het eendelijk geweld,
Dat wroet in ons en nimmer bovenwelt,
Maar ommeworstelt in ons effen zwijgen.

2I

De Linden.
Drij linden zijn geplant en kijken over
Den kerkhofmuur, met blauwe lucht erom.
Ze staan en steken alledrij hun lover
Bedaard omhooge in de open middagzon.
Hun blommen wiegen langs begeurde winden
En brooze bijtjes bijzen overentweer,
Zoodat gest* ons drij bejaarde linden
Lijk orgels zoeven door het zomerweer.
Een kijvend musschenvolkje huist daarbinnen
In vele rustelooze huisgezinnen,
Waar 't een getjilp het andere overschreit .. ..
Maar onze linden blijven vredig staren
Met hoogen stam en stralend hooge blaren,
Als eene zingende drijvuldigheid.
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De Beelden.
Ons-lieve-Vrouwe, die ons benedijdt,
Staat glanzend in haar kribbeken to kijken
Naar Onzen-Lieven-Heere, en hare rijke
Geblomde mantel, onder al 't gewijd
Borduursel, valt in gulden plooien samen.
Zij is een biddende eeuwigheid en Staat,
Vol majesteite, midden 't wijd gewaad
Van hare Weeen en haar zoeten Name.
Op 't eiken outer, aan den anderen kant,
Troont Sinte-Jozef hooge, en draagt • een weelde
Van leeljenpuurheid in zijn godlik'hand.
Er heerscht alom een stille roerloosheid.
Ons schuchter hert heeft droomend neergeleid
Een vrome leven langs die koude beelden.
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De Kruisen.
De felle noordwind heeft op 't kerkhof al
uen)
Onze oude kruisen scheef en omgewron b
En, menschen, 'lijk hij 't deed met deze, zal
Hij 't later weeredoen met al onz' jonge.
De dooden onzer prochie liggen daar.
En allentwege heft de suikerije
Haar gele koppekens omhooge naar
Die zonderlinge kruisenmartlarije . . . .
Op kruisen zonder verwe, op kruisen pover
En naakt, op groote kruisen, kijkend over
Al de andre, op lichtgetinte kruisen, teer
Als kindjesarmen, met verslenste blommen
Errond, op alle kruisen, rechte en kromme, —
Fladdren de vlinders zeegnend weg en weer .. .
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Het Horlogie.
'k En wete niet waarom ik denk daaraan,
En 'k dichte een grijzen man in grijze droomen ..
Mijn hert, al wat gedaan is, is gedaan,
En al wat komen moet, mijn hert, zal komen ....
En 'k blikke naar dat stille kopren blad,
Waar musschen ommevliegen — en gevlogen
Hebben zoo langen tijd, alvOor ik zat
Te dichten en to blikken naar omhooge.
En 'k volge hoe die oude wijzers gaan
En rustloos over oude cijfers sleeren,
En, na een dag, op 't zelfde cijfer keeren.
En 'k zegge 't u, waarom ik denk daaraan,
Dat wete ik niet, mijn hert, maar om den toren
Wandelt de Man, uit mijnen geest geboren ... .
Voor mine zuster Alice.

0.00,000000000
BEKEERLING
DOOR

JEANNETTE NUHUIS.
Belangrijk zijn de lotgevallen van Meurlink, bizonder belangrijk voor wie de ontwikkelingsphasen eener menscheziel
volgen willen — om zich to verbazen hoeveel tegenstrijdige
principes in korten tijd door 06n mensch verwerkt worden
kunnen.
't Eerst heb ik hem gekend, toen ons stedeke kromp
onder de heftigste socialistenberoeringen . . . . z66 hevig, —
dat de rijken sidderden in verscholen keldergewelven, toen
er botsingen waren tusschen jong en oud . . .. en lange
stoeten trokken door anstige straten . . . . toen oproerkreten
weergalmden langs bekrompen huizenrijen. Dat alles is al
lang geleden; 1166 lang is alles bier weer weggezonken in
eentonige, fatsoenlijke burgermansrust en de »socialen« van
Men verwonderen zich me over die onmogelijke bevliegingen
van vroeger, en bukken weer en kruipen, en bedelen en
sloven . . . .
Maar toen ontmoette ik mijn » schorsteensvêgerken <<,
't kleine ventje met zijn donker, vroolijk gezicht, en guitige
oogen . . . .
Hij was 66k »sociaal«, en wou »in den Iesselt smieten
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die verrekte groteluj , umdat ze 't yolk verneukt« . . . . maar
die vreemde gevoelens en moordlustige aanvechtingen hem
besmettend aangewaaid werkten te bedwelmend op zijn
zwakke hersens , . . . hij leefde in gestadige roes van vechten,
schreeuwen en dronkenschap . . . . en Meulink was v6Oraan
als 's nachts gewichtige tochten ondernomen werden . . . .
als land werd afgetreden, en villa's getaxeerd, alles vanwege
de verdeeling« want ze waren »joa sociaal«.
En als er dan ruzie kwam, omdat alle socialen in de
salon wilden zitten, en 't grootste brok land in eigendom
hebben, dan vocht onzen Gart Meulink weer vooraan en
werd ook het eerste opgepakt door de expresselijk voor 't
doel bestelde marechaussOes . . . .
Edoch . . . . die tijd van schittering en leven is weggebleekt tot doffe, kleurlooze verveling . . . . alles berms/ weer —
en Gart vervloekte al 11661 gauw de heele «sociaalderieje»,
want het kostte hem aanmerkelijk veel «schorsteens« en dat
was hem «te zoer af« — hij had zich die zaak heel wat
plezieriger voorgesteld.
Zijn vrouw vooral was het met deze opvatting roerend
eens — zij 66k had liever «schorsteens» dan idealen — en
in dien boozen, zwarten socialen sirijd was ze geen aanvurende Marianne geweest — maar had haar dronken gemaal
dikwijls gesard met zyn «verdomd nieje kunsten . . . . In
mien tied» placht ze te betoogen «halen niemes zich die
mierderieje in den kop, 't gif allegaar geen dalles, en dat
duut et niet« — wat de enkele ernsti bg e bewusten der «vereen«
aanleiding gaf om , schamper op te merken : «Ie heb schoon
geliek, en umdat oew mOoder met en hOlten leppel etten,
meug ie geen tinnen nemmen — en umdat oew ote bie'n
keersken ltichten, meug ie nooit peterollie branden.« —
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Maar 'k zou weemoedig worden bij 't herdenken deter
schoone tijden — van de rumoerige vergaderingen in «Berencis
tente« van opstootjes tusschen gymna4iasten en «rooien» die
Vrijheidslied en Wilhelmus tegen elkaar inschreeuwden . . . .
toen de bedaarde burgerij toornde in verhevenheden als
tNieuwenhuis mot zakkies plakken«. —
et' Kan verkeeren« — en de toenmalige «geweldenaars»
van het «uur der wrake« waren bij het kroningsfeest kenbaar
aan reusachtige oranjelinten.
Ondertusschen was Meulinks heimwee naar meerdere
schorsteens« nog steeds onbevredigd, en, aangezien zijn
jeneverliefde even vurig was als zijn oranjeliefde bij de
verloopen feesten, kon niemand zich verwonderen, dat Gart
met zijn ega zich schaarden onder de blauwe banier der
nieuwe onthoudersvereeniging.
En nog wordt met enthousiasme verhaald van zijn toetreden na een welsprekende oproep . . . . zijn aandoenlijke
woorden in de voile vergaderzaal. — Iedereen vond het
zeer prijzenswaard, dat hij z66 ten goede was gekeerd.
Fanatieker volgeling was moeilijk denkbaar ; als hij in een
dag alle kroegen had afbreken kunnen en alle drank in
goten gieten, hij zou 't niet gelaten hebben . . ., want »den
akohout is een duvel, 't is rijeel vergif, kloar als rattekruutkwas mo'j zoepen, driedubbelden kwas.«
't Heeft ijverige onderzoekers v661 moeite gekost, vOôr
ze wisten, dat de geliefkoosde drank onder de jongste
adepten, betiteld als »driedubbelden kwas« bestond in limonadestroop, onaangemengd genoten uit likeurglaasjes.
Gart was aangeslotene — proeflid — wat hij een beleediging voor zijn zuivere gevoelens vond »woarum rnol noe
geprebierd -worden ? A'k teiken, dan teiken ik veur God en
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mien geweten, dan is 't evenwels of ik der en eed veer
gedoan hebbe, verdrejd, a'k oe veurliege» en of hem al verteld werd, dat die bepaling in 't reglement stond, en iedereen
er zich aan had te onderwerpen — Gart vond het alles goed
en wel, maar dat op hem zoo'n regeling toegepast werd — dat
was ongehoord. De genomen voorzorg bleek echter niet zoo
11661 onnoodig, want met het onschuldigste gezicht, erg voldaan over eigen braafheid kwam het nieuwe proeflid je
vertellen, dat hij, gaar geen drank gepruuf hadde, niks as
wat zuut grei« . . . en onder »zuut grei« werd evengoed
cognac als rood of anisette verstaan. —
En dan nog de bezouste zonden . . . . waarlijk, de statuten
schenen niet begrepen te kunnen worden . . . . al waren feesten zeer geliefkoosd, en zong de zondaar in heilige geestdrift :
»Wij drinken en wij minnen meest,
Het water frisch en rein.«
Toch — bij alle liefde van de familie Meulink voor de
«Vereen« bij al hun schelden op »den akohout, die al een
van onze onneuzele wichter onwies gemaakt hadde, want
zee, den worm reren toch z66 onmundig, dawwen urn van
armoed stille mosten kriegen met een sponse brandewien in
de wiege, urn het bluujen stille te kriegen« — t6ch werden
ze geschrapt.
Wel waren ze hevig verbaasd — ze hadden toch z66 geijverd . .. . maar ze vonden tegelijkertijd heul in 't besef,
dat »den blauwen knoop 66k al niks was gedoan« en niet
genoeg »schorsteens« opleverde, vanwege het weinige aanzien bij »'t riekelujsvolk.«
En dan ook -- altied slappe koffie, zoeren hurreka, en 'n
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kliiksken thee noa 't vegen« . . . . waarop hij weer lustig zijn
groote en kleine »pOtjes« dronk . . . .
Ook in dat gezegende onthoudingstijdperk wil ik me niet
te veel verdiepen, anders zie ik Meulink weer rondwandelen met een versmoezeld blauw lint in 't knoopsgat, hoor
hem nieuwe leden aanwerven even vurig en standvastig
als hijzelf, en uit luider keel Schiedam verwenschen.
. . . . Die tijd is lang voorbij en om zuivere historie te
boeken, mogen niet te veel aandoeningen worden opgewekt.
Helaas — hij was geschapen voor bekeeringen — 't was
een chronische kwaal met telkens hernieuwde acute aanvallen . . . .
Eenigen tijd, nadat hij de laatste y)blauwec sporen in jenever
weggespoeld had, begon hij angstwekkend te peinzen over
godsdienstquesties, en bezorgd te worden over 't heil zijner
onbekeerde ziel.
)A'j niks bunt, dan bu'j ook niks« was het afdoend antwoord, stelselmatig gegeven op elke spottende aanmerking
zijner kameraden, die niet begrepen, waarom hij toch )mangs
twee moal Zondaags noa de gerefemiede kerke drapsen,
en met domeneer smoezen«. —
:bA'j niks bunt, dan bu'j ook niks«, — zijn vrouw was
Roomsch en trok van den armen, maar wat had hij daar
nou aan ?
Al onrustbarender werden de kenteekenen, die tot een
crisis moesten leiden — ingespannen Bijbelstudie moarOver
hie stevig ging nosterent als zijn vrouw aanmerkte, die hem
dan nog liever )zoo zat as en koec zag .... en welke
bijbeltjes telkens weer door de kindren verbrand werden
op aanstoken van ,heereumc
Eindelijk was het beslist, en ging hij )hen leeren hie
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domeneer« vond zichzelf 11661 gewichtig, sloeg geen kerkbeurt, geen oefening, geen zendingslezing over — en 't gebeurde hoogstens ëenmaal 's weeks dat hij in een zaligen
roes, dominee en kerk en bekeering vergat.
»Domeneer« had een bizonder schrander cathechisant aan
hem — hij begreep de zwaarste theologische waarheden
in zijn heilbegeeren , zelfs wie Jezus was geweest — al was
hij begonnen met nederig zijn onkunde te betuigen. »Boe
zee, domeneer dat ie dat noe wet, is tut doar an toe, ie
hebt er veur gestudeerd, moar ik leze zoo geen krantenc
Toch was het tot hem doorgedrongen, niet later dan een
week vOOr het aannemen — maar met deze wetenschap had
dominee genoegen moeten nemen, en niet zoo veeleischend
zijn om bozrnmenschelijke inspanning van zijn hersens te
vergen door de vraag : Maar Meulink ik heb nu al die
maanden verteld van Christus en zijn marteldood, en opofferende liefde — waarom denk je, dat ze iemand, die zOO
goed was, gekruisigd hebben ?(<
't Was dus ook 11661 vreemd van dominee om verraderlijk
met zijn mondhoeken te trekken, en daarna boos te worden
bij het laconieke antwoord: »Doar zal e't dan, duch mien,
wel noa gemaakt hebberN..
Wie meenen mochten, dat het een grap of verzinsel was,
kunnen zich geen voorstelling geven van Meulinksche zieltoestanden en hersenwerkzaamheden. Dominee had er 00k
geen goed begrip van, anders had hij nooit aan een z66geloovige de vraag gesteld hebben, na een verleidelijke
schildering van alle hemelsche heerlijkheden. »En wat zou
iij riu liever hebben, duizend gulden of de hemel ?e
Waren 't er vijf geweest, dan misschien . . .. maar deze
verzoeking was te sterk voor iemand met een onverzadelijken
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honger naar »schorsteens ,< — en »Boe, dan grep ik-voort de
duzend gulden. zo'k zoo zeggen,« was dan ook psychologisch
een 11661 begrijpelijk antwoord.
Op 't laatst toen dominee juist wanhopig begon te worden
over de redding der onwetende ziel, begon er een glimp
van hoop te lichten in hem, bij Gart's verzuchting »dat hie
toch onmeugelik z6(5 angenommen worden kon«. — Hij
dacht in dankbare blijdschap een zondaar tot erkenning
zijner zielsgesteldheid gebracht te hebben , maar de komende
toelichting bracht hem weer tot uiterste droefgeestigheid.
Boe, kiek mien noe es en hOtjen noa de kapotte bokse
'k heb gaar geen jas an 't lief, en geen pet op de kop, en
dat he'k neet — hoe kan 'k dan onder de preékstoele kornmen?«
TOch met Paschen ontving de kerk deze nieuwe aanwinst
— en Gart verklaarde weer, nu met openhartige wijziging
»A'j niks bunt, dan kriej ook niks« schilderend alzoo het
voordeel van gerefemierd te worden, as 't wief Roomsch
is . . . . en vervolgens »ie zollen oe bedoen, zukke verdomd
lekkere wien, as ze an dat nachtmoal hebtc
Alle feiten mee te deelen uit het leven van dit veranderlijk aardekind is andoenlijk —. 't laatste sprak ik hem
op straat, informeerend naar het idiote kind, dat daarenboven
lang ziek was - geweest, willend ondersteunende medische
pogingen om 't arme kind, voortdurend aan een stoel gebonden, onder de bedreiging: »Verdomd, mietkop, a'j oe
needen stille hold, za'k oe afregeln« — in een geschikte
inrichting te krijgen.
Maar Meulink had raad gekregen van een deskundige
tandentrekker, die dat beroep gekozen had uit wanhoop
dat de hoogste klassen van 't gymnasium gesloten bleven
voor zijn vluggen geest.
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)En den zei Meulink met vastberadenheid »den wet et
veurgoed, meer as ie of ik of de dokters, en den het mien
eiges gezeg, »Meulink« zeg-e »as ie den armen worm noar
en aestich
brenuen
loat zeg-e
b um den onneuzelen blood
b
b
dood to loaten beulen, zeg-e, dan hu'j needen weerd dat
z'oe veur de kop schiet, en dat hu'j neet, dan bun ie en
moordenaar van aew kind-zee, hie hef mien doar mirakelsch
voile van verteld en dat hef-e' doan, dat et oe kold neven
den hoed lop, en ik bun wel arm. en kan mien wichter niks
langen as dreug brood, moar meen ie, da 'k urn doar in
zo'n gimmenasie de harsens an platen zal loaten sniejen, dat
de stedenten dervan leeren zult, en dat doOt ze nee, dan
ken ie mien neet.
Ik ken deze historische persoonlijkheid nog niet, en ben
uiterst benieuwd naar een nieuwe bekeering.

*
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I.
Den ganschen, langen nacht had de rivier eenzaam en
grijs, met rustige, klokkende kabbelingen tegen 't houten
beschot der stille kaden, uitgelegen onder den hoogen,
flets-besternden nacht-hemel.
Tegen den morgen was zich, in 't Oosten, een leger
muis-grauwe wolken aan 't stapelen gegaan, welke de zon,
bij Naar opkomst, moeite had to doorbreken, in grillige
goudige slangetjes zich wringend door spleten van grijs rots,
ginds met sproei-fonteintjes dat rots overgietend in guldenen
glans. Doch langzaam week de stuursche stapeling toch
voor dien zonne-drang •, het trotschelijk getorende rots verzakte, viel brokkelig in de lucht uiteen en de zon, in heerlijke stuwkracht, jong en stralend, brak dOOr i en zette de
rivier, de kaden nu plotseling in vOl licht . . . . Gouden
licht-vlammen overdansten het donker-grijs gegolfde water,
dat bij iederen windzucht in vergulden ribbelingen afliep
naar de kanten, waar het stootte en verspatte in duizende
schittervonkjes tegen de stugge. scho6lng van den wal.
5
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1-Iaastig was de schemer, die gedurende den langen nacht
laag boven 't watervlak had neergehangen, als weggeschrompeld over de daken der kade-huizen heen en in de stuwing
van het gouden water leek de rivier nu verbreed, de walkant
aan de overzij te wijken, te verwazen in het belle morgenlicht. Van alle zijden schetterden thans kleuren op. De
reeksen huizen aan het water hadden zich nit hun dommel
geheven en gaven bun rood, hun blauw, hun groen van
muren en deuren en gordijnen nu alien de rivier, die het
rekte en rondde en mee liet dansen met het good op zijn
stoeiend gegolf.
Ook het leven en de bedrijvigheid aan de kaden was
ontwaakt. Ginds, waa- de schepen lagen met gepiek en
gewriemel van masten en touwen tegen de kiare lucht, werd
het een gedraaf en gesjouw van mannen, een gekreun van
hijschmachines. — De ijzeren dekken der stoombooten
dreunden dof van de kort-zware stappen der mannen ; dekplaten werden daverend van de ruimen gewenteld, gapende
koel-zwarte holten, waar de zon nu dadelijk gretig binnen
drong, schamplichtend langs de glad-gesleten randen van de
ijzeren balustrades langs het dek en vonkend op de draaiende raderen der hijschtoestellen, welke knarsend en piepgillend moeilijk de goederen van nit de holle diepten naar
bovdn haalden.
Groote, wit-houten kisten doken nit bet gapend donker
Op ; zwieberden, onder 't kuchend puffen der machine, even
boven den rand van 't dek been en weer; twee, drie handen
grepen den ketting; voeten zetten zich schrap tegen de
ijzeren richels en onder 't schor-inspannend ge-00n-twee der
kracht-zettende mannen, werd de kist van boven de ruimopening weggetrokken ; bet wiel der machine liep ratelend
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of en met een dof-hol plofje viel dan de kist op de dekvlakte neer. Over de zwiep-krakende loopplanken gekanteld
werden ze daarna op karren gesjord ; mannen vloekten ;
paarden werden schichtig ; betrappelden zenuwachtig de
glooiende straat ; trokken-dan als de kar was volgeladen ;
trapten vonken en gleden schurend uit in 't geklitter der
hoeven. Vloeken regenden ; zweepslagen door-zjoepten
striemend de lucht.
Teer-schuchter-groen, van al het gewriemel der kaden
onberoerd, rijden wazig de jonge lente-boompjes langs de
kleurende huizen weg in een goud-blauwen nevel van zon ....
II.
Verkamp was dien morgen al vroeg op zijn post. Op den
drempel van zijn herbergje, gemakkelijk leunend tegen een
der deur-stijlen, achter zich de lekkere schaduw van de
gelagkamer, v6Or zich het lekkere blauw van de lucht en
het waas-groen der boompjes en de zon en de roezemoes
bij de schepen, waar hij zoo heelemaal niets mee van-noode
had, en, als hij snoof, zoo die lekkere lente-geur met een
ietsje, een zweempje van bier en jenever daartusschen uit
de koele gelagkamer in zijn rug . . .. stond hij daar zoo
knusjes in zijn fluweelen pantoffeltjes . en zijn lustre jasje,
dat hij niet nalaten kon wat minachtend-medelijdend neer
to zien op al 't gesjouw daar vO6r hem aan het water. Zoo
veilig en net stond hier zijn spulletje tusschen al die andere
huizen, zoo kleurig, zoo fleurig, zoo goed in de verf, zoo fijn
afstekend bij al dien rommel van vuil-berookte booten en
smerig sjouw-volk. Tra . . . . la, tra . . .. la,, tra .... la, tata ....
van louter plezierigheid trommelden zijn dikke, roode vingers
een deuntje tegen den deurpost aan en even later schoot
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hij zijn gelagkamer binnen, om een paar sjouwers te helpen,
die een borrel vroegen.
Warm en zwetig stonden zij voor de toonbank, in paarsgeruite boezeroenen. Verkamp daalde even uit zijn hemeltje
neer, vroeg naar 't werk, maakte een opmerking over 't
goddelijke weer. Een der mannen bromde jets van «verrekte
warmte», sloeg zijn borrel naar binnen, streek zich met zijn
moues het zweet van 't voorhoofd. Toen gingen beiden
weer naar de schepen terug. Klitterend liet Verkamp de
centen in zijn laatje glijden . . . . Voor Sophie, alles voor
Sophie.... dat zou eerst een sjijne dame worden ! .... En
zijn kleine, bewegelijke oogen gluurden op-zij naar 't portret
aan den wand, boven de tapkast, een hel-kleurige, goedkoope
prent, koningin Sophie voorstellende.
Hij gaf de plaat een genadig knikje, slofte dan op zijn
fluweelen muiltjes weer naar de deur, om zich verder door
het zonnetje te doen bekoesteren.

Fietje was met een licht schrikje wakker geworden. Een
zonnestraaltje had in haar oogjes gekriebeld, die dadelijk
geheel waren open' gegaan en groot, wijd en grijs nu staarden
naar de behangbloemen op-zij van haar bedje, roode rozen
in slingers van hard gras-groen.
Toen tastten haar handjes naar de kousen, die op een
stoel bij haar hoofdeinde ineen gekrinkeld lagen, en vlugjes
schoof zij ze over haar bloote voetjes heen. Handig wurmden
haar vingertjes, kleine, vuile vingertjes, daarna de banden
van haar rokjes vast en peuterden de knoopen van haar jakje
een voor een in de knoopsgaten.
Haar gezichtje, bruin en wat sproetig onder 't ragebollig,
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blonde warrel-haar, dompelde zij proestend in een kit met
water, dat het spetterde op den houten vloer rondom en
donkere kringen maakte op het roode-rozen-behang. Net
een klein vrouwtje leek zij zoo in al haar stille doen, leven
brengend en bedrijvigheid in de nog dommelende kamer.
En bij alles bleven haar oogjes wijd en grijs, vreemd-koelonverschillig in zulk een kindje, als van staal en als leefden
ze niet mee het bedrijvige aankleeden en het ploeteren in
de kit.
Toen Fietje klaar was, trippelde zij haastig naar de deur,
de gang op, trapje of en de gelagkamer door naar de zon,
de lucht, die Verkamp met zijn lustre jasje half onderschepte.
En het kind duwde het. jasje op-zij, in die eigen onverschilligheid van haar grijze oogjes, — trippelde nu, blond
in de zon, de hobbel-keien over van de kade, naar het water.
Achter haar riep de stem van Verkamp, lokkend-klokkend
met de tong, zijn dochtertje, dat naar de koningin op de
prent heette : Sophie ; voor wie het gansche goedje later
wezen zou. Een sjijne dame zou ze worden ; dat stond
vast ! ....

Bij de schepen had het werk, zwaar en kreunend, zijn
loop gehad. De zon, hoog brandend in de blauw-egale
lucht, spieste nu recht zijn stralen neer op 't gerommel van
schetterend-wit-houten kisten, 't gewriemel van mannen en
paarden en wagens. Het werken ging in een blauw-gouden
licht-damp : wolken guld-poeierig stof vlaagden Op onder het
neerploffen der balen ; de grijze keienstraat schitterde als
van millioenen vonkjes.
De werkende mannen veegden zich ieder oogenblik met
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de mouw van hun paarse, bruine, blauwe boezeroenen het
klaar-paarlend zweet van hun rood-gebrande gezichten af.
Maar achter al dat werk-geweld, het drukke gedoe bij 't
lossen der booten, stroomde de rivier, breed en goud, zoo
rustigjes en zoo zeker, huppelend en prettig deinend, in
klikkende klotsingen, telkens, als uitdagend, het stugge walplankier met de tippen van zijn hupsche golfjes licht bemeppend . . .. En verderop, waar de kaden eindigden, de
wijde ruimte allerwegen van de groene landen, waarboven
hoog en blauw en ver, de lucht vol zon ....
1•■

• ■• ■ ••

1,•■ ••
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Fietje had eerst wat tusschen het geroezemoes bij de
schepen rondgescharreld. Vlak aan 't water had zij gestaan
en haar stalen oogjes hadden gevolgd de draaiende wielen
van de hijschmachines, het knarsend gezwaai der zware
ijzeren kettingen, die de balen uit de holle diepten ophaalden.
En Fietje liet haar blikken in die diepten gaan, waar
pakken en manden nog opgestapeld lagen in den geheimzinnigen schemer , ze kreeg zoo'n prettig-kriebelig gevoel
daarvan. Zij wilde 't nog van dichterbij zien , toen zij meende
dat niemand naar haar keek, ging zij de loopplank van een
der booten over en bleef op het dek, naast een groote
mand, staan kijken. — Groote, harige mannen zeulden de
kisten naar den wal ; hun stappen dreunden over 't ijzeren
dek, dat het Fietje wonderlijk rommelde in haar borstje.
Van tijd tot tijd liep er een tegen haar aan ; ze was zoo
klein; en dan wankelde ze even. Maar ze stond stevig op
haar beentjes, en als het niet zulke h661 groote mannen
waren, dan durfde ze wel, heel eventjes, terug to duwen
en dan lachten de mannen meest en knepen haar in de
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wang. Maar zij lachte nooit terug ; haar gezichtje deed nooit
mee met al de gevoelentjes en gedachtetjes, die 't omringende
haar gaven. Alleen haar borstje lachte, als de mannen over
't dek daverden.
Toen, na een tijdje, ging ze over 't dek wat rondloopen.
De mannen kenden haar wel : Fietje uit «De Goudsbloem»
aan den overkant, waar ze hun borreltjes dronken.
Zij gluurde langs de koper-geroede traptreedjes neer in
de kajuit van den kapitein. Die lag half-onder-water, dacht
Fietje. Aan den buitenkant kon ze zien, dat het water
tot aan de raampjes stond. En haar stalen oogjes keken
naar den vloer, als wilden ze dien doorboren tot het water
toe, en met haar gedachten ploeterde zij daar al prettig in
rond, dat mime, frissche, donkere, geheimzinnige water,
zooals ze 's morgens plis-plaste in de kit.
Maar al gauw keek ze toch weer naar het roezige werk
bij de ruimen. De mannen waren zoo hoog, hun monden
en snorren en oogen waren zoo heel hoog boven Fietje uit
en ze kende zoo al de bewegingen van het lossen, omdat
ze er dagelijks zoo naar stond te zien.
Alles ging snel en regelmatig, telkens weer op dezelfde
wijs. De man in het ruim die den ketting met een hank om
de kist vastlegde ; daar hoorde dat knierpige gerammel bij.
«HO-61" riep dan de man naar boven en dadelijk begon
de stoommachine proesterig te kuchen en draaide het wiel.
In langzaam schommelen ging dan de kist omhoog, drie,
vier mannen hielden boven den ketting vast, waaraan ze
duwden of trokken, dat de kist niet tegen hoeken stootte ,
ze vloekten en schreeuwden tegen elkaar.
«Verdome pan, trekke dawn, trekke ! Bliksems dan toch,
niet late schiete I» .. ,
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't Was altijd een groote, rooie, in een paars boezeroen,
die 't hardste schreeuwde. —. Fietje was een beetje bang
voor dien man en toch stond ze altijd te kijken of hij weer
bij den ketting was , hij hoorde er bij; de kisten kwamen
er zoo mooi en zoo precies uit als hij er bij stond.
Toen, dat ze een oogenblikje naar de rivier keek, die
achter de schepen zoo breed en glanzend, met kleine gouden
golfjes stroomde naar heel ver, tusschen groene landen door,
had ze zich eensklaps onder de okseltjes voelen opnemen
en . . . even maakte ze een gek geluidje in haar keel, want het
dek van de boot was onder haar weggezakt en beneden
zich zag ze het water, de blinkende golfjes, waarboven ze
zweefde, hoog in de lucht. Maar dadelijk stond ze weer
vast op den grond en zag ze den grooten, rooden man snel
van haar wegstappen, nog lachend omziend. Haar oogjes
keken, wijd en grijs. Maar een blijheid, met een schokje,
ging door haar hartje heen : ze was een vogeltje geweest !
En dadelijk besloot ze den aardigen, sterken man morgen
te vragen, haar nog-eens een vogeltje te laten zijn . . .
,...-...
Tegen dat het aan de kade donker werd, moest Fietje
altijd in huis komen. Dan kreeg ze nog een boterham met
melk van d'r pa, — d'r moetje had ze nooit gekend — die
ze achter de toonbank, waar al de gekleurde flesschen
stonden, mocht opeten. Dan brandden er in de kamer lampen en waren er dikwijls menschen, die luid door elkaar
spraken, allemaal tegelijk.
Maar Fietje hoorde daar nooit veel van ; haar hoofdje
voelde zoo zwaar van een heelen dag licht en zon en ze
had moeite haar oogjes open te houden. Het licht van de
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lampen zag zij wazig in een damp van tabaks-rook en het
praten was heel ver, als hoorde zij het door een dikken doek.
Soms zette haar vader haar op de toonbank, vlak bij een
van de lampen, zoodat haar slaaprige oogen knipten tegen
den schijn. Dan kwamen ze allemaal om haar heen staan
en dan lachten ze om dat gekke knippen en knepen haar
in de wang. En dan greep haar vader haar bij haar armpje
vast en vertelde aan al die menschen van koningin Sophie,
van de plaat, waarnaar zij heette, en dat ze nu zes jaar
geworden was en nu gauw niet sneer zoo heele dagen op
straat mocht spelen, maw; over een paar weken naar school
zou gaan . . . Koningin Sophie, daar kwam het toch altijd
weer op terug en meestal wrong ze haar arm dan ongeduldig los en sprong van de toonbank af, het trapje opklauterend naar haar . bedje in de kamer met het roode-rozenbehang . . .
■■•■•

-

.-........

IV.
In den nacht, dien voorjaars-zonnedag volgend, was het
weer geheel omgeslagen en bij 't opgaan der zon drensde
een lamme, loome regen neer uit egaal-grijze lucht. — Het
was Zondag. In een nattigen mist lagen de kaden uit, een
grauw, ziekig schijnsel vangend op de verregende keien ,
druipend stonden de huizen tegen elkaar gehurkt, op hun
vuilig-berookte muren groote, bruine vochtvlekken.
Kaal en verlaten lagen de schepen tegen den wal. Het
leek nu zoo'n rommeltje, als van heel oude, verwaarloosde
vaartuigen, die daar jaren, jaren-lang gelegen hadden , wat
rottend bout en zwart-vergane touwen. — Dik en grijs hing
de lucht er laag overheen.
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En de rivier, — de rivier scheen zich te hebben teruggetrokken in den damp, als gekrompen tot een nietig, traaglijk kruipend vaartje, met even soms, bij een wind-vlaag,
wat boos geklots van golfjes tegen den kant.
De dunne, triestige motregen bleef dreinen en drenzen,
den ganschen langen morgen door... •
Eerst tegen den middag hield het regenen op. Maar
de lucht bleef laag en gefronst. De zon wist niet door te
breken ; een dof-oranje schijnsel bleef bet in het grijs, onklaar en groezelig. Op de kaden ontstond, met het droogworden, van lieverlede wat bedrijvigheid. Jongens in hemdsmouwen en schel groene, hel-rooie dassen, begonnen om
centen te spelen dicht langs de muren der huizen ; uit de
stegen, die op de kade uitrnondden, kwarn nu en dan een
man te voorschijn, als schuw uit de schemering van zijn
slop in de vale, wittige lichtheid tredend. Het waren meest
losse werkers, die 's weeks bij de booten dienst deden ; —
vadzig en rekkend, als met bun groote ledematen geen weg
wetend, slenterden ze wat rond, of hingen tegen de muren
van gesloten pakhuizen en werkplaatsen aan, tabak-kauwend.
Van over de huizen been, klonken, met bet gaan der
middag-uren, de doffe slagen van de groote-kerk-klok, in
stad ... .
....1
Fietje had den heelen morgen moeten thuisblijven, op
een laag stoeltje zittend in 't buffet, waar haar vader de
klanten hielp. Door den regen-op-Zondag was het een
druk geloop geweest. Fietje hoorde een verward geroes van
stemmen orn zich heen en soms een slag op een tafel, die
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haar dan licht schrikken deed. Zij voelde zich heel verdrietig.
Het was zoo nauw achter 't buffet en zoo donker; telkens
stootten de beenen van haar vader tegen haar aan, als hij
zich omdraaide om een karaf van een der plinken te krijgen.
Het kindje verlangde zoo naar buiten, naar de schepen
en naar de rivier.
Haar grijze, wijde oogjes staarden maar onafgebroken
naar het licht-gat boven de deur. — Een paar malen ook
had haar vader haar eensklaps opgetild en op den rand
van 't buffet gezet. Dan zat Fietje plotseling tegenover een
vreemden man, die liefjes tegen haar begon te grijnzen.
Dan zei haar vader : «Sophie, geef die meneer 's'n handje ;
't mooie handje hoor . . ."
Fietje legde dan aarzelend haar vingertjes even in de
groote haar toegestoken hand, trok ze dan haastig terug.
«Ze heet naar Sophie, naar koningin Sophie . . .» begon
haar vader den vreemde dan te vertellen, «de vroegere
vrouw van Willem III, daar had je de plaat waar ze opsting .»
Dan kon Fietje soms een vreemd gevoel in haar keel krijgen;
dan begonnen de kleurige flesschen voor haar oogen te
draaien en te dansen, net-of het allemaal bonte mannetjes
waren. — En eens had ze toen haar vader, die vlak bij
haar stond, een heel klein schopje gegeven met de punt
van haar schoentje. Maar vader had niets gemerkt
Tegen den middag, toen 't regenen was opgehouden, kreeg
ze een schoon, stijf-gestreken schortje aan en mocht op
straat gaan spelen. Vroolijk huppelde zij naar buiten. Toen,
als iederen Zondag, was het de teleurstelling, dat het er
zoo stil en zoo leeg was, een leege, stille, natte straat met
groote plassen.
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Fietje liep op de schepen toe, doch ook die lagen stil
en glimmend . en verlaten. Waren de mannen misschien
weggekropen in het ruim ? Maar die waren overal stijf
gesloten, met zwarte, leelijke, natte planken en nergens was
een kiertje waar Fietje door kijken kon. Op het dek lagen
hier en daar enkele kisten, maar groote zeilen waren er
overheen getrokken, waar 't water in straaltjes langs-liep.
En alle machines stonden stil ; — Fietje wachtte, wachtte
of ze zouden gaan draaien en of er geen kisten zouden to
voorschijn komen, maar er gebeurde niets.
Toen keerde zij zich, teleurgesteld, met hangend lipje af.
Dit kwam zoo iederen Zondag terug en toch was het telkens
en telkens voor Fietje opnieuw een teleurstelling, omdat
het begrip van wat een Zondag was, haar nog was vreemd
gebleven. Ze dacht dat er wel iets kapot moest zijn aan
dat groote, groote werk, dat het niet zoo mooi en regelmatig
meer gaan kon.
Aan den huizenkant waren nog altijd de jongens aan
't spelen en hingen de mannen, in groepjes hier en daar
verspreid, loom tegen de muren aan. — Dat waren de
mannen van de schepen niet ; dat konden de mannen van
de schepen niet zijn... dacht Fietje. —
De meesten van hen hadden zich om het kroegje geschaard ; van tijd tot tijd gingen er een paar naar binnen
en dan gluurden de anderen tusschen de groene gordijntjes
van het venster door.
Voetje voor voetje draalde Fietje naderbij; ze dorst niet
in huis gaan, nu die nare vreemde mannen daar alien op
de stoep stonden. — En plotseling had ze er een paar,
met een schrikje herkend. Het waren tech de mannen van
de schepen.
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Langzaam sloop ze weer een eindje terug, naar het water
toe, en daar ging ze zitten op een paal, en liepen groote
tranen langs haar wangen.
Toen was Fietje opeens heel boos op het kroegje geworden,
als was dat een monster dat de mannen wegtrok van de
schepen en hen zoo leelijk maakte, zoo leelijk sloffend
loopen liet en zulke leelijke, gekke bewegingen liet maken
met hun armen.
Telkens zag zij er een paar naar binnen gaan, en als ze
dan een poosje later weer buiten kwamen, dan liepen ze
nog wat leelijker en deden nog wat gekker met hun hoofden
en armen.
Dat was hun huis, dacht Fietje, hun stoute huis en die
stoute flesschen uit het donkere buffet, waar haar stoute pa
die mannen van gaf .. .
Stil zat het kindje op haar paal en haar oogjes staarden
de morsige straat over, waar de mannen hingen tegen den
muur van het kroegje.
Daar ging de deur weer open ; een man strompelde buiten,
struikelde over de stoep en viel languit op den grond. Een
dof gelach onder de overige mannen ; de on centen spelende
jongens snelden toe. De gevallene stond alweer overeind ;
strompelde weg in den schemer van een slop . . .
Fietje had zitten kijken, met wijde, verschrikte oogen.
Een oogenblik was het of haar hartje stil stond. — Het
was de aardige sterke man geweest, die haar nog eens
vogeltje . zou laten zijn, boven 't glimmend water in de
blauwe lucht . . .
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Zij had nu al een paar uur in haar bedje gelegen, in 't
donker, en nog maar altijd kon ze niet in slaap komen.
VOOr, in de gelagkamer, was het zoo'n leven en ook moest
ze nog maar telkens denken aan die le ei ge schepen, die er
zoo droef en verlaten uitzagen, en dan aan dat vreeslijke . . ..
En langzaam, daar in 't duister, had zich een plan in
Fietjes hoofd gevormd: om die leelijke flesschen, die de
schuld waren van alles, te verbranden.
Zij herinnerde zich, van nog niet lang geleden, dat haar
vingertje gebloed had, toen ze zich met een mes had gesneden.
Haar vader had er toen een lapje om gebonden en toen
het vingertje beter was, had vader een lucifer uit een doosje
genornen en het lapje verbrand, het leelijke, vieze lapje,
dat w6g- moest, heelemaal w6g- . ...
Nu wilde Fietje een lucifer nemen en die leelijke flesschen
verbranden , dan zouden de mannen niet meer van de
schepen weggaan en dan zou de zon wel weer gaan schijnen
en de plassen opdrogen . . . .
Heel stil lag het kindje te luisteren naar de roezing van
geluiden beneden in de gelagkamer. Maar eindelijk werd
het stil en hoorde zij haar vader naar boven komen, om te
gaan slapen.
Nog een poosje wachtte Fietje. Toen stond zij zachtjes
op en ging op haar kousjes de trap af naar beneden.
't Was er rookerig en benauwd , het kind kon slechts
moeilijk adem halen. Een vage schemering ping er; boven
de deur zag zij een smalle strook lucht, waar enkele sterren
beefden.
Van een der tafeltjes nam ze een doosje lucifers. Stilletjes
sloop zij ermee achter 't buffet, waar de flesschen stonden.
Het kostte haar wat moeite er een af te strijken, maar
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Ze hadden haar gezet op een stoel bij de tafel met een
kussen in haar rug, en nu zat ze te wachten, de wollen
deken nauw om zich heen getrokken, ongemakkelijk recht
op den rieten stoel, te wachten op 't rijtuig, om naar 't
crasthuis te 0-aan
gaan.
b
Moe van 't tobben uit 't bed, 't aantrekken van schoon
goed, «ze moest er toch knap komme», waarbij tante en een
buurvrouw goedig, maar onhandig in 't niet gewoon zijn met
zieken om te gaan, haar hadden geholpen, zat ze maar stil
nu •, de oogen groot-donker in 't ingevallen gezicht haast
kinderlijk nog, zonder den trek van lijden, keek ze telkens
van de twee kinderen, bij elkaar op den grond, naar haar man,
die zat, vlak tegenover haar, soms iets verschikkend aan
haar deken, zoekend iets te zeggen, om haar te bemoedigen.
dk zeg ab>, zei hij tot de twee vrouwen, die ook stil
zaten nu, in drukkend wachten, de armen over elkaar, breed
hun burgervrouwenlijven op de rieten stoelen, «ik zeg al
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eindelijk siste toch een hel-geel vlammetje aan 't eind van
't witte stokje, dat Fietje nu haastig, toch wat bang voor
dat vuur, te midden der flesschen wierp. Ze bleef wachten;
nu zouden die stoute flesschen allemaal verbranden.
Een oogenblik bleef het vlammetje daar zachtjes been en
weer flikkeren in 't donker op die plank, vlak aan den rand
van een kring gemorst nat. Fietjes grijze oogen staarden,
als onverschillig, de handjes hield ze tegen haar borst
gedrukt.
b
Toen, opeens, een boos gesis , een blauwige vlam die opsloeg
en begon te dansen, spokige schemeringen brengend in de
donkere gelagkamer.
Fietje werd bang , ze beproefde de vlam uit te blazen.
Maar een gordijntje dat op-zij van de tapkast hing vatte
vuur, hel-rood vuur.
Het kind, in angst, vluchtte schreiend-stommelend het
trapje op, naar boven . ..

In de drukte van den brand was Fietje bij een der buren
gebracht. — Daar, in dat vreemde huis, dat vreemde bed,
lag zij, nog geheel verschrikt, te luisteren naar 't rumoer op
de straat , eerst tegen den morgen viel ze in slaap.
En toen ze eindelijk wakker werd, nit haar bedje klauterde
en naar 't raam liep, waarvan ze 't gordijn een tipje oplichtte
om naar buiten te zien, — scheen daar de lieve zon aan
een fielder-blauwe lucht en bij de schepen was het werk
in vollen gang .. .
Januari 1901.
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tegen Bet, ik mag d'r ommers morgen bezoeken ! He ? dan
kom ik bij je !» herhaalde hij nog eens tegen de zieke, zijn
hand op haar knie leggend.
Ze knikte alsof ze 't maar half hoorde, pijnlijk strak haar
gedachten op dat édne, dat komen moest . . . . «Was 't daar b
Ze vloog met een schok overeind, trachtte op te staan,
terwijl ze met geweld de deken lostrok, waar haar voet in
vast bleef zitten.
<4Is 't daar al ? !» vroeg ze bevend, met heesche stem.
Tante kalmeerde haar. «Wat mensch ? Wel nee d'r is
niks! Blijf toch bedaard, 't is nog veuls te vroeg» zei ze,
haar dwingend weer te gaan zitten....
Bet zakte weer neer ; klappertandend van zenuwachtigheid,
trok ze met trillende handen de deken weer om zich heen ...
Buiten kletterde , de regen op 't zinken plat, opspattend
in dikke waterbobbels.
«Wat 'n weer !» zei de buurvrouw, haar hoofd schuddend,
«ouwe wijve met klompe I»
De oogen van de zieke dwaalden troosteloos naar 't raam,
waarlangs de regen in straaltjes langzaam neergleed; plotseling bij een rukwind sloeg de regen kletterend tegen de
ramen aan ; op 't bloemenhekje verwoeien de blaadjes van
den rozepot, een rood geraniumblaadje kleefde nat tegen
het raam.
«Je most ze binnehale 1» zei de buurvrouw, «'t is zonde 'n
en jammer».
Bet schokte de schouders op. «Wat kon 't Mar schele
nou, ze most toch weg . . . .» en met groot-bange oogen keek
ze rond in de kamer, het besef opeens scherp-vlijmend in
haar cat ze nou weg mOest . . . . weg, van d'r man of . . . .
en van de kinderen . . .. uit d'r kamer, die d'r toch zoo
6
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netjes uitzag .... naar dat gasthuis met al die vreemde zusters .... zij daar alleen, all een de heele nacht, als 't donker
was, als ze dan es akelig werd, niemand dan die vreemde
zusters .... en d'r man en tante, die begrepe 't niet, begrepe
't niet, hOe erg 't was, hOe bang ze was . .. .»
Ze snikte het uit, in angst. «Ga met me mee, laat me
niet alleen, Hein».
«1k ga ommers met je mee!» zei Hein, zijn groote smidsvuist om haar mager handje leggend.
«Kom Bet, je mot nou flink zijn, je bent altijd zoo'n
flinke meid geweest .. . . Bet, toe . .. . maak me nou niet zoo
beroerd .... de dokter het immers gezeid, je zou d'r weer
heelemaal opknappen . . . . nou dan .. . .»
Ze snikte zachtjes nog, met den rug van haar hand haar
tranen afvegend.
Tante stond op schoof het kopje koffie naar haar toe :
«Drink nog maar es een slokkie».
Bet proefde even, toen schoof ze het kopje weer terug,
en keek naar de twee kinderen, die op den grond zaten t e
bouwen met blokken.
«Je mot Marietje d'r wolle kousies angeve», zei ze, «ze
leggen in de la .... met dat weer ! .... en de. looie van de
klok, die zijn niet gepoetst .... en de kast heb ik ook niet
kenne wrijve, anders kan ie zoo mooi glimme . . . . Bertus
z'n haar mot ook geknipt . . . .
«Och mensch, maak je daarover toch geen zorg, dat zelle
wij ommers met liefde doen !» antwoordde tante, terwiji ze
goedig 't kussen in haar rug stopte.
dk breng Bertus mee, morrege», be gon Hein toen.
«As ie me maar ken daar !>> twijfelde ze, opnieuw met
r anen in haar oogen.
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Hein tilde Bertus op z'n knie, liet hem rijden.
(cHii zal moeder niet kenne nou he ? Gaan we morrege

na moeder toe ?»
«Stil ! je mot 'm niet an z'n verstand brengen dat ze weggaat», waarschuwde tante, «dan hei je strakkies spul met 'm!»
Bet liet de deken los, stak haar handen uit naar 't kind,
trachtte hem op haar schoot te tillen, maar hij was haar
te zwaar.
«Wachb), zei Hein, en zorgvuldig trok hij de deken glad,
zette Bertus op haar knie.
De jongen- kroop tegen haar aan, wreef met zijn wang
tegen de wol van de deken en zoo liggend, tegen haar aan,
begon hij te zingen, met 'n valsch-schril stemmetje:
Schalie, met zachte, witte wol he moeder
«Hii ken zinge, he ?» Bet lachte, een oogenblik afgeleid.
«Zing nog es ! Dat het ie nou alleen maar van 't hooren,
van een jongetje op de trap. 0, 't is een rakker ! He,
lekkere jongen ?»
Ze lachte, en liefkoosde 't kind, verknuffelde hem in haar
armen, den oogenblik vergeten haar leed, met een blijen
glans in haar oogen, over haar gezicht.
De jongen liet 't zich prettig welgevallen ; hij lag stilletjes
tegen haar aan, als een jong katje, haar maar aan te kijken,
spelend met de knoopen van haar jak.
«Hij is 't zoo gewend ! Wat zal ie wel zegge!» . . . . toen
liet ze hem srrel van haar schoot glijden; «geef me nou 't
kleintje nog es.>›
Tante gal haar 't kleintje op haar schoot. Bet bond de
mouwtjes van 't nachtjaponnetje netjes dicht, trok de kleertjes
recht, voelde' met haar hand aan de voetjes. Bertus bleef
tegen haar aan hangen.
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«Geef me de wolle kousies es an, dan trek ik d'r die nog an.»
Tante zocht in de la ; met onhandig heen en weer husselen
van al 't goed, dat erin lag. «Je stondt altijd zoo raar te
kijke in 'n ander z'n boel.» En zacht bij zichzelf mopperend
begon ze alles op zij te leggen.
Bet werd ongeduldig. «Links leit 't, links !»
«0 ja.» Eindelijk had ze het.
Langzaam trok Bet de kousjes aan. Toen leunde ze
uitgeput achterover.
«Geef mij nou maar weer,» zei Hein, het kind overnemende.
«je zal es zien, wat 'n meid je bent, als je d'r weer uit
komt. Je krijgt daar van alles, wat ik je niet geve kan,
melk en eiere net zooveul as je lust, zeit de dokter.›>
dk hou geen eens van eiere, 'k kan ze niet door me keel
krijge . . . .»
«Maar as 't nou is, om beter te worde, de dokter zeit,
dat is maar wat je mankeert . . . .»
«Ja» knikte Bet. «Tante, vond Jaan 't er erg ?»
«Jaan ? Nee, och, wat za, 'k je zegge ! Thuis is anders he ?
Maar ete genoeg, ze kwam d'r vandaan, nou! En ze was
net als jij, net eender ! Maar ze is d'r wat best geworde,
hoor, o mensch ja, dat zal waar weze ! Maar natuurlijk he,
je staat onder die vreemde zusters, je mot net percies doen
wat ze zegge . . . .»
Buurvrouw knikte. «DM is ,'t ! Zie je, ze zegge maar,
om zoo te zegge ; dat moet nou; en dan mot 't ook, zie je ;
ik heb d'r een nicht gehad, maar die kon maar niet wenne . .. .»
Bet zat dof te luisteren, naar wat ze praatten, ze moest
er heen, ze moest....
«Die was d'r misschien voor lang,» bracht Hein tegen in,
«Bet hoeft maar drie weken.»
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«Gut ja, wat is nou drie weke I» zei tante«, stil es, .... hoor
ik daar wat ?»
Hein stond op, deed de deur open, en ging op 't portaal ;
ze hoorden hem een paar treden van de trap afgaan . . . .
toen weer bovenkomen.
Tante en buurvrouw keken elkaar aan ; Bet zag 't, begreep....
Hein was bleek, toen hij weer binnenkwam en naar Bet
toeging.
«Bet, kom meid, 't is er . . . .»
Maar Bet, met een gesmoorden kreet, gooide zich om,
verborg haar gezicht in 't kussen, bleef liggen zoo, haar
handen tegen haar ooren, om niet te hooren, wat ze zeiden
van weggaan, schreiend in bittere angst . . . . »die vreemde
zusters . . .»
Bertus werd bang, liet de deken los, tante haalde hem weg.
Hein, onzeker, deed z'n armen om haar heen, «Bet,>> begon
hij haperend, «zal ik je nou afdrage ?»
«Och god, och god, och god I blijf bij me, Hein 1 Hein,
laat me niet alleen b en krampachtig klemde ze haar handen
om zijn hals .. . .
Hij tilde haar op, terwijl tante en buurvrouw de deken
instopten.
«Nee . . . . nee, ik blijf bij je . . .. leg je z66 goed ? .... hou
me stevig vast . . . . zoo . . . . je hoef niet bang te zijn . . . .
ik heb je wel meer gedrage . . . . is 't warm nou zoo ?
Bet antwoordde niet ; snikkend, met haar gezicht stijf tegen
zijn jas gedrukt, lag ze doodstil, ineengedoken in zijn armen,
bang .. . . bang . . . . voor 't vreeselijke . .. . waar ze haar naar
toe brachten . . . .
Hein, met voorzichtige stappen, liep langzaam de trap af,
tranen langs z'n wangen, waar ie niks an kon doen, al was
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ie 'n kerel dat ie non en, Bet d'r zOO of most\drage!» .... en
hij zag niets van de buren, die nieuwsgierig naar buiten waren
gekomen, ondanks de regen. Beneden aan de deur, stonden de
vrouwen, haar boezelaars over haar hoofd geslagen voor den
regen, trappelend van de nattigheid, te kijken, bekla,gend
et Was toch altijd zoo'n flunk stuk geweest, en non zoo
zwak he ? . . . .»
Tante, en de buurvrouw die geholpen had, voegden
zich nu bij de andere vrouwen, stonden 't rijtuig na te
kijken, toen 't wegreed, alles vertellend nog eens van nichten
en kennissen, die d'r ook geweest waren....
In 't rijtuig eenmaal, vermande Hein zich weer, trok hij
voorzichtig de deken van Bet's gezicht weg.
«Zoo Bet, hoe hei je 't nou bij me ? Daar zijn we nou
al . . . . zie je wel, dat 't zoo erg niet was ? As ik je nou weer
haal, ben je 'n heel andere meid ! ....
En Bet kalmer nu, nu 't eenmaal aan den gang was,
knikte met een poging tot een lachje.
In de reactie van straks, werd ze heel stil-rustig nu,
met een gewillig zich overgeven mar aan wat moest gebeuren en zwak-moe, kon ze zich nu niet meer opwinden,
niet meer zoo angstig maken ervoor, was ze geneigd te
gaan denken, dat 't misschien nog wel niet zoo erg zou
zijn
.«morgen kwam Hein toch met Bertus» . . . .
Zoo, op Heins schoot, tegen hem aangeleund, zijn goedig
gezicht vlak bij haar, liet ze zich doezelig voortschokken
in 't rijtuig, soms met een lachje tegen hem knikkend ; onbewust zwijgend-luisterend beiden naar den regen, die voortdurend tegen 't portierraampje kletterde . . . .
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Schemer.
Nu doen, rond hun lichtvolle zielen
Waar zonnige dagen in vielen
De bloemen hun kellekjes dicht ,
Wat muggetjes dansen nog even
Als wondere stipjes van leven
In 't vredige, doodstille licht .. .
Een krekeltje zaagt in de halmen
Waar zacht-grijze nevels uit walmen.
De weiden zijn droornig rondom.
Wat bleek-blauwe starretjes komen
Stil-stippelend tusschen de boomen
En zien naar de bloemetjes om . . ..
Nu doen, rond hun droevige zielen
Waar heel bleeke dagen
in vielen
b
De menschen hun woordekens dicht.
En gaan nog, en dwalen nog even,
Als langzame dingen van leven
In 't stervende, doodstille licht ....
MARIE MARX KONING.
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Ili weet een tuin.
1k weet een tuin in den zonneschijn
Waar mooie bloemen en boomen zijn;
Ook witte steenen met gouden schrift
En schoone woorden er in gegrift;
Waar blanke beelden staan opgericht
Met klagende oogen in treurgezicht.
Veel vlinders fladdren er heen en weer
Of zitten stil op de bloemen neer.
Daar, in een donker, klein kamerkijn
Sprei mij een bedje van wit satijn.
Ga dan in 't woud,- waar de vogel zingt
Waar 't luchtig-vluchtend konijntje springt,
Bij bijtjes zoemen en mugge-dans,
En wind van bloemen me een wilden krans.
Leg zacht dien krans op mijn haren neer,
En ga weer Leven .... en ween niet meer.
MARIE MARX KONING.

INA'S „DOEKJE"
DOOR

JOHANNA WILDVANCK.
Ina was een klein meisje ; een klein, tenger meisje van
vier jaar, met stralende, donkerblauwe vraag-oogen, en glad,
bruin haar. Boven haar wenkbrauwen was haar voorhoofd
een beetje gefronst, alsof ze veel dacht ; wat aan haar lief
gezichtje een on-kinderlijke uitdrukking gaf, die in tegenspraak
was met het verwonderde in haar oogen, waarmee ze menschen en dingen zoo wijd-open aanzag, als alleen sommige
' bloemen en kinderen doen.
Ze hield veel van kleine poesjes, en van haar poppen ;
vooral als die een arm misten, of hun news gebroken hadden.
Ook hield ze van bloemen, van muschjes, en 't meest van
de sterren.
Op de sterren woonden engeltjes, meende ze ; en op de
maan Jezus, en op de zon Onze-lieve-Heer.
Jezus kende ze van een prent, die in de keuken hing, en
waarop hij was afgebeeld met allemaal kindertjes om zich
heen; en Onze-lieve-Heer kende ze van een klein gebedje,
dat ze op-zei voor ze ging slapen.
's Avonds, als het begon to schemeren, kroop ze graag
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heel stil op moeder's schoot, als die voor 't raam zat ; en
dan zag ze zwijgend toe, hoe langzaam-aan, al de sterretjes
verlicht werden, waarop, zooals ze dacht, engeltjes woonden.
Nu is Ina een groote vrouw, met veel pijnlijks van denken
in haar gezicht.
Ze houdt nog van muschjes en van sterren; maar het
blauw van haar oogen is verbleekt door veel schreien ; want
later heeft ze gezien, hoe langzaam, een voor 66n, lichtjes
uitgedaan werden, daar, waar ze dacht dat engelen woonden.
Ze hield veel van haar pcppen, vertelde ik ; vooral als die
iets verdrietigs hadden, zooals een gebroken arm.
Oak trachte ze vaak, uit medelijden met hun kou, de harde,
steenen poppen te warmen, door ze lang tegen haar eigen
zacht lijfje te houden ; maar altijd weer werden de poppen
koud
.............
Later heeft Ina, uit medelijden, vaak getracht koude levens
te verwarmen, door haar eigen liefde ; maar altijd weer heeft
ze gezien, dat koude harten koud blijven ...
Ina hield ook heel veel van haar moeder, die droeve
oogen had, en een lieve stern.
Als zij zong, begon Ina soms te schreien, zonder dat ze
wist waarom.
Wanneer haar vader dat zag, werd hij boos. Hij was
een booze man in Ina's oogen. Een man met ruwe gebaren,
die altijd toonden, dat hij alleen om zichzelf dacht.
Haast al wat hij zei, of deed, drong als pijn in Ina's open
zieltje, en bleef er in zitten ...
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Nu is Ina's ziel niet meer open. Zij heeft zich gesloten
om een grooten schat te bewaren. En wat menschen zeggen,
kan haar geen pijn meer doers. ..... . . . . .
............
Ina stond dikwijls uren lang, tegen een stoel geleund,
alleen voor zich uit te staren. Waar ze dan aan dacht, moist
niemand. Ze droomde dan met open oogen, allerlei wat
ze niet had kunnen navertellen ; maar 't was heel mooi wat
ze droomde.
Sommige menschen vonden dat een vreemd teeken, en
noemden haar «een onnatuurlijk kind", omdat ze de eenzaamheid zocht.
Dat waren menschen die niet begrepen, dat een Cactus geen
onnatuurlijke plant is, omdat zij er anders uitziet dan de
meeste andere planten.
Ina vond het niet prettig, dat sommige menschen haar
«een onnatuurlijk kin& noemden. Ze hechte zich erg aan
haar moeder, die haar beter begreep, en veel van haar hield.
Misschien te veel ; want haar moeder vergat zichzelf altijd
voor Ina; en dit maakte het kind een beetje meer egoist
dan mooi was. 's Avonds, als Ina naar bed ging, bleef haar
moeder bij haar zitten, tot ze sliep. Dan lei ze haar hand
op Ina's gezichtje, op een van haar wangetjes ; en soms,
als ze stil weg Wilde gaan, werd Ina wakker, omdat ze de
warmte van moeder's hand niet meer op haar wang voelde.
Gedwee bleef moeder dan maar wachten, tot haar eenig
kindje heelemaal vast sliep.
Eens duurde het erg lang voor Ina slapen ging; en moeder
moest uit.
Toen verzon ze een list.
Ze warmde een grooten, zijden foulard tegen haar eigen
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Wang, en lei die voorzichtig in plaats van haar hand op
Ina's wangetje.
Ina lei toen haar eigen handje op den foulard, en sliep
rustig door.
Den volgenden morgen wilde ze den doek niet loslaten, maar
hield hem den ganschen dag, bij al wat ze deed, stijf vast.
's Avonds drukte ze hem uit zichzelf tegen haar gezichtje,
en sliep, alleen gelaten, tevreden in.
Van dien tijd of verliet hij haar niet meer.
Wanneer moeder haar uit of aankleedde, hield ze den
doek nu in 't eene, dan in 't andere handje , maar heelemaal
loslaten deed ze hem nooit.
Ook als ze wandelen ging, hield ze hem bij zich.
In huis kon men Ina steeds heen en weer zien dribbelen, met
den doek dien ze aan een punt vasthield, achter zich aan sleepend , en als ze haar bekende droom-houding aannam, leunende
tegen een stoel, en met vage blikken voor zich uit kijkende,
had ze altijd haar «doekje» stijf tegen haar wangetje gedrukt.
Ina's «doekje» werd een huisgenoot, waar men onder alle
omstandigheden rekening mee te houden had.
Langzamerhand werd het «doekje» heel vuil, en kwam vol
gaten , maar zelfs van een plaatsvervanger wilde Ina niets weten.
Wanneer haar vader met geweld haar het «doekje» trachtte
te ontnemen, begon ze zoo zenuwachtig te schreien, dat hij
zijn wil niet durfde doorzetten, uit vrees haar daarmede te
veel te zullen schokken.
Eens kreeg Ina een leelijke huiduitslag op haar gezichtje.
De dokter kwam, en verklaarde dat ze haar «doekje» moest
wegdoen, want dat die leelijke plek op haar gezichtje wel
eens ontstaan kon zijn, omdat ze dien vuilen, stoffigen doek
er altijd tegen aan drukte.
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Vroeger hield Ina veel van dien dokter ; maar van dat
oogenblik of zette ze haar lippen stijf opeen, en deed haar
oogjes toe, als hij kwam ; en niets kon haar voortaan bewegen, tegen hem te spreken, of hem aan te zien.
Eindelijk, Ina was jarig, kwam moeder 's morgens bij haar
bedje en knielde daar voor neer.
— Weet mijn liefje wel, hoe oud ze nu al is ? — vroeg
ze, toen ze Ina hartelijk gekust had.
— Vijf jaar! .... Wit ze nu eens een heele groote meid
zijn, en moeder een heel groot plezier doen ?
Eerst keek Ina met haar ernstige oogen moeder een pons
zwijgend aan. Toen knikte ze.
— Gooi dan zOlf je «doekje» weg! ....
Ina's wangetjes werden wit, en haar oogjes onnatuurlijk
groot; zoo bleef ze weer een pool zwijgend moeder aanzien.
Plotseling vloog ze met een ruk overeind, en wierp haar
tdoekje• hard in een hoek van de kamer.
— Dank je kindje ! dank je liefje ! — zei moeder, haar
innig kussende.
— Eerst.... doekje . . . . weg . . . . brengen . . . . — kwam
Ina, terwijl snikken haar met moeite gesproken woorden
afbraken, en tranen uit haar trillende oogleden opwelden.
Moeder raapte den foulard op, en bracht . hem de
kamer uit.
— Ina wil niet opstaan, en niet jarig zijn ; — verklaarde het
kind, toen haar moeder weer bij haar kwam. — Ina is ziek 1
Haar vader wilde, zooals hij zei: teen einde maken aan
de kunsten van het kind ››
Hij tilde Ina uit haar bedje, en moeder kleedde haar aan.
Schuw naar den hoek kijkend, waarin ze haar schat weggeworpen had, liet het kind zich helpen ; en nam met een bleek,
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lusteloos gezichtje de geschenken aan, die men haar gaf.
- — Ina is ziek! — was al wat ze zei; en haar oogen, met
een droomerige uitdrukking er in, staarden ver over al het
moois heen dat men haar gaf, naar iets wat ze zelf niet zag.
Tegen den avond begon ze to gloeien ; en kreeg de eigenaardige uitdrukking in de oogen van iemand die koorts heeft.
Men bracht haar naar bed, en haalde den dokter.
— Ze heeft flink koorts mevrouw! hoorde Ina hem zeggen.
Toen glimlachte ze, of ze tevreden was.
Moeder wilde de hand op haar warm wangetje leggen ;
maar Ina weerde haar af.
— «Doekje» is dood, ,--- zei ze.
Den ganschen nacht waakte moeder angstig bij haar bedje,
zich vergeefs afvragende, wat het kind toch bedoelde, met
haar herhaald zeggen, dat cdoekje» dood was, en bijna tot
tranen geroerd, om het afweren van haar hand, als ze die
op het gloeiend hoofdje van 't rusteloos woelend kind wilde
leggen.
Den volgenden dag ging het met Ina veel beter ; en binnen
een paar dagen was ze weer als vroeger. ...
Nu is Ina een groote vrouw ; en het Leven heeft haar
veel ontnomen. Daarom, en omdat er in haar nog wat
van de kleine Ina gebleven is, begrijpt ze, wat het kind
bedoelde, toen ze moeder's hand afweerde ; en ze heeft
het mij verteld:
Ze had haar «doekje», voor haar «moeder's hand», moeten
weg-werpen.
Haar eerste Syinbool was gestorven toen ze dat deed.
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Dorpsgezang in den avond.
De helle dag,
die onder blauwen hemel lag,
vervloeit nu flauw
in avond-stond.

De zwarte takken
der boomen hakken
van 't luchte-blauw
grillige vakken.
van licht.

Door wind gedragen,
met droom'rigen gang,
komen Op-ruischende vlagen
van meisjeszang.

Zacht, droom-zoet gezang,
dat klankt als een bang
klokje in hoog-ijie lucht,
wat drijft ge met vluchtige vlucht
heen rond mijn hoofd,
rakend mijn ziele luchtig met kleine klanken,
zooals zonne-spranken
glijden héen over donzig ooft.
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Mijn ziel is wonderzacht gevangen onder
dien zoeten zang.
En mannen-stemmen
nu krachtig klemmen
in de zwellende buiging van
hun spierige armen
de droom-reine klanken Bier opene, warme
vrouwen-monden.
NU zwelt het krachtig
tot plechtig-prachtig
koraal-gezang.
Nu klinkt het op met
baroot-breede klanken
monotoon-lang:
een groot, groot-machtig
muziek-gebed.
W. GRAADT VAN ROGGEN.

Voor
FRED.

G. DE VRIES.

000000000000
Laethemsche brieven over de Lente
door
Karel van de Woestijne
aan
Adolf Herckenrath.
15 APRIL.

Het druilen van dijzige dagen voorbij, en het mopperen
in gesloten kamers.
Thans ben ik weer to huis, en adem ; gij loopt met mooien
das door steedsche straten. Maar ik ben weer een landsman,
en voel teeder mijn woning zacht leven om mij, met de
platen en 't open klavier, en, in vazen, de sleutelbloemen.
1k ben weer thuis, en in de lente van mijn land ; na de
ziekte, en al dat verdriet : ge kent het ; — en die dorre
liefde: als mooie veeren in najaarswind.
Ge weet hoe ik ben heengegaan. — Deed ik , goed, deed
ik slecht ? 1k weet het niet. 1k wil gelukkig zijn. God moog
me helpen . . . .
— Jonge viooltjes zijn onder mijn venster ; zij geuren.
1k hoorde van avond den eersten koekoek ; en de merels,
die v6or twee dagen verhaalden en floten, hebben gezwegen:
dan blijft het mooi weer.
— Ik ga zien wat ze met mijne aardappels willen doen.
Vaarwel.
7
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17 APRIL.
Een smak regen voor de aardappelen is goed, als het
lang gedroogd heeft.
Des dank ik den hemel om deze jonge donder-vlaag, die
thans, uitgegrold, nog, even, frisch regent met lichte zijpeling, en beekt langs de blinkende blaeren en, soms, pletst
op een vlak blad. En ik zie den lucht waar, door looden
kleur, avond-groen sliert ; en riek de geuren der aarde
stijgen . . . .
— «Van dat labbers-weer is eerste klasse voor de pataters
in droog land », zegt verstandig de oude boer die in mijn
veld delft : hij heft zijn hoofd op, en zijn oogen gaan van
aarde naar hemel en dan naar mij ; en hij knikt met wijs
voorhoofd : «Gij zult hier een goede vrucht winnen.»
1k sta, en zie ze in de aarde gaan, vlijtig spitten. Zij gaan
onder den hemel van den avond, en krommen hun rug.
En, met een flits der spa, ploft de aarde, omgekeerd, snee
voor snee, in dikke sneden. De eene boer is oud, met jong
lijf, en de vader van den andere, die ros haar heeft en
lachende tanden. De oude is klein, schraal tegen 't geluchte,
in den grond, zoo een met den grond ; hij vertelt met zoete
stem en als at hij een sappige peer : «'t Ligt hier hooge
en drooge, - maar peins niet dat het straat-land is : gij wint
hier een goede vrucht, en toekomend jaar zal het koren er
brieschen.»
En de jonge dan : «Het is nieuw land : dat heeft geen
vette noodig ; 't is gemakkelijk.»
Maar de vader weer, met verontwaardiging en zwellende
stem : «Hoe, geen vette ? Gij zult nog vele moeten leeren! ....
Gij moet het land zijn gerief geven : een patater barrevoets
planten is niets weerd, als ge hem geen courage geeft met
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hem wat beer te geven, of een snuifken guano ! «—«Maar,»
(hij spreekt tot mij nu, en schuddebolt, en zijne tong gaat
bochelend van wang tot wang) «om een goeden patater te
winnen, moet ge ze toch nog eenen soeplepel beer geven
als ze hun kop toonen : dan doen zij hun devoore, en zij
weren zich.» Hij knikt en ik zie zijn grijze oogen vol
zekerheid.
Maar de jonge haalt de schouders op, en, naarstig voortspittend, na een spuwen in de hand : «Gij kunt uw land
niet gerust laten, gij».
— Zoo zwijgen ze, en werken voort. De oude zegt nog,
met eerbied en bevestigend-zeker : «De helft is nu geplant.»
En dan ga ik been. De beer staat gereed in de ton, te
gisten , 't is als den geur van een bruine bezie die beursch
wordt. -- 1k zie om: ze staan te werken, beide, en kijken
niet op, zoo klein in den avond, en 66nkleurig , hun blik is
in de aarde die ze omwerpen, en ze zijn zacht van gemoed.
Morgen zullen ze weer aan 't planten gaan, met eene vrouw
die den pander met planters zal dragen.
— De avond.... 1k ga naar huis, en denk aan dezen dag
en... zij, altijd. 1k ben treurig en angstig. Geef me veel nieuws.
23 APRIL.

Hebt ge gezien hoe een beuke-nootje — gij kent zijn
glimmig driekantje van bruine verwe — een jongen beuk
kan worden ?
1k zie het hier, duizend-veel, om mijne voeten : hun wit
groen, op 't bruine groen van 't felpen mos, ten boschkante waar ik u schrijf, daar de beuken een lange rij zijn,
en geel, als de zon zoo fel is als nu. En dat zien is zoo
verwonderlijk, dat je er bijna blijde om wordt.
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Eerst gaat het nootje even open, aan 't eene eind, en er
komt een rote worteltje, dat in den grond gaat met vaste
en rassche nijverheid ; en na enkele dagen zal je geweld
gebruiken, wil je het eruit krijgen. Maar ook bOven aarde
werkt het, zoodat de naden van het nootje zacht aan scheuren ; en dan blijft een blinkend punt-steekje, een hoedje
als een toren-muts, staan op twee blaadjes die, veel-voudig
op elkaar gevouwen, z6o teer van kleur zijn, dat het bijna
roomkleurig is, maar lichtelijk groener. En het hoedje valt
weldra, omdat de blaadjes open-gaan en, kreukelig, hun rondgesp eden randen krullen, die mooi-groen worden langs boven ;
want langs onder blijft het vei geel, en ook het hartje.
Maar weldra staat het gansch ontloken: twee schelpjes
pleizierig naast elkander, met lichte bultjes ; en in 't midden
een harig stengeltje, aardig om aan to zien. Dan zit dat
reeds goed in den grond, met een wortel van wel vijf centimeter, waar fijne neven-worteltjes aan zijn. — En je
wenschte wel dat je van die teederheid een frisschen zang
kon maken .. ..
— En ook een zang, zwaarder, van de forsche botten op
een kastanje-boom.
Al de boomen zijn schoon als ze botten dragen ; maar
w61 het schoonst, de kastanje-boom. In den tuin van mijn
vriend weet ik er drie, heerlijk. Het zijn jonge, schoone
boomen. Ik heb ze dag aan dag gezien, en mijn blijdscnap
werd grooter, naarmate ik zag hoe uit de groote gespannen
knoppen, die recht op de twijgen staan, na 't bersten der
buitenste, schubbige, paars-bruine schut-blaeren, traag Overvielen nog twee hulsels : een neersch-groen, schelpig als van
peulen, en kleverig; en dan het binnenst, heel teer, donzig,
als licht-gele zijde, zacht met malve en water-kleuren, En
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daaruit klimt en wast, dag aan dag, een behaard, watteomdragen stammetje; en het gaat vertakkend, en aan ieder
nieuw takje zie je geestig ontvouwen als een waaier, blaadjes
met vingerige nerven, heel zacht groen ; en ze zijgen open,
verbreedend als een mooie kraag om ieder takje.
Maar In 't midden zit een hoog, vast kegeltje van harde
bolletjes, als kleine erwten : dat worden bloesems, over heel
kort.
— «Wacht tot dat de bloemen er zijn», zegt mijn vriend,
en ik zie in zijne oogen eene bewondering.
Dan wacht ik, met wachtende vreugd.
Wonder, he, dat ik aan vreugd kan denken! .... Wij zijn
toch arme drommels.
1k heb eene duif op vier eieren liggen : dat is zeer buitencrewoon.
b
27 APRIL.

Bij dezen grijzen regen-dag — zwijgen van stadig smokkelregenen, en rillen van 't rillen der jonge bladeren, en de
verten ingedoezeld, en 't gras wit als van rijm —, wilde ik
u verhalen de schoone geschiedenis van twee stille katten
die ik ken, om ze gezien to hebben, vaak : de eene in den
haard, de andere op het raam-kozijn van eene oude herberg
waar ik kom, daar ze er goed bier verkoopen.
De eene kat — eene hoog-rosse, machtig en dik —, enkele
jaren ouder dan de tweede — eene grijze kleine, met heerlijke kinder-oogen —, heeft reeds driemaal jongen gehad.
Nu . zou de tweede kat j )ngen hebben, weinige dagen na
dat de rosse voor de vierde maal zou werpen. En ziehier
wat ik heb hooren vertellen, en wat ik met eigen oogen
heb g ezien :
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Toen de rosse kat bemerkt had, en beroken, dat de
jongere grijze ook moeder zou worden, en voor het eerst,
kreeg ze als medelijden, en zij kwam veel naast haar zitten
op het raam-kozijn, en bezag haar, en rulde en snorde.
De andere hurkte, keek vOor zich uit, pink-oogde, bewoog
niet ; rugge-rond, haar staart over hare vOor-pooten. Maar
de oudste vond woordjes voor haar, sprak haar toe met
zacht miauwen, — al bleef deze zwijgen.
Zoo gebeurde het dat de rosse kat gevoelde dat ze baren
zou. Dan maakte ze een nest in het warme hooi dat in de
schuur was ; en ik heb persoonlijk gezien — en bier wordt
het verwonderlijk, — hoe ze dan, een dag vOor ze neerlei,
de kleine grijze kat kwam roepen, en vriendelijk noodde
tot meegaan. Zij gingen naar de schuur, en de rosse toonde
den polk, gaf uitleg met gebaren en vertellen. Daarna ging
ze liggen ; en den volgenden morgen had ze vier kleine
katjes.
En de tweede kat ging nu die moeder dagelijks met tragen
tred bezoeken, zat bij haar neer, zag hoe de jongen zogen . ...
En zoo kwam de dag, dat ook zij hare beurt kreeg. Dan
liep ze angstig en bezorgd om, ronkte, en miauwde soms
met woede. Maar tegen den avond werd ze kalm, verdween
in de schuur.
Zoodat we eergisteren die twee katte-moeren hebben gevonden zijde aan zijde liggen, in een nest, en hunne kattejongens goede, lekkere broertjes en zusjes onder mekaax.
Zij zogen hunne beestjes, en belikken ze ; ze zijn vredig en
goedig en zeer inschikkelijk de eene voor de andere . . . .
— Dat is de geschiedenis van dezen re bg en-dag. Maar ik
kon ze niet vertellen met de schoone teederheid die ik
had gewild, en de stille woorden om het mooie doen dier
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katten. Moge uw geest ze navertellen, met zachtheid en
met grijze klanken, als het twee-tonige zeggen van een
koekoekzang in den avond, zoet en mistroostig-rustig als
dezen regenavond, die nadert.
Vaarwel.
30 APRIL.
Heden, Mei-avond. — Ze zijn gekomen om den meie te
zingen, en mijn lijf is moe-bekommerd en treurig als na een
liefde-nacht, zoo allOen in deze kamer, zoo vreemd vOOr
mijn eigen wezen, bij dezen opgrijzenden avond dat het
regent, waar het huis vierkant in staat . . . .
Zij kwamen, bezijden verre wegen, van een vreemd gehucht, lange uren langs, van deure tot deure staande en
zingend; moe, zwaarder ; van dezen morgen reeds heel vroeg
tot op dezen laten namiddag, dat ze bij mij binnen kwamen.
Het was een oude man die daar heel vuil stond; hij
kauwde tabak ; zijne vrouw, die met hem was, heette hem
Leo. Maar zij was heel proper : een grauwe, mooi-hangende
kap-mantel ; en zij droeg den pander met de vele eieren,
en een zeer naakt boompje, op haren schouder, en aan het
stammetje schommelden schelle papieren bloemen.
Zij zijn binnengekomen. 1k heb ze doen neer-zitten. En
zij hebben gezongen, de man ophoudend om speeksel in te
slikken, en zij met tranen in hare getaande oogen van 't
harde zingen ; het was clit liedje, snikkend en traag, huilerig
een beetje, en op de wijze, bijna, van den Veni Creator
mundi die ze in de kerken zingen :
Christus, de Mei-boom sehoone,
vergeef het ons alle gelijk ... .
Waarvoor draagt God de krone,
de krone van 't Hemel-rijk ?
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Wie heeft er de krone gedregen ?
God de vader, de zone geprezen ... .
Laat ons gedachtig wezen
Christus, den meie plezant . . . .
— Christus ging alle dagen
Zijn pelgrimage doen :
de zieken, de blinden genezen,
de dooden deed God opstaan ;
de stommen deed God spreken :
Christus, den meie plezant . . . .
— Op den berg van Calvarie,
daar staat een mei geplant
tusschen twee moordenaren
met zijn bloemekens triumphant,
in 't midden van zijn victorie
over God zijn lijden hl . . . .

-- Drij dagen was God verloren,
Christus de meie plezant ;
reine maagdekens wilt ontvangen,
reine maagdekens al gelijk . . . .
Ik hoop dat God ons zal brengen
bij hem, in 't Hemel-rijk . . . .
-- En het is om die vreugd to vermeerderen,
dat wij hier komen staan ;
Christus, den Mei-boom schoone.
Wilt hem in deugd ontvaen.

En, na 't einde, de vrouw, neigend:
«'t Is t' uwer eere, mensch.»
Ik geef hun brood, eieren, en eenig geld. En nederig
van rug wil de man, groetend, heen-gaan, maar de vrouw:
— «Meneere, hij heeft zijn beste kleeren aan. Zoudt-de
niet wat afval hebben van kleeren, of iet of wat ?»
Ik geef haar oude kleeren, en de man zegt:
— «God zal u zegenen.;>
De vrouw zegt:
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— «God moge u kronen met goedheden.»
En dan, ten danke, vriendelijk :
— «Wilt-de nog een liedjen hooren ?»
1k zit en luister , en ze zingt, een huppelend gaan van
kortere klanken thans, maar zoo droevig, zoo droevig , hare
stern alleen, drenzend en gebroken , en ik zie traan na
tranen in hare oogen blinken, en bij iedren traan zwelgt
ze : een host in den zang, die gaat nu :
Zondaars, aanziet dezen Mei-boom waarde
die voor ons zonden bier staat geplant ;
God ziet van den Hemel tot op die aarde,
en dat voor onze zonden al ....
Zijn lijden beefde van de straf
als hij dezen wereld zag . . ..
— Aanziet dezen mei die moet zijn geboren
al uit een zuivere, reine maagd.
Zonder deu mei waren wij verloren
al door die schuld van Adam's val . ..
— Al met zijn tasken zoo zwaar geladen,
moest hij naar den berg van Calvarie gaan.
Veronica was goed van leven :
Zij afgedroogd Jezus' aanzicht ;
maar het is alleen de doek gebleven,
veel klaarder dan een hemelsch licht ....
De-n-engel Gods die kwam hem te troosten ;
maar de beer Jezus wist het wel
dat hij den dood voor ons moest sterven,
dat voor onze zonden al :
Jezus Christus, deze Mei-boom zoet,
hij verlost ons met zijn dierbaar bloed .. ..

En dan weer :
et Is t' uwer eere, mensch.»
Ik zeg danke; en zij vertelt: Leo is vijf-en-zeventig jaar
en zip een-en-zeventig,-; ze komen van het Strooien Dorp , —
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hun armoede is als een bed waar een man in slapen gaat,
en 's morgens op-staat met blijheid. Ze zijn zoo gOed . ...
Ik heb ze tegen Kerst-dag uitgenoodigd, dat ze zingen
zouden aan mijn huis, en tegen Drie-Koningen.
En dan vertrekken ze.
En de vrouw zegt:
— «Dat is toch 'ne goede mensch, Leo.
En tot mij:
— «God zegene en beware u.»
— «En houde van u de ziekte», zegt de man.
— «En krone u met de weldadem>, zegt de vrouw.
.... Thans ben ik weer alleen. Zij zijn heen-gegaan. En
'k voel niet dat ik in mijn land ben, dicht bij mijn zachte
en vredige boeren. — Ik denk, hoe de vrouw boog, telkens
ze den naam Jezu zong. En ik denk aan Mar die ik had
kunnen beminnen, en aan Bien betwijfelden en wrangen
God die me hadde gekroond met de caritate harer liefde.
— Maar ik ben verlaten, alleen, in den avond die me,
ringend, omstijgt.
Ik schrijf u, omdat ik droevig ben . .
4 MEI.
Ik weet niet hoe die boom-snoeier daar komt, over die
haag, noch waarom.
— Nu de zon weer hoog zit en frisch brandt, en al de
boomen reeds in hun blaeren zijn: geel de beuken als van
gele neerhangende vlinders, en de roode beuken als roestig
bloed, en de ahornen blinkend van al to scherp groen ,
de fruit-boomen in al hun zeem-geurige bloemen, en de
sloten vol sleutel-bloemen, — staat hij daar op een banksken,
tegenover een pover boompje, dat kleiner is dan hij-zelf.
Het bot niet, noch en bloeit. En hij snijdt met een breed
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rues kleine takjes af, en maakt aldus ronde, witte, en sappige
vlekjes in de zwarte, dorre schors.
Is de man niet wijs ? — Zijne oogen lachen, en hij monkelt als iemand die een plezierig geheim weet en het niet
vertellen wil. Hij heeft een grooten baard, waar zijn wangen
boven bollen en glimmen ; en heel veel kroezel-haar. Hij
draagt een blauwen schort, en langs achter, in een riem, de
kromme messen flitsen. Hij staat daar op zijn banksken, en
houdt het mager stammetje in zijne eeltige hand, daar het
snoeiend gaat met korte hakjes van zijn bijltje, — daar, midden
in dat moestuintje, waar erwten, koolen en radijsjes groeien.
Ik kijk over de haag, met de leutige zon in mijne oogen.
— Hij glimlacht maar, zegt niets, innerlijk plezierig om
het malle werk. En het arme boompje bloedt en verkaalt
in zijne hand. Maar hij snijdt maar, en glimlacht.
Rond hem Om loopt zijn groote hond, lollig doende in
zijne schaperigheid. Een enkel maal zegt de snoeier : «Felix !»
en lacht dan voort. Het schamele boompje is thans een
kromme stok.
— En ver is de horizon, wazig purper, bovenaan vergelend,
onder den licht-doorweven lucht. En daar branden de zoete
vlammen der gouden beuken en der rosse beuken, en der
groen-regenende lorken, en, in den boomgaard, de witte
bloemsems van kerselaars en perelaars, en, op de perzikboompjes, schel-rozige roosjes.
Een meerle zingt gelijk een jong meisje.
7

MEI.

1k heb gehoord hoe de koewachters zongen. Ik denk niet
meer. Ik weet niet meer. Ik ben gelukkig als een zingende
vogel op een tali.

io8
Het begon ; een stem: lalah(5161a, op twee tonen. En in
eens barste het los uit Al de kelen, veel-tallig als duizend
fonteinen, wassend, wassend, klaterend een vloed van stemmen,
ieder Anders klinkend, gebroken zonne-stralen op den spiegel
der wateren als het hooge morgen is en het water heftig
rimpelt.
Het steeg ; twee kletsen van een zweep. En het herbegon
telkens : lalahO'ffid, al die frissche jongens-stemmen, duizend
schrille vinken. Maar een geluid boven de andere : de Oerstzingende, vol als een zang van den nachtegaal, jubelen en
weenen, en sterven als in den diepsten smart : een zang
op die twee noten : lalah6161a, als de rijkste liefde.
Het rees over de oneindige weiden ; het sloeg van boom
naar boom; het hing over het breede Leie-water als den
adem van een jongen god. En het zong maar.
En weer twee kletsen van de zweep die 't geluchte
striemt.
En dan weer, boven dien wijd-lachenden oceaan van koeienzang, die Oene stem, die welige goden-stem die rondde om
de horizonten, die sloeg als een blij hart in die twee noten :
lalahO'ffia, als een vreugde die geen woorden kent, en slechts
zangen.
— 1k zag ze niet, en stond allOOn in den morgen, en mijn
lang beeld in de blauw-diepe Leie.
En het ging, steeds vernieuwd, en steeds, een dag vol
leeuwerikken . . ..
En lang achter mij; — en thans nOg dreunend in mijn
dronken brein, gonzend in mijn hoofd . . . .
Dat is, dat is de LOnte. — En ik zie de oneidige Leieweiden, en de goud-rijzende boomen ; en deze Oenige kalmende rust : de ossen en de koeien en de vaarze-koeien,
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die grazen, en de hoog-pootige kalveren die op het voorhoofd eene naakte kruin hebben, als een hostie . . . .
En deze dag is een zegen en een zekerheid.
I I MEI.

De trouwe zeug van iederen avond verlustigt weer — met
stil loopen van hare pooten in de veie weide vOor mijn
huis, en laatste klaarten malve op hare huid, en wroeten
met nijveren snuit in 't hooge halmen-gras, bij genoeglijk
knorren, — verlustigt weer, als telken avond, "mijne oogen.
1k voel me goed, misschien omdat ik kan zijn met rustige
vreugde, gelijk die zeug, alleen omdat het dezen avond is,
en om iederen stillen avond . . . .
— Ge moet weten, ik ken haar reeds sedert verleden
jaar. Dan had ze twaalf jonge zwijntjes gebaard. Nu heeft
ze er vijftien gehad, vOor veertien dagen, op een laten
avond. Ik kwam juist voorbij, en 'k hoorde haar kreunen
en kriepen in den stal. Ik dacht : «Ze is aan 't biggern, en
't was zoo.
En nu loopen ze daar met hun vijftienen, en naast hun
moer, leutig loopen op die korte pootjes, en 't muiltje,
stomp en snugger, hoog-omhoog, naar den uier snappend.
Zij blijft rustig, knort, wroet met den snuit. En dan legt ze
zich op haar zijde neer ; haar buik is als een ton ; de kleintjes
zuigen ; en de avond daalt.
— 1k zie door het venster de menschen die naar het
Meilof gaan. De vier begijntjes van het klooster, onder de
zwarte kappen. En het bedrijvig en stil-zingend vertellen
der vrouwen. En enkele oude boeren die sufferig schuddebollen.
De avond is zoo zacht. De Leie zendt lage dampen over
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de weiden; de rook der schouwen is een rechte horizontale

streep , en de lucht is teeder groen naar teeder purper.
De pastoor gaat ook voorbij, met zijn schoone brom-stem
naar den onder-pastoor, die er zoo armzalig uitziet en zoo
mager, en altijd spreekt als in een gebed. Ze zijn zwart
en paarsch, en gaan met trage voeten.
Een koekoek zingt, en een andere koekoek ook. 1k sta
vOor het venster, en naar mijn aangezicht Op rijpt de geur
der eerste bloeiende seringen, die ik geplukt heb. Zij staan
in een glazen vaas met zachte glanzen.
Gebarsten roestige zilver-zang der klok zegt dat het achture-lof gaat beginnen. Er gaat niemand meer voorbij. Eene
helmende zweep jaagt de snellende biggetjes naar de stallen.
1k hoor niets meer. De straat is grijs, en 'k gevoel me
ledig van hart.
1k keer naar de duistere kamer, die vreemd me schijnt,
en de boeken schijnen me vreemd. 1k neem met zorg mijn
avond-maal. En thans schrijf ik u. 1k denk met een kleine
verwondering hoe bijna iederen avond die zeug mij kan
verblijden, en dat ik zoo ledig van hart ben als ze dan
weg is ....
1k ga nu naar mijn bed ....
Ledigheid, ledigheid ....
(Word/ vervolga').
Sinte Martens-Laethem aan de Lek.

NACH T.
(Een vertelling)
door
J.

EVERTS Jr.

M'n vader was pas gestorven . . . . Plotseling . . . . : aan
een hartkwaal, had de dokter geconstateerd.
Den geheelen avond had ik met mijn moeder alleen gezeten. Alleen . . . . natuurlijk, wie zou ons komen bezoeken
in het platte-lands-gehucht, waar we afgezonderd woonden,
ver van familie en kennissen, te midden van een armoedige,
landbouwende bevolking, waarmee we geen naderen omgang
hadden.
Bijna geen woord was er tusschen ons gesproken de lange,
lange uren na het haastige middagmaal .... : ieder te zeer
bezig met zijn steeds werkzame gedachten — stroef-gespannen
door de ontzettende gebeurtenis : het onverwachtsch-alsverschrikkelijk-feit verschijnen van het altoos-dreigende, onverbiddelijke noodlot.
Het had elf uur geslagen. M'n moeder scheen te wachten,
tot ik naar mijn kamer zou vertrekken, om dan ook naar
bed te gaan. Maar al de vorige nachten na het ongeluk had
ik uren lang wakker gelegen, onverpoosd gemarteld door
eindeloos, strak-droef gepeins, dat mijn schedel langzaam
maar met geweld scheen saam te schroeven. En, ik had

besloten op te blijven en met jets afleidends bezig. tot de
slaap me dreigde te overweldigen . . . • Ik was bang voor
m'n eigen gedachten.
Nu en dan — als ik onbewust m'n boek op de knieen
had laten zinken, en strak voor mij uit-staarde, overgeleverd
aan de telkens weer oplevende herinneringen van mijn
vader — keek mijn moeder tersluiks, bezorgd-onderzoekend
naar mij op. Soms zag ik haar dan plotseling ook vast aan,
als verwonderd, om van dien hinderlijken blik verlost te
worden ; met een kleinen schrik uit haar sullen ontwakend,
knutselde ze dan haastig weer voort aan het haakwerk, dat
ze voor het eerst dien avond — den derden na de begrafenis — uit gewoonte weer ter hand genomen had.
Eerst had ik haar dat verslaafd hervatten van dien leefregel eenigszins kwalijk genomen : waarom nu al weer leven
als vroeger .... ? Alsof er niets gebeurd was ! Was zij m'n
vader dan nu al vergeten .... ? Dat kon alleen m'n moeder,
dat altijd-in-zich-zelf-gekeerde wezen, gebeuren .... ! Maar
later op den avond, had een kalme berusting mij redelijker
gestemd, en haar schijnbaar-ongevoelig gewoon-doen hinderde
mij weinig meer.
Eindelijk stond m'n moeder op. Het was bij twaalve.
Bedaard, als altijd, legde ze het handwerk weg, scharrelde
toen, opzettelijk treuzelend, nog wat been en weer door de
kamer, maar boog zich ten laatste over me heen :
«Wel te ruste, jongen. Ik ga maar vast . . . .»
«Nacht moeder.»
«Ga jij nog niet naar bed ?»
«Nee, . ik heb nog geen slaap.»
Zonder een woord verder, ging ze de kamer uit. Op den
drempel meende ik, dat ze me weer even bleef aankijken
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met dienzelfden beangsten blik. Maar juist toen ik driftig het
hoofd oprichtte, een heftig, wrevel woord al opdringend in
mijn keel, sloeg de deur zacht dicht . .. . Ik zou me wel
vergist hebben.
Om me heen was de nachtelijke stilte, indrukwekkend en
zwaar, vol stil leven : de nabestaande smart.
De meid was allang te voren goeden nacht komen zeggen . . . . Ik zat alleen beneden in het groote, sombere
huis . . . . , alleen met m'n gevreesde gedachten.
Door den dagelijkschen omgang bijna uitsluitend met m'n
ouders, vooral met m'n vader, waarmee ik dikwijls ging visschen
en jagen, en dien ik hielp toezicht houden over de onderhoorige landerijen, was ik voor m'n achttien jaren ongewoon
ernstig, wat ouwelijk misschien .... Ik werd dan ook niet meer
als 'n kind beschouwd, eer als gelijke, en bij de beraadslagingen
over voorkomende belangrijke gevallen had ik een oordeel,
dat mee-overwogen werd. In het eenvoudige land-leven
worden de kinderen eerder voor volwassen gehouden, dan
in de meer samengestelde gemeenschap der steden : zoo
kwam het ook, dat mijn moeder er niets zonderlings in
vond, dat ik alleen achterbleef beneden .... En in het holle,
ouwerwetsche vertrek, schaarsch verlicht door de lamp op
tafel, zat ik daar als een zorgzaam huisvader, die in de
rustige nacht-uren nog een gewichte zaak overpeinzen wil.
Het was een van die • mooie dagen geweest, die de maand
Maart onverwacht weleens brengt, als ware die een vergoeding
voor al zijn kwade sneeuw- en regen-buien. Verlangend naar
onverstoorde eenzaamheid, en in de hoop mij moe te wandelen, zoodat 's avonds de slaap met zijn weldadige vergetelheid spoedig komen zou, was ik 's middags uitgeloopen, ver
den landweg op, tot waar de bevolking mij niet meer kende.
8
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Maar het had mij weinig geholpen .... De eenzaamheid
had mij niet getroost : de blije, nieuw-oplevende natuur, die
ik overal ontmoette, de zachte lucht, die me spelend omwoei,
en het lustig gekwinkel der voorjaars-vogels .. . . het was alles
in te sterk contrast met m'n stemming. Alles om me been
scheen onverschillig voor m'n wrange smart, scheen me op
te willen wekken tot een vreugdig leven .. . . Het was me
alles weerzinnelijk, mij, die alleen behoefte had aan ernstig
medelijden .... !
Was een kille regen maar neergestriemd, fel-geeselend
de sombere aarde ! .... Het gieren der tegenstrevende stormvlagen zou mij behaaglijk in de ooren geklonken hebben,
en met mijn woedende On-macht had ik ertegen in gezwoegd! .... Een donkere, voort-jachtende wolken-lucht zou
mij een groot, hartstochtelijk leed overal gewaand doen
hebben .... Nu was alles mij hatelijk . . . . Dat jonge leven,
dat blij ontstond, die zoele vlagen . . . . dit alles had me tot
bitterheid geprikkeld, in plaats van mij zachter te stemmen .. . . Wel drong de lente-lucht, als zwaar van aangedragen leven, verloomend in m'n leden, maar ze bracht er
mij slechts toe langzamer en minder ver te gaan ....
En nu 's avonds .... : er was geen spoor van moeheid in
m'n strak-droef hoofd, pijnlijk-helder en onrustig schoven er
de steeds-wisselende gedachten voorbij . . . .
De nachten waren kil nog; ik stookte het haardvuur hoog
op, en schoof mijn leunstoel dichter bij, om desnoods daarin
den nacht door te brengen, als de slaap mij overvallen zou.
1k zette mij te lezen : «Noodlot» van Louis Couperus ....
Zeker was het dezelfde gemoedsdrang, die mij naar somber
weer deed verlangen, en dit grauwe verhaal ter afleiding
uitkiezen. Hoe had ik vroolijke geschiedenissen kunnen
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lezen .... ? Als heiligschennende geluiden zouden ze mijn
stemming ruw-smartelijk verscheurd hebben.
Ik had me vast voorgenomen mij in het verhaal te verliezen,
ik wilde de denkbeeldige gebeurtenissen hevig doorleven,
om zoodoende alle bewustheid van eigen leed te vergeten.
Maar — als wel twintigmaal dien avond — onwilkeurig
dwaalden m'n gedachten af naar de groote gebeurtenis in
m'n eigen leven...; telkens was er een woord, een zin, een
verbeelde toestand, die er mij aan herinnerde... Het boek
daalde ongemerkt in m'n schoot, en, m'n hoofd achterover,
gesteund
lao- ik daar droomerig
b lag
b esteund in de zachte stoel-leuning,
te staren, met groote wezenlooze oogen, die niets dan het
betreurde verleden zagen.
In den geest gleden mij de jaren weer voorbij, beginnend
waar mijn leven bewust geworden was. En ik zag mij als
kind al op het groote, afgelegen buiten, alleen met m'n
ingetogen-levende ouders : m'n tengere, stille moeder, in
wier trekken ik altijd jets ontevredens en kwijnends had
gezien, en m'n somberen vader. Veel verschil was er niet
in de jaren, die ik tot nu doorleefd had. Aileen herinnerde
ik mij een bejaarde gouvernante, die mij eenigen tijd verzorgde
en les gaf, omdat m'n moeder door ziekelijkheid zich niet
veel met mij kon bemoeien. Maar later was die gouvernante
plotseling verdwenen, waarom wist ik niet, en daar ik mij
niet aan haar gehecht had, en mij nooit over haar afwezigheid
verwonderde, heb ik er nooit naar gevraagd. Van af dien
tijd — ik was toen acht jaar — mengden zich m'n ouders
eerst eigenlijk in m'n leven, en al spoedig werden ze er de
voornaamste personen in.
Tegen den zin van m'n moeder, die mij steeds naar een
kostschool wilde sturen, leidde vader zelf mijn ontwikkeling.
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Hij vond het niet noodig zooveel te leeren . . . »later gaf
het maar moeite, al die hersen-ballast weer te vergeten» —
spotte hij sours zwaarmoedig.
0, de heerlijke jaren, die ik toen slechts half genietend
ben doorgegleden . . . : onbewust, onverschillig bijna in mijn
onbezonnenheid, als was dat leven heel gewoon, en zou
bet altijd zoo blijven . . . En nu de verterende spijt, dat die
tijden voorbij waren, en nooit, nooit zouden wederkeeren ... !
De toekomst leek mij een ontzaglijk-groote ruimte van lustelooze eentonigheid, moeilijk te doorleven.
's Morgens vroeg al, in den zomer, wanneer geen menschenarbeid nog werd gehoord, en alleen de vogels floten : korte
klanken, koel-zuiver en blij als de jonge dag , wanneer de
nachtnevels, wuft, grijs-blauw, als teere spinwebben, nog
hingen tusschen het groen, en de dauwdruppels — als korrels
ochtend-koelte, overal neergesprenkeld — helder glinsterden
in rissen langs de takken, ging ik uit met m'n vader. Dikwijls bleven we dan den heelen dag op weg, vermoeiende
tochten makend naar ver of wonende pachters. Soros, als
het te warm was, spanden we de brik in, en reden mijlen
ver over de schaduwlooze, stoffige landwegen . . ., om ons
heen niets dan de blakerende, wijd-wegvlakkende weiden,
glanzend licht-groen, gelaten dragend den zwaren dag-gloed
die er boven walm-wemelde, als dansten er millioenen
mugjes, bijna-onzichtbaar . . . Dan zwelgden we de blij-blauwe
tonne-ruimte in bij longen-vol, tot we als dronken werden
van ingetogen vreugde, en moe van overdadig genot.
En 's avonds, als we thuiskwamen, zat moeder, als een
burcht-vrouw, stil en alleen aan het hooge venster van het
donkere Op-kamertje, en we groetten dan van verre, over
en weer....

117

Het was als uit een ridder-sprookje van ouden tijd.
Onderweg wist m'n vader mij te onderwijzen met alles
wat we ontmoetten. Dat ging zonder inspanning of weerzin,
geleidelijk en onbewust bijna zooals kinderen in een stad
de namen der straten in zich opnemen. Door zijn uitgebreide kennis kon vader mij van alle dingen de diepere
beteekenis, en het onderling verband aanduiden .... : den
eenen dag zag ik de natuur, ontleed volgens de theorieen
van Darwin, dan weer volgens die van Cuvier. Nooit heb
ik gevloekt — zooals de meeste kinderen van dien leeftijd —
tegen het knellen van een vermeenden plicht, die niets dan
eigen voordeel is ....
Op m'n veertiende jaar werd me voorgezegd en gewezen
in de werkelijkheid het mooi, dat Kloos en Gorter en Perk
in de natuur ontdekt hadden en uitgebeeld. M'n vader kon
ze zoo eenvoudig, zoo treffend zeggen, die woord- en klankaedichten.
b
's Winters kortte ik de avonden door algebra en meetkunde te oefenen, of genoten we gezamenlijk in de dan zoo
gezellige hniskamer van het verhalen der jacht-avonturen.
Loge's kwamen er nooit. Vrienden schenen m'n ouders
nooit gehad te hebben, en de familie was dood, of vervreemd. M'n vader had twee broers gehad, maar de een
had zich doodgeschoten, en de ander was verdronken bij
,een feestelijken boottocht: door een ongelukkig toeval werd
verteld . . ..
Nooit heb ik m'n moeder over die onafgebroken eenzaamheid, die zif toch het sterkst moest voelen, hooren
klagen. Ze leefde stil, in zich zelf gekeerd voort, een lijdzame treuring, koppig geheimzinnig met zich dragend. Er
was tusschen ons beide nooit groote vertrouwelijkheid geweest;
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zij lokte die niet uit, scheen aan zich zelf altijd genoeg te
hebben .... En m'n vader .... ! m'n vader was mij toen alles ....
Dat Leven met vader .... ! Het was voor goed voorbij.
Eenzaam zou ik voortaan loopen . . . . uren lang over de onbeschutte landwegen, die mij nu leelijk en eentonig zouden
schijnen. Aileen zou ik moeten dwalen door de nauw-diepe
boschpaden, wier somberte me beangstend zou drukken , alleen
zou ik de pachters bezoeken . . . . en het zou me dadelijk
vervelen het omslachtige gepraat dier bekrompen menschen.
Aileen .... alleen . . . . altijd alleen I Weg, voor altoos verloren, het zalige gevoel van veiligheid, dat ik steeds ondervond bij het rustige doen van dien sterken, zelf-bewusten
man, die mijn vader was . . . .
M'n vader .... ? Hoe kwam ik toch zoo heel anders te
zijn ? Waarom voelde ik niets in me van die kalme, innerlijke
kracht ? En toch.... volgens m'n moeder geleek ik hem
sterk. Ze had het me vroeger meermalen gezegd. Eens,
toen ze het weer zei, zachtjes, als een opmerking alleen
voor haar zelf: «Je bent sprOkend je vader«, en ze mij daarbij
zoo droevig aankeek, had ik haar met de naiviteit van mijn
leeftijd gevraagd, of ze dat erg naar vond. Maar daarop lachte
ze, flauw moeizaam, geluidloos, zooals alleen mijn moeder
lachen kon , en ze verzekerde mij grappend, er juist trotsch
op te zijn, dat haar zoon een echte Rijzenvoort was .. . .
1k verloor de draad van mijn ongeregelde gedachten. Om
me been stond de stilte, suizend in m'n ooren als nadrukkelijk angst-gefluister.
En opeens voelde ik de eenzaamheid als een stil-vijandig
wezen, dat me wijd-machtig omgaf, en me nu kwaad wilde . .. I
Het was als een benauwde droom: ik wilde hulp schreeuwen,
maar ik kon niet. M'n adem was klankloos ...., een verlamming
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belette mij te vluchten. Het was, als zou ik stikken onder
dien onbestemden angst, die ondraaglijk-zwaar op mij drukte ...
Doch ongemerkt verloor ik die bange gewaarwording weer
in nieuw soezen over het verleden . . ..
Hoe lang ik daar zoo gelegen heb, weet ik niet meer.
Plotseling hoorde ik boven een deur met dringende haast
openrukkcn. Ik schrok onwilkeurig van dit onverwachte heftige
geluid, maar niet begrijpend, bleef ik scherp-luisterend liggen.
De stilte scheen . door mijn angst tot het uiterste 0-eb
spannen . . . .
Maar het volgende oogenblik sprong ik overeind. Een
hevige ontzetting doorkrijzelde m'n lichaam, sloeg op naar
m'n hoofd, verliep prikkend in m'n haren. Even verloor ik
alle bezinning, als had de angst mij tot waanzin gedreven ....
Onheilvol, dof-bonkend waren kousenvoeten boven mij over
de gang gerend, en raffelden nu over-haast de trapof ... .
Er moest jets met m'n moeder gebeurd zijn ! Ze holde, als
werd ze nagezeten. Bevend, bijna niet in staat een stap te
doen, wilde ik haar tegemoet ijlen. Maar vlak voor de deur,
vloog deze open. Als een geestverschijning, doods-bleek, in
haar wit nacht-gewaad, stond m'n moeder voor me. Met
groote verwilderde oogen staarde ze me aan. Een zware,
verlichtende zucht ontsnapte aan haar even-geopenden mond.
qezus, moeder ! wat is er ?» — kreet ik ontzet. M'n hartslag schokte.
Ze antwoordde niet. Snakkend naar adem, sloeg ze de
hand op haar borst, als wilde ze daar iets beklemmends
wegnemen. Uitgeput hijgend zonk ze neer op een stoer
Er was even een stilte.
Strak-verwezen bleef ze voor zich uit staren, zich langzamerhand herstellend. Wat geruster keek ik verwonderd op haar
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neer, begaan met de ontdane, tengere vrouw. Te vergeefs
trachtte ik de oorzaak van haar vreemd gedrag te raden:
«Is er wat met u gebeurd, moeder ?»
Een zwakke glimlach brak eindelijk haar strakke trekken.
(Nee, nee. Niks . .. . » — stamelde ze verlucht.
«U bent zeker van een of ander geluid geschrokken,
boven .... ? » — veronderstelde ik verder.
Ze schudde weer flauw van neen, het hoofd neergebogen,
als moest ze even sterk nadenken, om zichzelf de reden
van haar ontsteltenis te herinneren.
«Maar, wat dan ?» — drong ik driftig aan. «Dacht u, dat
er iets met mij gebeurd was ? . . . . »
1k scheen met m'n zoekende vragen doel getroffen te
hebben.
Plotseling stond ze heftig op. En haar hoofd tegen m n
schouder drukkend, sloeg ze haar armen krampachtig om
mij been. Zenuwachtig brak ze toen uit in snikken, en bij
schokken bracht ze het uit:
« . . . . Het duurde zoo lang .. . . Al dien tijd heb ik naar
je liggen luisteren . . . . 1k was zoo bang . . . . En je kwam
maar niet boven .. . . En het was zoo stil beneden . . . .
Toen .... toen dacht ik : .... »
Plotseling barstte ze in een hartstochtelijk weenen uit.
Nauwelijks kon ik haar nog verstaan :
«Je vader heeft zich zelf o6k . .. . ! »
«Heeft vader zelf-moord . . . .! » — onderbrak ik haar, ontzet.
Zwak knikte ze bevestigend.
Daarna heb ik mijn moeder beter begrepen, en is zij meer
in m'n leven gekomen.
Maart 1901.

Ver.4„Vd1",i,

VERZEN
VAN

HERMAN TEIRLINCK.

De Ploeg.
Des Zondaags, op het omgeworpen veld
Dat vettig smuikt in 't goede zomerweere
En onder 't windje geurig openzwelt,
Ligt de oude ploeg naast de oude slede neere.
De zware zonne zwengelt ommentweer
Haar blonde licht en smijt het naar beneden,
Zoodat het smokkelluchtje meer en meer
Opklaart en de enge verten nu verbreeden.
En ginder vleit zich in het loof der linden,
Met roode daken, groene vensterblinden,
Het dorp, heel dicht rondom de kerk geschaard.
Het leeft en 't lacht — maar op deez' dampende aard
Zeer droef, vergeten in de laatste yore,
Kijkt de oude ploeg naar 't haantje van den toren.
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Homeros.
1k wist niet dat ik zooveel hoop nog had
En dat de winden nog zoo leutig loeiden,
En dat er bloemen nog zoo jeugdig bloeiden
In mijnen tuin, met zonne alom bespat.
Maar 'k weet nu dat er ochtenduren zijn
Waar groote woorden wonder-wiegend fluistren,
Maar 'k weet nu dat er avenduren zijn
Waar 'k mijne ziel naar tochten voele luistren ....
Er ruischen harpezangen in den nacht,
Die verre heldenstoeten begeleiden
En 't rijzen van de zonne voorbereiden ....
En toch — al is het allenthalve zacht,
Omdoezeld in het droef rumoer daarbuiten,
Mijn ziele stormt en kan Naar vreugd niet uiten.
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Onweer 's avonds.
Ei! het hotsebotsend wonder!
Grollend rolt de holle donder
Van den hooge tot naar onder,
Bolt in onze schouwe neer . ...
En de blikken bliksemschichten
Slaan mij in 't verblind gezichte,
Als zij 't wild verschiet verlichten,
Zwinglend, slingrend weg en weer ....
En de regen komt daarbuiten
Tegen onze vensterruiten
Met zijn natte vingren stuiten ....
Ei! ik hoor de boomen kraken!
'k Weet niet of ik slape of wake —
Laat ons gauw een kruiske maken ....

124

't Regenachtig weere.
Kijk! die lange weie als een zeee
Waar wije onzichtbre zeeebaren fluisteren
En lange schaauwen in 't grauw-duisteren luisteren,
Die zegt mijn wrange, droef-geleeen weeen,
Mijn liefde weggegaan, en 't lief gedregene
Gehijg in 't diepste van mijn hopend herte,
En al mijn zoete juichen langs mijn smerte . • •
't Zal morgen op die zeee-weie regenen.
En hooploos regenen, gansch den grijzen dag,
En in mijn ziele, gansch den grijzen dag,
Zoodat om mij de smoken zullen doomen,
Met uwen blik er deur, en uwen lach,
En 'k zal u voelen hier weerommekomen
Gelijk een verre droom in verre droomen
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eenzame donkerte — — En, zooals er bloemen zijn die
verdorren, en neerbuigen hun blanke kelken, als de weldadige
regens niet laven hun smachtend gebladert . . . .
Z66 verdorren en verkwijnen 66k de menschekindren, als
ze moeten ontberen de Liefde, nadat Liefde hen tot regen
en zonneschijn is geworden.
Velen zullen dit aanstellerig vinden en sentimenteel, de
wereld wordt zoo praktisch en materialistisch bij al 't geslikte
stof — — en zij zullen lachen, verachtelijk om traditioneele
»gebrokm harten en afgezaagde »minnesmart« en misschien
en meestal zullen ze gelijk hebben.
»Je gaat maar z66 niet dood aan de liefde, allemaal gekheid — er blijft nog zooveel over — familie en visite, en
reisjes en afternoon-tea's en ja, 66k beursnoteering en koffiehandel en schoonmaak.«
En de ernstigen zullen zeker gelijk hebben, onweersprekelijk gelijk, als. ze wijzen op de »plichten« die moeten worden
vervuld, en waarvan onttrekking een »zwakheid« is — sterke
naturen zullen spreken van ellende, die vernietigd moet
worden, van eindelijke berusting in weldoen, van bedwongen
liefdesleed door studie, door werkkring, in nuttigen arbeid —
zullen doelen op anderen, die nog steun behoeven en hulp.
Maar dat alles is niets voor de kinderen der liefde, die
niet meer kunnen leven in ontbering — die niet lijden
kunnen duisternis en kou, na warmte en zonnelicht — maar
hun kopjes buigen — en sterven.
Lentebloesems vallen 60k af, als de nachtvorst hen bevriest — wat weten zij dat ze nog bestemd waren om
vrucht te worden, om dorstigen te laven en hongrigen te
voeden ; ze voelen slechts de kou — en gaan dood.
Wat ik nu zeggen ga, is geen kostschoolschwarmerei, geen

RavvaRfaavvaRR: a
Liefdesdood.
het had z66 moeten gesc
hieden.
Het was ueschied
—
b
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De Liefde was gevioden — nu moest 60k 't leven vlieden
van 't arme menschekind, dat alleen bestaan had in die liefde.
Er zijn verstandige, nuchtere naturen, waarvoor de Liefde
is een »bijzaak« — een element in hun leven, een episode
— maar nooit het Leven zelf.
Ze meenen het 11661 ernstig met hun liefde, komen trouw
en nauwgezet hunne plichten na van werloofde« of »gehuwde«
ze willen graag een eigen huisgezin, wat vroolijkheid na
't eenzame of ingespannen werken — maar de daling der
koffieprijzen en de Transvaalsche oorlog, de jaarlijksche
schoonmaak en een nieuwe werkvrouw, zijn 66k factoren
die meerekenen — en evenz6er gewichtig.
En zi . j zullen niet sterven, als de Liefde is gestorven —
omdat ze niet geleefd hebben in liefde — Liefde is niet
geweest hun Al — niet de hemel over hun hoofden, niet
de aarde onder hun voeten — Liefde is niet het manna
geweest dat hen gevoed, — niet de dam, die gedrenkt
heeft hun dorst — Liefde heeft niet verblind hunne aanbiddende oogen — niet voor hen was haar schittering —
Liefde heeft hen niet neer doen zinken in 't stof — omdat
zij niet zagen haar almacht.
Liefde is hen niet verschenen als allerhoogste zegening
— heeft hen niet neergebliksemd als allerdiepste vloek.
Maar, zooals er planten zijn, opgebloeid in voile zon, die
kwijnen als ze weg worden gerukt,. en teruggeslingerd in
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overspannen fantasie, die vervliegt voor de harde, koude realiteit — — maar een gebeurlijkheid uit het dagelijksch gebeuren.
't Maakt al haast geen indruk meer — een afgeraakt
engagement en een meisje, dat zelfmoord pleegt . . . 't gaat
zoo door onder 't andere nieuws Kle concessie voor een
electrische tram , een kranige fietstocht , een bakker. die zijn
zaalr verkoopt, en een rentenier, die 'n beroerte krijgt —
en wie nu in dat leege huis zal komen, de weduwe of de
nieuwe dokter — — en de keukenmeid van mevr. B. die
weg is geloopen je zou zoo zeggen, daarvoor hadt je haar
toch te fatsoenlijk geacht, de ouders zijn zulke nette menschen.«
En de dagelijksche arbeid staat weer klaar, en verslindt
alle gedachten . . . . en de schoolkinderen joelen, en de trammen fluiten, en de slagersjongen heeft geestigheden met
lachende meiden .. . . en de zon jubelt over de velden, en
lentelicht en lentewarmte doen ontbloeien de bloesems, en
uitbotten de knoppen, de blaren worden weer groen en de
vogels kwinkeleeren .... wat dood was, ontwaakt, en leeft
Op weer, frisch en jong en stralend ....
Daar is een jong meisje, rijk en véel geliefd — anige
dochter — in eer en aanzien bij alien .... zij is geengageerd
geweest, nu is het uitgeraakt, en dood werd ze gevonden
op bed .. . . «vergiftigth wordt gefluisterd.
«Ze was al stil op de laatste partij, zeggen de menschen,
en een ander beweert, dat ze nog 't raam opgeschoven had
om te luisteren naar voorbijtrekkende muziek . . . . Maar 't
leven roept ze weer ckom, kerel, ga mee naar 't bureau, en
vergeet niet om vanavond te komen praten, breng je vrouw
mee . . . .2'
Dat acme menschekind had geleden, had te veei moeten
lijden, mar dan haar krachten . . . . en in den zoelen lente-
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avond had ze opgeschoven haar raam, dat uitzicht had, wijd,
over bosschen en velden . . . . en lente had gebloesemd
overal . . . . en er was muziek voorbijgegaan.
Geluisterd had ze nog.... gezien met groote, verre
droomoogen naar dat jonge, nieuwe leven.... de bosschen
frisch groen, en de ontwaakte velden .... toen was ze doodgegaan, toen had ze zich laten doodgaan, gebogen haar kopje
voor 't zware leven, omdat voor Mar geen lente kon ontbloeien.
Ze had geleefd in voile zon, ze kon niet bloeien in donkere eenzaamheid.
En dokters werden gehaald, veël dokters, toen ze haar
vonden neerliggen, stram en stijf, neerliggen, dood, daar
vOOr het venster, waarin lentelucht stroomde, en lentelicht
schitterdc, waarlangs muziek had gejubeld den vorigen
avond. Van buiten of geuren de bloemen naar binnen . ...
maar die bloem was gestorven .. . . geknakt . .. .
Er zijn zoo van die kindren der liefde, onbegrepen door
de wijzen en machtigen . . . . en de kennis der doktoren was
machteloos . . .. zij hadden niet in hun boeken, dat iemand
sterven kan door liefde. En de nuchtere menschen namen
't feitelijk kwalijk aan 't arme kind, dat ze niet vaster en
moediger gestaan had in 't leven.... 't was een schande,
niet to denken aan de verlaten ouders, aan al 't goed, dat
ze had doen kunnen in de wereld ... .
Ach, alles Mel waar — maar lentebloesems zijn niet
moedig .en sterk als de nachtvorst komt . . .. en 't was een
lentebloesem, 't slanke, teere kind van liefde — broze
schoonheid met haar flonkerende zonneoogen.
Zij was 66k een Lioba, die miet leven kon, nOch leven
geven .... zoover van hem, die was haar leven zelf.»
JEANNETTE NIJHUIS.

000000000000
Laethemsche brieven over de Lente
door
Karel van de Woestijne
aan
Adolf Herckenrath.
(Vervo1g)

13 MEI.
De kruis-dagen.
— « God, met onze ooren hebben wij genoord ; onze
vaderen hebben het ons verkondigd. Sta op, Heer ; help
ons, en verlos ons, uwen naam ten bate » . . . .
Van morgen, na de mis, zijn we voor 't eerst om de
velden. gegaan, door de vroege velden waar het koren klimt
en reeds aart, en de aardappelen die hun kop toonen ; de
klavers een zilveren dauw-meer, en 't koninklijk groen van
't felpen vlas. Bij plaatsen, een vierkant opgeschoten loof
lacht met zijne gele bloemen in de lucht, de licht-bevende
lucht, z6o blauw in de ochtend-nevelen, dat hij purperendblond is.
En we gingen, gebed aan gebed, door den geopenden
morgen, tot aan de Leie, en naast de Leie, de vanen vooraan
in sierlijk omkrullen op den ledigen wind, en heel mooi
roestig-rood ; en in 't midden het hoog-koperen kruis; en
dan de pastoor, het kleine vogel hoofd duikend in de zilver9
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bruine koor-kap, zilver-omrande met die heerlijk-neigende
bloemen, zwaar-glanzig op den koormantel van wijd-uitstaande
purper ; en hij draagt het kruis met de relikwie, gulden,
rood en groen; — en zingt met prachtige staatsie-stem :
« patres nostri annuntiaverunt nobis », dat de koster antwoorde :
« Gloria patri», met keel-gedreun. De koster gaat schrompel
en rugge-rond in 't wit-gele koor-hemd, de broek onder de
soutane uit, en zijn hoofd is blinkend-kaal, en langs onder
stoppelig als 't gepluimde gat van een kieken. En dan de
cantors in hun gebogen boerschheid, en de rood-en-witte
koor-knapen met de rinkeling der bellen. En wij dan, die
de geloovigen zijn, in de nederigheid van ons wezen onder
dien Hemel die oneindig is, en biddend, in de lange litanie
waar aller Heiligen hulpe wordt gevraagd, aan patriarchen
en profeten, de apostelen en evangelie-dichters, leerlingen
des Heeren ; aan de heilige Onnoozele Kinderen, de Maagden en de Weduwen ; aan de heilige martelaren en belijders ;
aan Phocas die, tuin-man en man der velden, martelaar en
belijder was.
— Lang, vroom geprevel onder den Hemel die oneindig.
onder de heiligen morgen die stijgt, en stijgt op vlerken
van leeuwerikken. Wij bidden u, God, dat gij u geweerdiget
aan gansch het christen yolk vrede en eenheid te verleenen,
en te begenadigen ons met rijke vruchten van onze aarde,
die ge vruchtbaar zult laten zijn ; dat gij zegenen zult de
menschen en de velden, en het vee dat de stallen verlaat ;
(hoort : een wielewaal zingt zijn Tipapiliauw», driemaal, blijde;)
dat gij u geweerdiget ons te verhooren en te bewaren, te
geven en te bewaren de vruchten der boomgaarden. Wij
danken en bidden u ; wij danken u op voorhand, gij die
hebt gestaan aan het raam des kruises voor ons geluk, en

voor onze vreugde weldra ten Hemel varen gaat ; die, in
priesterhanden brood geworden uit zaad van het koren, zult
laten gedijen de zaden van het koren ; ten heiligen kelke
wijn geworden uit sap der vruchten, den boomgaard zult
laten rijpen en blozen van sappende vruchten. Wij zullen
ons verheugen, en u zien, daar ge de akkers groen maakt
en geel, en uit uw glimlach de bloesems der boomen, en
uit uw genade de zachte lammeren, en uit uw zorgen de
donder-blaeren die onze huizen hoeden . . . .
— Wij gaan door de velden, neigen, en zijn blijde ; wij
zingen äl de Heiligen, van den heiligen Jezus en Fulgentius
en Odilon, die het jaar openen, tot Sylvester en Melania,
die het jaar sluiten. En ik zie ze troostend gaan, met Ons
op de wegen en in onze nederigheid : de Heilige Moeder,
en dan de twaalf volgelingen, en de pauzen en levieten,
en Christophorus met de heremijten, en Agnete met de
maagden, en Maria-Magdalena die glimlacht en weent. Ik
zie ze naast ons gaan , ze zijn onze goede vrienden ; en
God zal ons genadig zijn.
— Wij bidden, en we zijn zoo rustig, dat ons hart klopt.
Wij zullen vredig zijn, en de gewassen zien groeien.
Wij zullen blijde zijn, en de appelen bg roen zien blanken
in de boomen.
— Want wie gebogen is, zal gerecht worden. Mijn hart was
gebogen, en zal gerecht worden. Ik bid u, God. Ik geloof u.
Morgen gaan we langs het dresog land : aldus zal iedereen
kontent zijn. En over-morgen rondom het kerk-hof, en bidden
voor de dooden die in onze aarde slapen.
17 MEI.

Gij kunt mij niet verheugen, kastanje-boomen die to bloeien
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staat, wit-bloemige kastanje-boomen, veel-tallige bloemen,
rilde kegels, op den schoonen kastanje-boom.
Al staat ge zoo verwonderlijk, gevieren of gevijven, of
Wel meer, op een klein zij-stengeltje, vier of vijf of meer
teere bloempjes, donzige lichte kelkjes tot Oene heerlijkheid,
schoon alleen voor u-zelven, want ge staat te hoog dat
gewone mensch-oogen u mogen bewonderen ; — en dan
ieder bloempje : vier zacht-zijden kelk-blaadjes, zoo wit dat
ze rose schijnen soms ; en op ieder blaadje een vlekje rood
als een teer-uitstralend, paars-uitvloeiend vlekje rooden
wijn ; of ook wel een vlekje geel dat is als oranje ; of nog :
geel, heel zuiver, als van thee-rozen ; en soms ook wel dat
geel, met even een tikje zalm-kleurig roze-rood; — en dan
de meeldraden, zeven, acht, naar boven buigend als rijzige
zwane-halzen die traag neigen zouden ; en, donker-oranje :
het zaad-stof; de meel-draden en de kloekere stamper
rijzend op dat schoone veld van schuine bloempjes als
orchideeen : — en dan ieder zijde-stengeltje met zijn bloemen-kroon, ringend om den midden-stengel, den kloekgroenen midden-stengel die een kleedje van rosse stof-watte
draagt ; ringend en ringelend, over beurt, steeds korter, tot,
boven-aan, triumphantelijk : de krans der spil-bloemen, recht
in het zonne-licht ; — al staat ge zoo verwonderlijk op wijde
kransen van vingerige bladeren, bloemen-top aan bloementop, alle recht kandelabers op groen fluweelen kleed, een
schoonheid voor wie u kan zien en leert u te beminnen
onder de schoonste bloemen, die zacht-schoone bloemen,
o rilde kegels bloemen op den kastanje-boom —: gij kunt
me niet verheugen, heden, in mijn rugge-moede loomheid. . .
— Want ik zit zwaar na dien dag van gisteren : kleverige
steedschheid der bezoekers, sport-hemden en hun ongemanierd
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gegil, tegen de lakensche en wit-linnen deftigheid mijner
goede Zondag-boeren aan. En dan hun wawelen als hongerige
eenden, over zaken die me niet aangaan .. .
Bestaat dat nog, de opstand in China ? 1k zie een veulen
dat dwaas springt in eene weide .. .
En de geburen dan, die ernstig zeiden: hij heeft bezoek
uit Gent. . .«
— Dan ben ik slapen gegaan, en heb onrustig gedroomd,
en dan, wakker, gedacht weer aan Mar, die burger-nuf, die
me maar niet onverschillig kan worden .. .
Thans ben ik huiverig, en de schoonheid der bloeiende
paarde-kastanjes kan mij niet verheugen, die misnoegd ben.
20 MEI.

Goedhartige vrouwen hebben mijn huis vol bremmebloemen gehangen, geel - bloeiende bloemen ; en zijn dan
heengegaan.
De spiegel, en boven de deur : zwaar-zakkende takken ;
en aan de lijst der platen aan de wanden ; en in vazen ; en
op mijn tafel een verwonderlijke schove. Geel-vlinderige
bloemen ; rijen vlinders aan zwart-groene, gracielijk-neigende
twijgen ; fonteinen die buigen en gouden bloemen voeren ;
— en dan de verslenste die geler worden ; en de niet-ontplooide als gele boontjes. Zij zijn overal, en prijken tot
op het open harmonium waar ze liggen als pauwe-staarten,
en zijn schoon, en dragen den geur van heel het bosch :
van spar en zilver-spar ; en van de hooge masten ; en van
de gebarsten bast der schobbige lorken, die wel-riekend zijn
van gestolde harsen, en zoo talrijk hier to lande, dat ze,
vOor weken, bij 't ontbotten der blaren, waren, aan iederen
horizon, als een regen van goud en groen.
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En in mijn herinnerend oog dan : het kleed der mossen:
der goud-groene gehuikte blad-mossen ; en der bruin-gebrande, dichte veen-mossen ; en het korst-mos, dat grijzig
is, en vuil op boomen en rosse aarde ; — en dan de verassing van een gering-geurend viooltje, in zijn matte blaertjes,
onder 't harde gras.
En in mijn oor : de snik-lach der fazanten ; en de rauwe
schreeuw van den gaai, die men hier wijtink noemt ; en de
leutige wielewalen ; en de merel die babbelt en mooi spreekt ;
en drie klanken, nooit vergeten, van een nachtegaal ; drie
klanken dat heel het bosch zweeg, drie zelfde tonen, een
nood-kreet en een jubeling en eene extaze, drie gouden
priemen in den hemel . . .
— Maar gaat ge er liggen, als de dood-gaande zon de
schaduwen der lorken rekt tot somber-groene lanen, en al
de stammen gloeiende en purperende staven in een fornuis,
— dan komt de fijn-zingende zwerm der muggen om u
zinderen ; en dat is wel plezierig als ge niet bang zijt gestoken to worden, of bij u draagt dat riekend kruidje dat
u voor hun bijten vrijwaart, — waartoe rooken ook goed is . . .
Of wel : er valt een logge mei-kever op zijn rug, met een
doffen slag, dat je er om moet lachen . . .
— Dat alles heeft de geurige genst, de bremmen die
bloemen zijn, in huis gebracht. Zal ik blij zijn ? 1k ben niet
blij. 1k ben misschien onverschillig.
'k Heb heel den dag geluierd ; lusteloos omgeloopen. De
avond en de sterker-walmende bloemen zijn vermoeiend.
En daar gaat weer dat oud wijf voorbij, met haar treurend
liedje dat ze zingt, iederen avond, als een Miserere, en dat
ik gisteren zoo mooi heb gevonden ; en met de uier-zwarte
geit die ze hoedt; en zingend:
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Daar was een maagd vroeg opgestaan,
al bij het lengen van die dagen ;
zij had haar venster recht-wijd opengezet :
een sneeuw-wit duif ken kwam daar gevlogen.
— »En duif ken, van waar komt-de gij,
en van waar komt-de gij gevlogen ?«
— »Ik kom van Oost, ik kom van West,
ik kom van uit Gods Hemel-rijken.
Ik breng u de tijding al van uw schoon lief,
als dat hij ligt met Gods wil in lijke.«
— »Ha Heere God, is mijn schoon lief dood ?
Ik wil er aanstonds naar toe reizen ;
de boomen die langs de bane staan
die zullen mij den weg wel wijzen . . .«
De engel des Heeren vloog altijd vooruit,
totdat hij aan een blauwe poorte kwam.
Hij zette hem op eenen witten doorn ;
hij zag al de kruisen en vaandels staan, . • •
en haar schoon lief lag op de bare.
Zij hefte het pelder-kleed op,
en kuste zijne bleeke wangen,
en sprak : »Schoon lief, rijst op met God,
en ik zal u volgen in korte stonden . . .« —
Zij bij den graf-maker is gegaan :
— »Graf-maker, maak den put maar diep en wijde,
waardat een ruiter in rusten moet
met zijn schoon lief aan zijne zijde« . .
-- Ha Heere God. en er zijn nu al twee lieven dood,
en waar gaan ze wij begraven ?
Op het kerkhof al onder een heiligen boom,
en dien boom die zal wel rozen dragen,
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En als dien boom geen rozen draagt,
dan zal hij dragen note-muscaden ;
en als hij geene rozen draagt,
dan zal hij dragen note-muscaden.
—

Ze is weg. Ik voel me ongezellig.
22 MEI.

Heden is het een blijde dag geweest. Ik zit, ten roziggulden avond, in 't zerkje tuin achter 't huis, bij de mooiademende anjelieren. En ik weet dat ik glim-lach.
Ik denk aan de wandelinub van dezen moruen
b ) langs
b een
lange beek, in scherpe zon. Daar stonden ontallige paardestaarten.
Kent gij de plant die ze paarde-staart noemen ? (Daar
zijn ook katte-staarten). 't Zijn allemaal stengels die uit het
water opschieten, geleedt als de roede van een hengelaar ;
maar aan ieder lid-teeken zit een rechtop-staande kraagje
van schubblaadjes. En dat kan men uit-een nemen als een
heusche hengel-roe. Maar dat is niet het merkwaardigste ;
want bovenop zit een kolfje, een lang-dikke, vale kop, met
ringelings bruine stippels. Bezie je er de zon door, dan is
het doorschijnend.
Kent ge het popje van den zijde-worm, als hij afgesponnen
is en een vlinder wil worden ? Zoo ziet het er uit, — maar
veel mooier.
Zoo stonden ze, niet to tellen, in die beek. En kattestaarten ook. Katte-staarten, dat is hetzelfde. Maar het is
duister, en ieder lid van den geribden stengel heeft vertakkingen, die ook soms vertakken. Ze loopen ' dan uit gelijk
een sparre-boompje uit een speel-doos, en dat is vermakelijk.
Maar zij dragen geen kolfje, en zijn spits langs boven,
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— En paarde- en katte-staarten legden een zacht-groenen
schaduw uit gansch hun lengte, op het teere eende-kroos
dat het water dook, en op het draad-wierig pui-rek dat daar
zwemmend was. Soms, als ik voort-ging (ik ging niet veel
voort), was er een jonge kik-vorsch die 't groen scheurde
met een pions. Dan was een ronde en edele rimpeling in
't schaduwend eende-kroos, die brak tegen de rechte scheden
van lisch-bloemen die nog_ niet bloeien ; en nieuwe kringen
bewogen, — naar de brokkelende oevers toe, waar zoo vele
veronica's stonden, die men noemt eere-prijs, en die heerlijkblauw zijn, met een wit randeken om drie kroon-slibjes die
grooter zijn dan een vierde ; zij staan op hel-groene bladeren.
Daar waren natuurlijk ook veel purperen doove-netels, met
hun grillige bloemen die wit-gehelmde meel-draden hebben
en stoffig-gewimperde blaren die, onder-aan elk plantje, worden
van het schoonste duister-groene rood. Ook dan, melk-distels
die grooter zijn. En die rijk-paarsche reiger-bekjes op hun
sierlijk blad en met veel donkere stamperkens. En dan,
Witte en gele, glimmende boter-bloemen ; en die gekke veerige
dikkoppen van pisse-bedden. Maar vergeet-mij-nietjes heb
ik niet gevonden.
— Keek ik nu van dit alles op, dan zag ik de oneindige
weide, en koeien.
Die dingen hebben mijn dag, Goddank, gelukkig gemaakt.
— Dan, van middag, heeft de meid mij verteld van een
wildstrooper die men gevangen had, (hij bracht me soms
hazen ; hij heeft veel kinderen); en dat de gendarmes een
deserteur hadden aangehouden. Zij is een deftige meid, die
in stad bij rijke lui heeft gediend. Zij was zeer opgewonden
en aangedaan.
-- Daarna zijn drie vrienden gekomen in zomer-kleeren ;
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die zweetten, daar ze van stad zijn en onze zon niet kennen.
Deze was heel sterk vandaag.
— Daarna heb ik goed gewerkt.
— Nu schrijf ik u, en zit in het tuintje. Ik ben gelukkig.
Hoe vaart ge
28 MEI.

Gij moet niet schrijven van dat schoon weer : de boeren
vloeken omdat het niet regent ; en ze hebben geen ongelijk,
want mijn moestuin is een woestenij van keiIge aard-klompen,
en de bloemen der aardbezieen hangen verlept met hun
roze-hoofdje, en alleen de erwten doen hun best te klimmen
langs het stuttend rijs-hout. En zij bloeien zoo schoon:
een wapperend wind-gezwollen zeil op een hard schipje,
dat breed-gevleugeld is met twee witte, dichte vlerken; het
bootje is groener, maar ook en even wit is het zeil, het
mooi-dooradert zeil met licht-groene nerven. Is de bloem
nog toe : ze zit rechtop in een stoel van hare lang-vingerige
blad-kroon, en beweegt niet. Maar de open bloem beweegt
en wappert op den wind.
Zoo staan de erwten in hun veie groenheid, en hun dolle
ranken schijnen nooit een takje te vinden, om erop te
kruipen. 't Is gek.
Met geuren reeds de hagen van hage-doorn : al die dichte
bloemekens, gelijk een riekenden ruiker. Ga je er langs,
je wordt als gestreeld door kinder-handjes, zoo zacht is me
die geur. En zie je dan toe, dan eerst heb je een aardig
schouwspel. Ik spreek niet van de vliegen en de honigbijen, maar van het harig web waarin de jonge rupsen
wriemelen.
Want de haag zit vol rupse-proppen. Je ziet ze daar
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wandelen als in een glazen huis. Ze gaan soms in rechte
gelederen , maar ik volg met mijne oogen een worpje dat
altijd krinkelt, in een hoekje alleen, en drie rupsjes staren
het rustig aan. En dan zijn er die gemoedelijk gaan, als
vrouwtjes naar den markt.
Maar zoudt ge willen gelooven dat ze reeds een mooi
deeltje van de haag hebben afgevreten ? Maar het zijn
toch lieve diertjes.
Ik moest u nog schrijven over een schooners rhododendron.
Maar ik ben moe. Ik geloof dat ik ziek ga worden. 't Is
zonderling. Ik tracht mijn gedachten te verdrijven met
nauw kijken naar alles, en alles na te gaan. Maar ik zit
vol muize-nissen, gelijk men zegt. En dat gevoel dat mij
iets ontbreekt . . . Schrijf mij.
2

JUNI.

. . . Maar ik ben niet zooals ik wilde zijn. Wat heeft
het gebaat, mijn heengaan, als ik steeds daar terug-keer, ge
weet waar, en mijn gedachten denkend aan hare oogen ?
Ik weet niet . . . In dit stalen zonne-weer, dat pal is als
een muur: geen beweging en geen blij leven. Ik lijd pijnlijke dagen. Mijn rug doet pijn, en mijn nek. Ik ben ziek,
hier, in de onverschillige Lente die harden Zomer wordt.
Ik ben lastig. Ik droom vreemde geschiedenissen . . .
— Zal ik niet zijn gelijk dat heel jong meisje, dat Jezus
ontmoette in zoo zonderling avontuur, op een stillen Zondag-morgen, dat de wegen zon en zand waren, en een
zachten stof-wind ?
Zij kwam, en zag Hem komen. Hij was tenger en niet
groot, maar Hij was groot omdat heel de zon rondom Hem
was. Zijn kleed was wijn-kleurig, en grijs-versleten aan de
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ellebogen. Zijne voeten waren breed en gebocheld, en Zijne
handen zeer schoon : zij toonden al hunne aders, en de
pezen die de vingeren dragen ; en Zijne vingeren waren
lang, en rood aan de gewrichten ; zij hielden, in de rechterhand, een hoogen stok. — Zij zag dat, als hij nader trad ;
en zijn mager haar dat kastanje-ros was, en Zijn leelijk
aangezicht met kleine, goede oogen, en de huid blinkend
op de gele kake-beenen, en Zijn grooten mond die niet
gesloten was, en dan den schaarschen baard laag aan Zijn kin.
Zij zelf, dat heel jong meisje : ze was nog heel jong. Zij
had nog geen borsten, en geen begeeren ; zij was riauw
huwbaar ; maar zij was treurig, en wilde iets weten ; maar
zij wist niet wat. Zij droeg een blauw kleedje dat in plooien
viel op haren hoogen buik : te kort, zoodat het hare schenen
toonde, die waren als g6lend-mat elpen-been in scherpe
ronding, en de nauwelijksche enkels, en de hooge, grijs-naakte
voetjes ; hare armen waren veel te lang, die elkanders vingeren vast-hielden vOor haar dunne dijen. Zij was schuchter
als ze naderde ; ze geleek, in haar duister aangezicht, Jezus
zelf, die nader trad.
Toen bezagen zij elkander in hunne glanzige oogen ; en
ze waren als bang, als ze elkander hadden aangestaard.
Dan bleven ze staan. En 't meisje dat iets weten wilde,
en niet wist, en aarzelde, vroeg aan Jezus : »Toon me de
poort van den Hemel.«
Jezus antwoordde niet, maar Zijn gaan-stok teekende in
het zand van den wegel eene schoone poort, als daar zijn
portalen aan de kerken.
Het meisje zag het niet.
En er kwam een stof-wind de de poort weg-schoof onder
een lichte ebbe van zand . . .

VERZEN.

Armoede.
Gluur-oogend onder 't ronde hoedje, keek
Haar loos gezichtje omwoeld door losse vracht
Van lokkend vlokken-kapsel; de arme dracht
Van 't manteltje overbluffend, dat wel leek
Een schil van rijpe vrucht, die barst door kracht
Van zwellend vleesch. Wat al to flets en bleek
Pe wangen. Rond den rooden mond een week
Verlangend trekje, dat begeerte er bracht,
Stond zij voor 't schelle ruiten-lichten van
Een grooten winkel ; loerde ze of er niet
Lui slenterde in de volte een wachtend man ...
Wien ze zichzelf dan stil, met de oogen biedt,
Fel denkend: dat ze z66 niets koopen kan
Van 't vele moois dat laid ze lokken ziet.

'4'
— Jezus ging voort, en zij volgde Hem in zijn blauwen
schaduw. De madelieven waren langs den weg, en malve
tros-bloemen die over hangen ; maar zij was treurig. Toen
vroeg ze ten tweeden male, bedeesder, achter Hem : 3.Toon
me de poort van den Hemel.<< .. .
Ze waren aan de Leie gekomen. Het water was hoog
en blinkend. De andere oever was eene kalme glooiing
van wei-landen. Toen zei Jezus, en Hij wees de Leie en
over-Leie : »Ddt is de poort des Hemels.« — En het meisje
zei treurig : »Maar ik kan over de Leie niet.«
En zij volgde weer Jezus die trager ging; en toen kwamen
zij in de rustige Zondag-bosschen.
Dan ging ze vOor Jezus staan ; ze was zoo schamel en
nederig; ze wist niet wät ze wilde vragen ; het was haar of
water in haar opsteeg ; en zij vroeg ten derden male om
de poorten der Hemelen.
Toen zag ze dat twee tranen welden uit de oogen van
Jezus. Hij heeft Zijne armen open gedaan, en heeft ze weer
laten dalen. En Hij heeft gezeid : »Ik ben misschien de
poort van den Hemel.« — Dan heeft het meisje ook geweend.
Ze hebben lang tegenover elkander gestaan . . .
. . . o Mijn vriend, weet ik ? Mijn geluk : beelden in het
nand ; mijn geluk in de onmógelijkste droomen ? . . . 1k zal
terug naar stad keeren, misschien, de dorre liefde herleven.
1k kan niet anders. Misschien is mijn geluk, — ons beider
treurigheid .. .
Sinte Martens Laethern aan de Leie. 1901.
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Orgel.
Een orgel jengelt in de voile straat
Waar drentlen bonte middag-menschen-drommen.
Al draaiend staat er de orgelman te grommen
Wijl zonder geven elkeen langs hem gaat.
Zijn vrouw, haar oogen flauw in 't flets gelaat,
Haar jongevrouwen-mooi tot asch verglommen,
Staart smeekend naar de ramen op ; de stommen:
Of er dan géén meelijdend open slaat! ...
Wanneer ze belt kletst soms een cent in 't bakje ;
Soms smakt de deur haar toe voor 't arm gezicht ;
Dan sust ze op de armen 't groezlig lompenpakje
Waarin een 11661 jong kind te drensen ligt;
En tusschen mooi-gekleede middagmenschen
Zeult ze weer verder met haar centen-wenschen.
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Storm.
Uit kalm aldags-leven
Dat warm me omwindt
Vlucht ik even
In d' avondwind.
Hoor! ... langs de paden
Stuiven en zwiepen
De dorre bladen
Of ze vluchten liepen! ....
Zie de krachtige armen
Kermend geheven
Om erbarmen
De boomen beven! ....
Heel hard
Rondom
In 't nacht-zwart
Raast hij om!
Wild jaagt hij, teugelloos, dol en blind
Als hartstocht ... de heerlijke wind!
En in gansch me geven
Aan de ziedende zee
Van rondom dol leven ,
Woedend stormwind-wee.
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Jaagt mijn bloed
Rood-warm
Tot een gloed ! —
En mijn arm,
Dwaas hart
Tikt snel !
Tikt hard !
Vraagt fel,
Vraagt, teugelloos, dol en blind
Urn hartstocht als toomlooze wind.

I0
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Schijn-schoon.
1k denk zoo dikwijls hoe ik recht-gestrekt
Eens neer zal liggen ; dood in dichte doos.
En hoe dan wormen eten gaan dit broos
Stof-lichaam, uit het niet-zijn opgewekt
Tot dragen van groot leed in kleine poos.
Hoe dan door de aarde die het zwaar-zwart dekt
Vuil vocht van regen dringt, en sieplend lekt ...
Wijl boven, in het licht, viooltje en roos
Vergeten doen hoe leelijk dood-zijn schendt ...
Hoe 't dan weer wordt als nit me pijnt altijd :
Schoone oppervlakte, dekkend rotte ellend'....
Ga gij dan, Liefste, die mijn denken kent,
Treed iedre bloeme tot ze sterven leit :
Dat niet mijn graf zelfs Schijn-schoon nog ontwijdt.
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TOOROP'S SCHILDERIJ:

„De Dorpelwachters der Zee".
Verwonderd-rond, zacht-vragend kijkt het kind,
Het nand-blond kind, met de oogen blauw als zee.
En de oudre al wetend Leven ; schoon gedwee
Van kleine hoop nog, dat hij toch wel vindt
VOOr 't Eind bevrediging. De al'-oudste, 't wee
Van heel een ras in de oogen, staart verblind
Van wanhoop 't Raadsel aan .... waar géOn van vindt
Ooit antwoord .... Vragend: waar verdiende ik mee
En alien die daar vOOr mij zijn gegaan,
Of komen zullen nog, dit leven-wreed ?
Met groote ontroering, die ik vreugde heet,
Dank ik den meester, die uit stil bestaan
Ophief en beeldde deze Smarten-ziel,
Belevend doode doek zoo 't hem geviel.
MARIE MARX-KONING.
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En het gaat nog; het Oat nog ... strak, strak, de oogen
rechtuit-starende ...
Waar is nu al het gekende lieve ... het licht-zilver-blauwe,
het droom-lieve lichte, het lente-blije lichte ?
Er zijn boomen langs den weg: rechte stammen, 6endere
kruinen, groot dichtbij, geleidelijk kleinend naar het smalworden van de weg-verte.
Stil zijn de boomen; stil het leven van vogels er in;
nOér de bladen ; g6en wind.
Zonwit is op den weg; hoog boven me wit licht ; nergens
schaduw.
Rondom het harde, witte schijnen zonder steun ...
En het gaat nog; nog gaat het ...
Neem me, mijn gedachten. Ik weet een land waar vergeet-mij-niet-blauw geheim onder schaduwend loover-blad
staat, aan een waterkant: blauw water spiegelend zilverwitt e luchtwolken.
Ik weet een lucht, warm-trillend, genot-trillend, iedere
ademtocht een weldaad. Ik weet lief, lief, zacht-glijdend
leven op spiegelend hemel - water ; rondorn bleek - grijze
nevels geheim-stil Op-ademend uit ongeziene diepte.
Breng me daarheen, mijn gedachten. Ik g6a me ...
Neem me ...
Gij zijt mijn eigendom, en toch ben ik het uwe.
Ik ben uw moeder; maar een moeder die weet dat haar
kinderen grooter zijn dan zij.
Uw moeder woont op de aarde; maar gij hebt vleugelen
en kunt wonen in wolken-paleizen en aarde-grotten.
Gij weet diamanten, waar uw moeder dauwdruppels
vindt ...
* *
*

MEDITATIES.
I.

DAG.
0, mijn trOOst, mijn gedachten, die me kunt brengen ver
uit dit kleine, dit ellendige stukje leven . . . Zie, daar ben
ik ... neem me mee . . . Ik geef me aan u over in stil-blij,
angstig-blij verwachten . . . Draag me naar uw woonplaats,
waar 't wijd en licht is, en waar gij u verliest in de eeuwigheid ... Draag me . . . draag me op zilver-witte wieken
naar 't licht.
0 mijn trMst, mijn gedachten, die alleën van mij zijt,
van mij alleen ... U kunnen ze niet nemen, niet ontwijden,
niet bereiken noch beheerschen . . . Néem me ; draag me;
ik lig ter aarde . . .
Zware hasten drukken me neer ; die kunt gij wegnemen.
Wolkensluiers omgeven me ; maar gij kunt me opvoeren a56,
dat ik ze beneden me zie. Alle omvattende armen kunt
gij losmaken met uw ademtocht ; en gij kunt alles doen
terugvallen, machteloos makende door afstand . . .
Wee mij eenzame, recht vooruit-gaande, binnenin weenende.
Strak, recht-gespannen is het al' voor mij uit : glad, plooiloos getrokken de hel-blauwe hemel, recht, breed en hard
de zon-weg ; en ik middenin.

150

II.

AVQND.
't Is avond; en mijn denken fladdert rond als een blinde
vogel, zoekend licht ... als een zwakke, moede vogel, die
weg wil naar een doel dat hij zelf niet kent ... als een
droeve, bange vogel Wiens nestje door onbedachtzame hand
vernield werd ...
Waarom willen we waen ...
Op mijn tafel, vOOr me, staat een doodshoofd. Met zijn
holle oogen en breed-grijnzenden mond spreekt het tot me,
niet van dood, maar van leven ... zooals herinnering van
verleden spreekt.
Ik zie om die knokige jukbeenderen zachte, gevulde wangen,
om dien leegen tanden-mond warme lippen die kussen
wilden, in die sombere oog-holen blikken die van genot
juichten.
Ik zie de gestalte: jong, gezond, geluk-verlangende, gevoelende, levende.
Waar is dat gebleven ? Wangen, oogen, lippen zijn stof
geworden ; maar dat wat er nit sprak ! dat wat alles bezielde!
waar is dat ? That, wat als mijn gedachten geen stof is en
zoekt schoonheid en geluk buiten het lichaam ... waar is dat?
Met mijn eigen warme, levende vingers streel ik het doodshoofd. Het is mijn vriend; mijn vertrouwde ; mijn Wijze.
Het is zoo arm en verlaten niet als het er uit ziet. Het
weet wat ik nog niet weet ; daarom lacht het.
Het heeft doorgemaakt het verlaten van leven ; en nu is
het Rust ...
Weg zijn de gedachten ...
Waarheen ?
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Wêg is de vreugde, het lijden !
Waarheen ?
Het is gaan lachen toen het laatste leven vlood.
Zoo bleef het toen lachen . . . omdat het Rust zou worden. . .
Mijn eigen warme wangen druk ik tegen de knokkige
zijnen. Hij is mijn Wijze . . . en ik benijd hem. Ik benijd
hem zijn weten
Buiten waakt de donkerblauwe sterre-hemel ; dOOdstil.
Laag een gordijn van wolken, dat langzaam komt of het
opgetrokken wordt over de sterren. Heel zwart is het ...
Daar valt een ster...
Toen ik een kind was, geloofde ik... daar valt weer een
ster . . .
Toen ik een kind was, geloofde ik dat God . . . zie, weer
valt er een, even een lange licht-baan na-latende .. .
Toen ik een kind was, geloofde ik dat God Schoonheid
en Liefde was . . . al weer valt een ster... nu heb ik
gedacht dat God Mysterie blijft omdat Hij weet dat ons
alleen sciloon lijkt wat we niet kennen . . . of andersom .. .
dat wij God schoonheid en goedheid toedichten omdat .. .
weer een ster . , .
Hooger komt het zwarte gordijn van wolken...
1k wil wachten tot ik geen enkele ster meer zie... dan
voel ik dat ik zal gaan weenen . . . weenen . . . in den nacht . . .
Waarom willen we weten . . .
Moede, droeve denk-vogel, waarom heeft Eén sterker dan
gij weggenomen het nestje waar ge zoudt kunnen rusten . . .
MARIE MARX-KONING.

favvziramotaRagva

ONGELUK.
Het was in het laatst van Augustus.
Door de zware boomen ruischte de avond-wind met een
zwak regen-geluid; overigens was het stil, dood-stil rond het
landhuisje, dat eenzaam stond op de hei, eenige Kilometers
van het naastbijzijnde dorpje.
Onafzienbaar strekte zich langs de afgelegen woning de
landweg : een breede streep — tusschen de donkere velden
alom kleinverloren, en wonderlijk rood-grijs lichtend als
was een verborgen gloed op het punt door te breken.
Komend van het dorpje, lag de weg geheel open onder het
maanlicht, dat — door het aan6engesloten dunne wolkenvlies
breed uitgezeefd — zwak neerscheen uit een groote vale
lichtvlek aan den hemel. Maar dalend van den flauwglooienden heuvel — tusschen het landhuisje en het dorp
gelegen — welks stompe top werd aangeduid door twee
krampig-verkronkelde kroon-dennen, afgezonderd-stilstaand
daar, als twee oude, vertrouwde wakers, ter weerszij van den
weg, scheen deze — een glad-vlietende stroom gelijk — snel
weg te schuiven in de duisternis, dicht-neerhangend van de
takken-gewelven der boomen, die het landhuis wijd omringden.
Het was negen uur. .. .
In het roze avondschijnsel kwam door de wijde, wijde stilte,
teer een vrouwen-figuurtje aangegaan, verstorend klein, maar
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intens, als het priemend licht van een ster, de grenzelooze
verlatenheid.
Het was als gleed ze voort over den rood-grijzen kleiband,
zoo schokloos gingen heur haastige pasjes onder de rechtstandige stolp van den zwart-blauwen regenmantel, die haar
geheel omhulde. Links, half-terzij, bolde geheimzinnig de
soepel-dunne mantelkap uit, over een meegedragen mandje
Het was laat geworden met de boodschappen . . . . Tante
zou ongeru'st zijn, allerlei gevaren bedenkend, die haar onderweg overkomen konden .. . . Tante zou bang zijn ; alleen in
het stille huis . . . . en ze was zoo zwak. Ze had ook eigenlijk
niet meer uit moeten gaan dien avond . .. . maar tante had
het zelf gewild, vreemd-halsstarrig aandringend dat zij eens
de lucht in moest, omdat ze zoo bleek zag alle dagen. Ze
had eerst toch niet gewild, ze voelde zich te moe van het
werken den heelen dag in huis : het verzorgen van tante,
het redderen der kamers, het klaar maken van het eten . ..
ze stond voor alles ook alleen... Maar ten laatste had ze
maar toegegeven, en was gegaan . . . . Het was haar niet
mogelijk harder te loopen, dan ze nu deed : haar beenen
alleen schenen al bijna te zwaar om mee te sleepen.
Neen, zij had het niet moeten doen -- peinsde ze weer —
ze was te laat weggegaan : over zevenen al . . . . En dit nam
ze zich vast voor : het was de laatste keer, dat ze die boodschappen 's avonds deed, voortaan zou ze over-dag gaan . . .,
het was te angstig voor tante, zoo alleen in het stille, donkere
huis .. ..
Vreemd, dat tante altijd zoo bang voor haar was: telkens
op nieuw kreeg ze dien zelfden raad mee : toch goed
door te stappen en zich nergens op te houden onderweg,
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niemand op straat aan te spreken . . . . En er achteraan
kwam altijd — als reden — het bezorgde : (Je kan nooit
eens weten, kind !>>
Het was overdreven van tante, want wat kon er nu
gebeuren ? . .. . Water, waarin ze kon verdrinken, was er
niet ; er was geen onweer aan de lucht: door de bliksems
zou ze niet getroffen worden. Wind was er bijna niet: geen
boom zou er omwaaien . . . . de takken bewogen nauwelijks.
.... Tante zat nu zeker stil te wachten, alleen in de
huiskamer ; en het goeie mensch dacht natuurlijk aldoor aan
Mar : waar ze nu was, en wat ze nu deed . . . En scherp
zou het zieltje straks luisteren — turend in het rustige
lamplicht — of ze de gewachte niet hoorde aankomen,
stappend al in het kiezel van den tuin. En — als laatst ---.
zou ze weer onheil hooren in het geheimzinng ruischen van
de boomen, een angst zou haar doorhuiveren, en misschien
zou ze nu ook weer zoo plotseling omzien met een schrik
naar de zwart-gapende deur-opening, als verwachtte ze daar
elk oogenblik het ontzettende onbestemde binnenstormend
met ruw geweld ...
Maar dadelijk zou ze nu thuis zijn, en met een weldadige
vreugde-schok zou tante hooren, hoe iemand met den
sleutel scharrelde in het slot. En dan zou ze, binnenkomend,
dadelijk nieuw leven brengen in het droefgeestig-stille huisje,
zoo dat tante niet langer de beangstende stilte zou hooren.
Sneller gingen onwilkeurig haar passen in het verlangen de
angst, die zij — als door een bovenzinnelijke echo — ook in
zich voelde, uit haar tante te verjagen. Straks was ze bij
de twee dennen, dan kon ze in de donkere diepte onder
de boomen het licht van de lamp zien schijnen door het
reetje tusschen de gordijnen ; dat moest ze voor tante altijd
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open laten, omdat ze dan door dat wenkende licht vlugger
en zekerder zou loopen...
Al meer en meer verwon ze door gestatige voeten-grepen
de geleidelijke weg-glooiing, dalend weer bij de twee kroondennen, wier magere stammen, als in weerspannigen groei
grillig opkronkelden tot in de uitwuiving hunner schrille
kruinen, zwart, scherp omlijnd tegen den egaal-lichtenden
hemel.
Eindelijk was ze boven . . . En ddar was het licht : als
een goud-gelen staak, wonderlijk zwevend in het dichte, diepe
duister. Het leek nog heel ver, maar nu was ze toch dadelijk
thuis : het loopen ging hier ook gemakkelijker, de helling
of . . ., het was de schemer, die de afstanden langer deed
schijnen. Reeds zag ze op tante's lief-zwak, ver-leefd gezicht
den blijen glimlach, waarmee ze straks verwelkomd zou
worden , ze zag tante zitten op haar gewone plaats : tegenover
het groote portret van haar man, nu al jarenlang dood.
Ze was tot het huisje genaderd, en opzettelijk zette
ze haar voeten stevig in het kiezel, om zich goed to doen
hooren.
Even moest ze talmen voor de deur, tastend naar den
sleutel in haar zak.
Maar, gejaagd opeens, beefden haar bewegingen. Met
een hevigen schrik keek ze om, als dreigde achter haar een
ontzettend gevaar, dat ze alleen met den grootsten haast nog
nauw ontkomen kon. Een vreemde gedachte, die haar borst
samenkneep en den adem kort deed hijgen, had haar plotseling bevangen. Ze was bang opeens, bang voor het donker,
bang voor de stilte . . . als tante. Zenuwachtig zoekend
met den sleutel naar het slot, drong ze zich tegen de deur
in verwarden haast , haar lippen weken van6en, en het was
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als steeg in haar keel een benauwende angst-gil, die zij
niet uiten kon.
Eindelijk had ze het slot open ; ze stond voor het donkere
portaal . . . Maar — wat gebeurde er toch in haar — eensklaps durfde ze niet naar binnen : het was of in die sombere
gang een loerende, hevige verschrikking haar wachtte...
Even wijfelde ze, rondom door angsten benard.
De deur der huiskamer stond open zag ze — zooals
altijd; maar, gelijk een hardvochtige grijns, een onheilspellend voorteeken van het onverbiddelijk noodlot, blakerde
uit den twijfelzuchtigen schemer der kalkwanden, een scherpbegrensde fel-witte vlak : het lampen-schijnsel. Ze stond
even, besluiteloos, in popelenden angst voor den schrik, die
haar wachtte.
Doch dit kiemmende voorgevoel was erger dan de hevigste
ontzetting... Ze wilde weten . . . Dadelijk zou ze immers
overtuigd zijn, dat er niets was . . . En ook : tante zou niet
begrijpen, wat ze nog zoo treuzelde in den gang.
Dreunend viel de deur achter haar dicht. Ze luisterde even ...
Het was dood-stil in huis : stil in de groote woonkamer,
stil in het slaap-vertrek erachter, stil in de keuken, stil op
zolder ... nergens een geluid ... als verlaten de geheele woning.
0 ! maar die stilte, die stilte ! . . . Die sprak, sprak waarneembaar . . . Ze luisterde een pons ingespannen . . . Ontzetting, overweldigende ontzetting ruischte aan uit de donkere
leegte . . .
Doch plotseling — het fijne gezichtje jammerlijk ontsteld,
strak getrokken van hevig willen den half-open mond — ijlde
ze tot voor de open kamerdeur. In angstige verwachting
scherp blikten haar starre oogen naar binnen, zochten haastig
rechts, links... Niemand ! ... Tante niet op haar plaats 1 ...
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Maar de dingen! ... de dingen, zooals ze stonden ! ... ze verborgen haar jets ! Als bedremmeld stonden ze ! ... 0, ze zag
het: er was iets ... er was iets verschrikkelijks gebeurd !
De kamer had voor haar het akelig-indrukwekkende van
een leeg tooneel, waarop aanstonds een tragische scene zal
afgespeeld worden: de meubels schenen alleen nog de rampzalige personen te wachten. Boven de tafel brandde de lamp,
geluidloos, met haar bestendige licht-adem de geheele ruimte
vullend. Stomme ontzetting hing door het mensch-leege
vertrek, drukte de lucht, dreigde met verstikking.
Wanordelijk stonden de meubels, verstrooid door de toevallige-gebeurtenissen-stroom van een kalm gezin-leven ; maar
het was of dit leven plotseling was afgebroken, de bewoners
weggevlucht, de kamer achterlatend, zooals zij was, in een
levenloos nq-bestaan ... Angstige afwachting scheen in de
houding der stoelen te liggen, en, als onrustig door een
onzalig geheim, glansden bedeesd de glimmend-gewreven
leuningen. Ook de gordijnen, zwaar-neerhangend voor de
ramen, schenen met sombere diepe-plooi-stemmen van neerslachtige rouw te spreken ; en de donker-glanzende spiegel
boven den schoorsteen was als een groot starend, oog, wijdstrak open door hevig verdriet. Alleen de klok telde onverschillig met klein, streng geluid den tijd af: aarzelloos
dienaar, ongevoelig in zijn onverbiddelijk plichtsbesef ...
Buiten ruischte bij poozen de wind, en het klonk haar als
teer geween, als het jammeren van een wezen, Wiens leed
telkens weer opleeft uit de onbewustheids-diepten der smartverdooving.
...«Tante, is u daar ?» Haar stem klonk bevend, angst-geknepen. Ze ging een paar schreden de kamer in. Plotseling
echter stond ze weer stil, hijgend, en keek in een gespannen
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vlucht-houding, als verwachtte ze elk oogenblik een verraderlijke aanval, naar het donkere deurgat van het slaapvertrek.
Op eens liep ze naar de keuken, waar zij meende gerucht
gehoord to hebben .... Maar even beangst nog kwam ze
terug, het gezicht bleek, en als door pijnen vertrokken .. .
De' keuken was leeg .. .
Toen opeens, als door een ingeving vast-besloten, liep ze
vlug door naar de slaapkamer. Dof klonk het gebonk van
haar haastige stappen op den vloer. Maar plotseling, nauw
in het donkere vertrek, brak dit geluid af: als een geestverschijning stond ze onbewegelijk in haar donkere regenmantel, omgeven door het half-licht, de armen als in bezwering hoog geheven, slap-neer als verlamde vlerken de
mantelkap... .
Een wrange, snerpende gil, door ontzetting uit een alshalf-gesmoorde keel gewrnngen, voer kort door het doodsche
huis . . . . een korte, gierende vlaag van bovenmatigen angst.
Toen was het stil, weer akelig-stil, alleen de klok tikte,
tikte ...
Maar een zware, matte slag dreunde op. En toen, als was
hiermee plots alle gemoeds-dwang verbroken, barstte ze uit
in een radeloos, hoog geween. Verwijtvol-klagend striemde
nu en dan door deze holle, stootende geluiden haar stem :
« 0 God! tante ! ... . tante ! . ..»
En in de baan van licht — als een plank, van af de
drempel in de kamer geschoven — lag geknakt door smartverweeking, het teere vrouw-figuurtje, neergeknield naast het
lijk der oude.
Tot laat in den nacht duurde het snikken .. .
J. EVERTS JR.

Een Kinderziel.
We zaten met ons alien op 't strand, bijna geheel weggedoken in de ruime badstoelen, voor ons, zoo ver we zien
konden de woelige golven, hoog-opstuwend eerst — en plotseling brekend, voorover-tuimelend en dan zachtjes uitvloeiend
op 't strand om, bevreesd voor de donkere gestalten van
menschen, schuw in zich-zelf gekeerd terug vloeiend naar
de luidelooze verte van waar ze gekomen waren.
Dicht voor onze stoelen speelden kinderen... speelden
kinderen met schopjes en ernmertjes, samen een grooten berg
makend, waarop de kleinsten staan mochten, juichend van
pret om de aanrollende golven, die er omheen spoelden
en joelden . . .
Stil keek ik naar hun spel, glimlachend nu en dan om
die blije, van inspanning blozende gezichtjes en opgewondenschitterende oogen en onwillekeurig rees in mijn ziel een
stille, vreemde weemoed.
0, kinderen, kinderen, waarom moet jullie alien eens
mensch worden, die zal moeten dragen veel smarten en
——
rouw
—
.........

•••■ •••••••

Mijn blik speelde lang met het rumoerige groepje voor
me, toen plotseling, hij omgreep een klein meisje, dat voorover-steunde op haar schopje, de handjes erop gevouwen
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en met haar droeve, grijze oogen, stil peinzend voor zich
uitstaarde.
Even stond ze zoo, toen — groote tranen en korte snikjes.
1k voorvoelde iets vreemds, iets groots in dat kind en ik
stond op om haar handje te vatten in de mijne en haar
mee te nemen, zwijgend hier weg van die kinderen, bij wie
ze niet behoorde.
Eerst zag ze even naar me op verwonderd, half wantrouwend, toen lichtte er iets in haar zien en ze ging mee.
Wat verder was 't rustig, niets dan verte, onbestemde,
ongekende verte en golven .. .
We stonden stil en keken ernaar.
En ik voelde, niet vattend, niet begrijpend, toch even het
aanbeven van die vage, onbestemde kinderziel als zachte,
teer-reine klanken van droom-muziek, heel ver , heel ver. ..
En ik luisterde naar het trillen en het weer verder weer
van mij weggaan van die blonde kinderziel, die zoo even,
heel even had beroerd mijn ziel.
En toen 't voorbij was, toen was 't me zoo leeg en zoo
eenzaam . ..
Katwijk alZ.

MARIE LOGHMAN V. D. WIJCK.
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Hoe de Vogels den Boom beschermden
door

Marie Marx—Koning.
Breed spande de boom zijn kroon ; breed spande hij haar
met zijn krachtige takkenarmen die de fijnere twijgjes vasthielden waaraan blaadjes waren. Breed spande hij haar
tegen den hemel en boven de aarde.
Hij stond langs een kalm water, waarin stil als doode
witte bloemen zwanen dreven, hun halzestengels slank gebogen, doelloos glijdend hun glad leven aan de oppervlakte
van zwarte diepte.
Onder de frissche bladeren van den boom leefden vroolijke
vogelgezinnen, zorgend uit en in vliegend, den goeden boom
minnend als hun thuis, hun groot, sterk thuis, hun kalm,
koel verblijf.
De dikke stam van den boom leek omgeven met een
bronzen harnas, een zwaar, knobbig harnas, waarmee het
Leven hem had toegerust om het leven to weerstaan.
Dwaze menschen hadden toen hij nog heel jong was
naamletters in zijn stam gesneden ; en wreed-breed had hij
die letters uiteen gescheurd, zoodat het nu groote wondteekens leken.
Krachtig pakten zijn sterke wortels in de aarde, en verdeelden zich daar, voedsel-zoekend, in veel vertakkingen.
II
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Onder den boom was altijd, ook in de hoogste zomerdagen
schaduw-koelte en frisch schemerlicht. Hoeveel moeite de
zon ook deed om door zijn kroon te dringen, zoolang de
boom bladeren droeg, lag nooit een sprankje licht op de
plek vochtige aarde die wijd rond zijn stam kringde. Hij
schoof blad onder blad, honderde groene laagjes, vreemd
dooreen, ieder voor zich een nieuwe koelte, alleen onmachtig,
maar vereenigd een groote, sterke wil. En hoeveel moeite
de aarde ook deed om op den donkeren kring rond den
boom andere planten te doen groeien, het brutaalste grasje,
het krachtigste onkruid, het sterkste mos stierf door gebrek
aan lucht en licht.
En breed spande de goede, sterke boom zijn bladerenkroon, niet wetend zijn eigen wreedheid.
Maar de spitse grasjes buiten den vochtigen kring van
zijn schaduw, en de kleine en grootere onkruidplantjes wisten
het wel; en zij noemden hatend den boom : Dooder.
Vroeg in 't voorjaar boorden de wortelstokken van de roseen-witte anemonen, van de salomons-zegels, van de lelietjesvan-dalen en de viooltjes ijverig naar hem been; maar zoodra het bedeesde, nieuwe plant-puntje dat ze uitzonden
blaadjes begon te ontplooien, moest het sterven; de goedige
Dooder doodde het onder zijn laag-hangend loof.
Vergeefs droeg de wind in 't najaar zaadjes van sleutelbloem, klaver en netel onder zijn kroon-schaduw; wanneer
de vogels ze niet wegpikten, lagen ze te rotten op de zwartnatte aarde.
Ook de gepluimde levensboden van paardebloem en
distel doodde hij; en zelfs de taaie varens konden niet
leven, zoover zijn leefgebied zich uitstrekte.
En zoo haatten al de plantjes en bloempjes hem : de
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breede weegbree, en de kleine, brutale aardbei verderop
onder de hoogere boomenkronen, en de bescheiden madeliefjes, en de ijdele boterbloemen, en de lieve sneeuwklokjes
die al heel vroeg de lente kwamen inluiden, en zelfs de
zachte viooltjes.
Ook de andere boomen haatten hem, omdat hij ver rond
zijn stam het vocht uit den grond zoog dat hij voor eigen
voedsel behoefde, daardoor belettend, dat in zijn nabijheid
hun vruchten tot wasdom kwamen, als lijsters of eekhorentjes
die zaaiden.
Maar de groote, sterke boom wist niets van dien haat ;
en breidde breed zijn bladerkroon, en was een vriendelijk,
rustig thuis voor vele zangvogeltjes.
Van de heele, kleine plantenwereld om zich heen zag hij
niets dan de spitse grasglansjes, de ronde en lange blinkblaadjes, en de vlekjes geel, wit, rose en rood van kleine
bloempjes : een vredig-lief geheel lijkend van teere tinten
en sterker of zachter glans naar mate de zon het belichtte,
of er meer vocht op gevallen was.
Het water waaraan de boom stond was, wat de menschen
een vijver noemen : een groote plek gevangen water met
gevangen visschen er in. Rondom den vijver stonden veel
boomen, waaronder rustige paden lagen, als breede, platte
slangen buigend langs de aarde. Kalm zagen de boomen
zich in 't marmergladde water. Als de zon scheen, lichtte
de ros-bruine bodem langs de kanten of er goud in zweemde ;
en dat bruine omhoog-lichtende goud, zich mengend met
de kleuren der weerspiegelende bladertakken doortintte het
water met wondere glans-tinten, waartegen statig de blanke
zwane-bloemen dreven, trotsche gevangenen op de gevangen
watervlakte, bewaakt door sterke boomen-reuzen, in kalme

164
minachting voor 't geen hen omgaf hun loom leven latende
glijden langs de groen-begroeide oevers.
Zoolang er loof aan de boomen was, weerden zij wind
van den vijver, worstelend tegen zijn wil om binnen to
dringen tot hun bladeren aan den kant waar hij zijn aanval
deed, dorre, bruine scheur-wonden kregen, en als hij lang
aanhield zelfs aan Harden rafelden onder zijn machtelooze
woede.
Alleen blies soms zijn vermoeide vecht-adem door de
bladerlagen der boomen heen, als de laatste tocht van
een stervende over de vijvervlakte bevend, een metalen
kilte langs den vloeibaren spiegel rillend, die dan levenloos
schub-glansde, als een gedreven koperen vlak rood-getint
door den omhoog lichtenden bodem.
Dan zeiden de rondom gebogen boomen tragische profetieen
van winter en winterkou, en strooiden ros-bruine bladertranen
uit over de blanke zwane-lijven.
* *
*

Totdat een man, gaande door 't woud, kwam langs den
boom en hoorde 't rondom-klagen van de spits-tongige
grasjes, en 't kwaad-babbelen van de bloempjes en van blaadjes
over den boom, den Dooder. En hij hoorde hoe ook manend
ruischten en rebbelden de hoogere boomenkronen die in
elkaar grepen wijd rondom den eenzamen boom, over onrecht
dat dien boom zijn breeden wasdom niet verbood, terwijl
hij toch boven en onder de aarde meet- voedsel nam dan
een van hen.
Peinzend bleef de man staan bij den boom , en ziende
zijn breede, laag-hangende kroon, en de groote plek waarop
hij alles doodde, en de sterke wortels die hij bij zijn stam
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uit de aarde lichtte om maar ver te kunnen grijpen, zei hij:
— We zullen hem dooden, den Dooder, en ging toen verder,
naar het huis waar hij woonde.
En achter hem lachten de grasjes en al de plantjes omdat
hun haat zaad gestrooid had in het hoofd van den man ;
en al de boomen schaterden luid, omdat hun nijd den man
wijsheid geleken had.
En hoog en breed spande de goede, breede boom zijn
takken boven den grond, doende naar zijnen aard, niet wetend
den haat der kleineren noch kennend de woorden van den
man.
Maar de vele vogeltjes wonend in zijn kroon hadden den
laster hooren lispelen toen ze rondvlogen om voedsel ; en
toen de lucht de woorden van den man naar hen heen
droeg, kwamen ze snel terug in hun nestjes, die de goede
boom beschutte.
— Wat zullen we doen ? vroeg een merel. We moeten toch
trachten den boom te redden die onze nestjes draagt!
— Ja, zij een meesje, 't zou verschrikkelijk zijn ? Een
boom die zooveel vogels bergen kan!
— Wat een bescherming is hij tegen zon en wind! jodelde
een vinkje.
— Als deze boom gedood wordt gaan wij 't bosch verlaten
Hoot een andere merel.
— 1k zou nergens anders kunnen wonen! tong een goudvink. Die andere boomen zijn goed voor kraaien en eksters ;
maar ik zou je danken!
— 't Best zap zijn, dat jullie al de vogels uit het bosch
vragen om eens hier te komen ; dan kunnen we met elkaar
beraadslagen wat er gedaan moet worden, sjielpte een oeverzwaluw, die zijn nestje bij den waterkant had, en toevallig
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voorbij vliegend het drukke gesnater der vogels in den boom
hoorde.
— Dat is goed, vond een sperwer, die zich even in den
boom had neergelaten. Wij komen ook. We zullen de
vergadering dan op morgen houden. Er moet onder de
vogels een waardig afgezant benoemd worden, die naar den
man toe gaat om hem het verkeerde van zijn handelwijze
onder 't oog te brengen. Tot morgen om dezen tijd dus.
Meteen vloog hij heen, niet luisterend naar een vinkje
dat innerlijk doodsbang voor hem, riep : dat hij anders gerust weg kon blijven.
— We kunnen geen uitzonderingen maken, vond de merel
die 't eerst gesproken had. Vogels zijn vogels ; en iedere
rechtgeaarde vogel zal het algemeen belang helpen verdedigen, en daarvoor persoonlijk belang terzijde zetten.
— Maar de zwanen komen tOch niet! meende een wielewaal, met zijn spits snaveltje een insect oppikkend.
— In ieder geval dien je ze te vragen ! zei de merel
deftig.
— Den uil ook ? vroeg een kwikstaartje.
— Den uil ook; antwoordde weer de merel. Aileen de
musschen niet ; dat minder-soort volkje voelt niets voor de
belangen vau ons-soort vogels.
— Zou je denken dat de uil en de sperwer 't dan zoo goed
met ons meenen ? zei een roodborstje wantrouwig.
— Natuurlijk, zei de merel ; in dit geval wel. Aileen
door samenwerken is iets goeds tot stand te brengen. Ook
weten de andere vogels, dat ze dan later op onze hulp
kunnen rekenen wanneer ze die noodig mochten hebben.
* *
*

Den volgenden morgen vlogen al de vogels uit den
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boom, ieder in een afgesproken richting om uitnoodigingen
te brengen. Zooveel mogelijk werden alle vogelnestjes opgezocht ; en waar 't mannetje niet thuis was, beloofde 't
vrouwtje de boodschap over te brengen.
Uil, koekoek, specht, reiger, nachtegaal, valk, leeuwerik,
alien werden uitgenoodigd ; zelfs een paar zeer gevreesde
klauwieren die aan den boschrand woonden.
Een patrijs en een kwartel bedankten. 't Speet hun erg;
maar 't zitten in een boom bekwam hun niet goed. Een
drietal wilde eenden beloofde te komen. Kraaien kwamen
in grooten getale ; ze toonden buitengewoon veel belangstelling. Een ekster zei plechtig, dat hij op zich nam een
paar raven, die anders met niemand om wilden gaan
dan met hem, over te halen ditmaal hun schuwheid eens
terzijde te zetten.
De zwanen gaven geen antwoord toen ze gevraagd werden.
Voornaam hieven ze hun slanke halzen, zagen den vrager
minachtend aan en gleden toen trotsch verder.
's Middags krioelde de boom van vogels, die met deftige
bekjes ter vergadering kwamen vliegen. Toen men kon
aannemen dat alle genoodigden aanwezig waren, nam de
merel het woord.
Ernstig trachtte hij den aanwezigen vogels op het gewicht
van deze bijeenkomst te wijzen.
— Waar moet het heen, eindigde hij, als men voortgaat
de mooiste boomen te vermoorden ? Wie geeft den menschen
het recht om zoo willekeurig te handelen ? Zij heeft nu
lang genoeg geduurd, de heerschappij van het plebs dat
over de aarde kruipt ! We moeten er een einde aan maken,
wij, koningen der lucht I
— Een mooie koning ben jij, riep spottend een koekoek.

168
— In elk geval mooier dan jij! snibde de merel terug
zijn waardigheid vergetend.
-- Doe wat zoetjes, koerde een duff.
— Onderling krakeel bederft veel, profeteerde een bastaardnachtegaal.
— Hou jij maar stil ! Je kunt toch niet anders dan
anderen nadoen ! schetterde een vink, die altijd zijn best
deed net te fluiten als een lijster.
— Kom ! riep een havik, den presideerenden merel opzij
dringend, laten we liever een afgezant benoemen, die naar
den man kan gaan om hem onze bezwaren uiteen te zetten
— Ja! Ja! Ja! een afgezant, om onze bezwaren uiteen te
zetten, schetterden al de vogels, deze woorden mooi van
gewichtigheid vindend.
— Me dunkt, zei de havik, zijn heerscherssnavel brutaal
vooruit, dat jullie die taak mij wel kon opdragen.
— Wat zegt hij daar ? Hoot de merel, schel van boosheid zijn anders mooie stem. Aan hem opdragen ? Naar
niemand luisteren de menschen liever dan naar mij ! Ook
gaat het plan om deze vergadering te beleggen van mij
uit, en . . . .
— Dat jokt hij ! sjiepte snel de oeverzwaluw. Ik was het
die 't eerst van een vergadering sprak.
— Weest alien even stil ! trilde doordringend een echte
nachtegaal. Geen vogelenstem is bij menschen zoo bemind
als de mijne. Ik zal als afgezant 't meeste succes hebben.
— Dan moet je mij nemen ! schaterde een specht. Mijn
lachend stemgeluid doet ieder opzien.
— Ik voorspel den menschen hun ouderdom ! riep een
koekoek. Ook ben ik regenprofeet.
— En ik, sjielpte een huiszwaluw, ben in hun oogen een
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geluksbode. Ook weet de koekoek heel goed dat ik, zoowel
als hij, 't weer aankondig. 't Slechte en 't mooie.
Mij vereeren de menschen op velerlei wijzen ! koerde
een duif.
— Mijn veeren sieren hun hoofden 1 krijschte een reiger.
— Ik ben hun de wijsheid in eigen persoon ! gilde een uil.
— Voor ons hangen ze huisjes op omdat we zoo nuttig
zijn ! snaterde een spreeuw.
- Ons leeren ze praten ! schreeuwde een ekster.
— 1k ben de eenige vogel die 's winters zingt ! prees zich
e en winterkoninkje.
— Dat doe ik ook ! riep een roodborstje.
— Jullie zijn allemaal mal ! kraste een raaf.
Nu begonnen al de vogels zoo wild dooreen te schetteren,
dat Been enkele vogel zich meer verstaanbaar kon maken,
dan door boven de andere uit te schreeuwen. Al de vinken
wilden een vink benoemd zien, al de lijsters een lijster, al
de nachtegalen een nachtegaal en al de uilen een uil; en
ook die waren het onderling weer oneens er over, wie van
hen dan 't meest geschikt zou zijn voor de groote eer, die
ieder eigenlijk liefst voor zichzelf alleen wilde houden.
Eindelijk werden de vogels zoo boos dat ze elkaar uit
begonnen te schelden.
Een wilde eend, die zelf jonge kikkers at, riep, dat de
reiger een visschenmoordenaar was. Een sperwer, met het
lijkje van een jong vinkje nog in zijn maag, verweet een
klauwier dat hij levende muizen at. Een uil, die 's avonds
zijn schrik-aanjagende kreet door 't bosch gilde, noemde den
nachtegaal verstoorder van den nachtvrede. Een specht,
die gaten boorde in gave boomstammen, vond 't roekeloos
van een roek dat hij graanhalmen knakte, bij 't zoeken naar
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voedsel, Een ekster, bekend voor zijn stelen, schold een
wielewaal voor kersendief, en een valk, die gisteren nog een
jong zangvogeltje had opgegeten, vond 't een schandaal dat
de koekoek eieren had doen uitbroeien in 't vredige nestje
van een grasmusch.
Zoo ging 't een poos door, tot de vogels schor werden en
flauw van honger.
De avond begon al schemer over de boomen-kronen te
strooien. Uit de kronen droop het zwart langs de stammen
en tusschen de stamnerven, en onder langs de takken, de
twijgjes en de blaadjes. Het gras met bloempjes en onkruidplantjes was een dommelige doezelmassa, waarin de lichtglanzen stierven.
Uit den vijver begonnen zich geheimzinnig-omsluierde
reuze-gedaanten op te heffen, die met hun rafel-kleed langs
de somber-wordende watervlakte sleepten, aan den oever
stappend over het gras slierden, en met uitgespreide armen
onder de boomen van het bosch verdwenen,
Onberoerd door hun aanraken, bleven de bleeke bloemenlijven van de zwanen voortglijden over het gladde water,
waaruit nu en dan met dof-zilverig geblink een vischje
omhoog sprong, een klein kletsje gevend bij 't terugvallen,
op 't kalme water een golf-cirkeltje makend, dat steeds
wijder ronding krijgend uitstierf tot het zijn eigen oorsprong
niet meer wist.
* *
*

Toen naderden over de dommelige boschpaden twee mannen.
Dof blonken op hun schouders twee bijlen.
Ze gingen met tragen tred, als menschen die een sterfhuis
naderen, en spraken soms met sombere stem een paar
donkere woorden.
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Met hen mee, tusschen de afgevallen blaren onder de
boomenschaduw tripte een goedig, dik muschje, dat woonde
op het dak van hun huis. Het was niet op de groote vogelvergadering genoodigd ; maar het had over de geschiedenis
hooren praten door een paar zwaluwen die wel gevraagd
waren, en die dien dag met gewichtige vergadering-gezichten
hadden rondgevlogen.
Het vond dat de mannen iets heel verkeerds gingen doen ;
en zon op een middel om hun dit te beletten. Het
wist, dat de boom een woonplaats was voor honderde
insecten-etende zangvogeltjes, die alle heen zouden gaan,
als de boom omgehakt werd ; en dan zou de man pas zien
hoeveel meer rupsen, luisjes en torren de bladeren van de
andere boomen stuk zouden knagen.
Het tripte dus mee, onder 't trippen bedenkend hoe het
den goeden man, die het vaak kruimpjes gaf, en die toestond
dat het onder een heerlijk-beschuttende pan van zijn huisdak
woonde, zou, kunnen beletten om iets te doen dat in zijn
eigen nadeel zou zijn....
De vogels in den boom waren nog altijd in hun krakeel geboeid. De meesten waren te uitgeput om langer te redeneeren,
en gilden alleen nog maar in 't wilde scheldwoorden rond.
Een roodborstje vocht met een goudvink ; een koekoek
werd door twee spechten aangevallen ; een havik worstelde
met een valk ; een uil werd aan alle kanten door kleinere
vogels gepikt om een ouden haat op hem te koelen; en
boven alles uit hield een onvermoeide leeuwerik een alleenspraak waar niemand naar luisterde, over de ongedurigheid
van spreeuwen.
En steeds nader kwamen de sombere mannen, dragende
hun dood-dreigende bijlen.
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Toen de mannen vlak bij den boom waren, sprong het
muschje onder de boomenschaduw uit, en vloog tjielpend
voor hun voeten, roepend :
— Niet, niet, niet, niet, niet-doen ! maar de mannen
waren niet gewoon naar muschjes te luisteren, die altijd
vragen, en roepen. Ze keken even verstrooid opzij, legden
hun bijlen bij den boom, en trokken hun jassen uit.
Nu ging het muschje op de eene bijl zitten al maar
roepend:
- Niet, niet, niet-doen!
De eene man had zijn bijl al genomen en stampte met
't achtereind tegen den boomstam, om den steel wat vaster
te maken. Het stompen dreunde door den boom en deed
opeens alle vogels van schrik verstommen. De andere man
begon te lachen toen hij het muschje op zijn bijl zag zitten
en zei, den bijl oprapend :
- Wat wou jij kleintje !
— Niet, niet, niet-doen ! piepte 't muschje, en vloog om
beurten de mannen in 't gezicht, zoodat ze niet aan 't week
konden gaan. Ze begonnen nu boos naar hem te grijpen maar
telkens zwenkte hij opzij, om daarna weer vlak langs hun
oogen te vliegen.
Eindelijk werden de mannen driftig, en gooiden naar
hem met hun bijlen. 't Muschje werd nu bang en vloog
den boom in. Nijdig wierp een der mannen hem zijn bijl
achterna, terwijl de andere de zijne ophief.
De bijl was in voile woede geworpen, en kwam tamelijk
hoop terecht dichtbij de opeengedrongen vogelmassa, die
luid piepend, gillend, krassend, krijschend en kwekkend uit
den boom opvloog.
De in boosheid geheven handen van de mannen zonken
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neer, hun oogen sperden zich wijd, terwijl zij de groote
vogelen-wolk zagen, die een oogenblik donker-dreigend,
boven hun hoofden hing, toen, ruischend, eerst langzaam
uitdunnend door meerdere vlugheid van enkelen boven de
rest, over 't stille bosch wegtrok.
— Hoe is 't mogelijk, zei een der mannen, zijn oogen
uitwrijvend of hij geslapen had en nog meende to droomen.
— Dat er zOOveel vogels in 66n boom kunnen wonen !
kwam de andere.
Even bleven ze nog duizelig van verwondering staan kijken.
— Maar zouden we hem dan wel omhakken ? vroeg
de een.
— Dat dacht ik daar ook al ! 't Is beter dat hij wat gras
en planten doodt, dan dat wij de woonplaats van zooveel
vogels vernielen.
— Ja ; de voedende sappen die de boom minder uit den
grond zou halen, zullen rupsen en torren in korten tijd uit
boomen en planten zuigen als we al die vogels verjagen.
— 't Is me dan ook een kroon !
— En wat een stam !
— Zie die takken eens !
— 't Is pikdonkere nacht als je er onder staat. Zoo'n
boom is in 't heele bosch niet !
De mannen trokken hun jassen weer aan, namen hun
bijlen op de schouders en gingen vroolijker door de dommelige boschpaden terug dan ze gekomen waren.
Hun bijlen vingen tevreden 't laatste lichtgeglim en
blonken zacht of ze stil binnenin lachten. Ze vonden het
gelukkig dat ze geen moord hadden hoeven doen.
En 't kleine, goedige muschje dat den boom gered had,
tripte blij achter de mannen aan : de eenvoudige, grijze
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veertjes slordig en ruig, maar de heldere oogjes schitterend
van vreugde over een verstandige daad.
Toen alles stil was geworden, kwamen, eerst aarzelend,
langzamerhand met meer vertrouwen, de vogels terug die
in den boom hoorden. en zochten dankbaar hun warm
nestje weer op.
De boom zelf was innerlijk onberoerd gebleven van al de
drukte rondom hem en in zijn kroon. Hij was uit den
grond komen groeien en deed naar zijn en aard, rustig wachtende de gevolgen van zijn bestaan. Hij vond er evenmin
slechts in dat hij zooveel grasjes en plantjes doodde, als
goeds dat hij vogelnestjes herbergde en zelfs het vriendelijke
doen van het muschje had hem niet bijzonder getroffen
daartoe had hij to weinig angst gevoeld voor de kleine
mannen met hun bijlen.
Breed spande hij zijn sterke kroon boven de aarde, en
zoog vocht op uit den grond, dat hij omhoog stuwde in
zijn krachtige takken-aderen, die de fijnere twijgjes droegen
waaraan blaadjes waren.

RaaReTaRagz.rava
VERZEN
VAN

HERMAN TEIRLINCK,
Een moederken to spinnen zatommendomme ging het rad . . .
'k En weet niet wel hoe mijn gedachten
mij op dat spinnend vrouwken brachten .. .
Zij draait en zingt in mijne zielommendommen gaat het wiel.
De zoete dwaze spoelen brommen
en 't garen loopt er ommendomme .. .
En 'k zie opnieuw den blauwen Mei,
die liefde in mijn borste lei
en langs mijn herte roode blommen.
En 'k voel u ginder boven staanuwe zonnige oogen wenkend gaan
'lijk kalme hopen . . . ommendomme .. .
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De Herders.
I.
Zij zijn uit de avondzon gekomen,
En over deze blauwe zee,
En langs de dreven mijner droomen . .
Zij hadden hunne schaapjes mee.
Zij kwamen naar mijn ziel gegleden,
Waar 't hopend sterreken nog stond,
En lange trage nachtgebeden
Ontbloeiden uit hun vromen mond.
Op 't rythmen van hun mijmrend zingen
En in het bloed der scheemring, gingen
Ze, en wandlend ging de nacht voorbij . . .
Nu gloort de zon in godlijk-gloeien,
En al die bleeke herders vloeien
Met 't doodgaan van die sterre — in mij!
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De Herders.
II.
Nu zal de zonne weg gaan zijgen
En de avond komen rondom mij,
Nu zullen geene herders stijgen
Langs mijne droomen rondom mij.
Nu zijn zij in de zee gezonken,
De hooploos-blauwe wijde zee,
En hebben 't laatste lam verdronken:
Zij hadden hunne schaapjes mee.
Want hevig heeft de zon geschenen
En al mijn nachten opgeklaard —
En 't wakend sterreke is verdwenen.
Maar dikwijls hoop ik 't heilig zingen
Der herders in de schemeringen,
En hun gestatig-stille vaart ...

12
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Mijn Heie.
1k weet wel, dat gij nu mijn zoetlief zijt,
dat zich uw dagen in mijn ziele vleien,
mijn heie, en al uw nachten . . . en gebenedijd
zijt gij daarom. Want eindelijk belijen
ons bloed en geest dezelfde alleenigheid,
dezelfde treurnis langs uw boomenreien,
en zwijgt, mijn heie, uw wije oneindigheid
lijk mijner lijze ziele mijmerij en . . .
De menschen gaan voorbij en koeien stoeien
van uit het gulden-tintlend schemerrood,
zeer langzaam en bedaard in verre weien.
1k voel in mij uw bre ede liefde vloeien
'lijk stilten die mijn koortsig hart verblijen .. .
en 'k voel me leven in uw stillen dood.
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De Leekedisse.
Een zuiver waterken ligt in het lover
Te rusten. 't Blauwe zonlicht valt erop,
En eene spinne kruipt er langzaam over
En wrijft soms met een pootje om haren kop.
Nu komt een schrijverke uit het gras gedreven
En spoedt zich warrelend door het jonge riet,
En doet het water eene wijle beven,
Zoodat de spin verwonderd ommeziet.
De poel wordt stille, en tusschen grauwe keien,
Heel diepe langs den grond, zie 'k zachtjes aan
Een ouwe leekedis zich neerevleien
En haren steert traag heen en weere gaan.

Igo

Het Fluitenierken.
Het fluitenierken waggelt langs den grond
En zet zich op eene appelschille neere.
Zijn vlerken glimmen in den morgenstond
En zijne horens waaien ommentweere.
Een vliege, die daarnevens stille zat,
Vliegt ijlings op, en een beteuterd mierken
Verbergt zijn kopken in een okerblad,
En loert verwonderd naar het fluitenierken.
Maar 't fluitenierken bijst in 't herfsteweer
Zijn gulden lijf en kruipt bedwelmd naar voren.
De dag wordt breed en tintelt meer en meer —
En de eeuwige zon staat ginder ver to gloren.

‘1‘`Waia'`Waia‘Wa:aia.Wa
Ruzie.
In de doffe stilte van Juli-avond kleurt op langzaam,
beweging van drukke stemmen.
Nauw-gebogen achterbuurt van stoffig-sombre, smalle
huisjes en vunze stallen — wijd-uit pareerend er tusschen,
schitterlicht van breede kroeg, uitwalmend naar buiten in
de zware, warm-neerhangende lucht, dikke tabaksrook en
vieze jevenerstank, nog meer benauwend de stinkende steeg....
Veel-beruchte kroeg, zoogenaamd «bierhuis» met klatergoud-uithangbord, voorstellend een aanlokkelijk-wijde jeneverflesch met dito glas, als tartende bespotting der Drankwet —
dief-hol, meidenhol, bank van leening, waar de armoede
der achter-de-wal bevolking werd verkwanseld voor jenever,
soms door dwang, soms
na eerst dronken getrakteerd te zijn alles natuurlijk zonder medeweten der dorpsveldwachters, wier eenige plicht het is water te pompen
voor hun eeuwig schrobbende vrouwen, of met kool van
de markt onder den arm, hun kinderen behoorlijk naar
school te brengen; al 't andere negeerend, als behoorend
niet tot het domein hunner werkzaamheden.
Tegen een handkar geleund, jonge Thijs, pas terug van
de ijzergieterij in stokerswerkpak, zwart-beroet gezicht, waaruit spookschittert het licht-blauw der oogen — een <thuttenkerlc
in hel-geel verschoten pilow, gelapt met dof-bruine stukken
uit het effen-zwart opschemerend, nijdig kauwend tabakspruimen met een mopperend : «Goddome<K ik kan den proem
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maar neet achter de kieuwen her kriegen« rondspuwend de
doorweekte kwalsters . . . .
Dan brusk zich omkeerend :
«Hei j 't noe gedoan:of neet verrekten smiechert» ? werpend
die nijdige vraag naar oud-gebogen manneke, hangend op
wrakke stoel tegen de herberg — een vaal-gwezelig, weggerimpeld sluwe kop, met kleine, argwanende oogjes
ingezakte mond lurkend op afgesabbelde pijp, waarmee
hij afweert ; «Meuct-oe met oew eigen bemeuisels, — wie
het oe dat felbelken in de kleere geneid ?
«Boe, 't wief, Miete eiges
«Dan hef ze 't oe veurlOgen, verdomd-as ze 't nieden log»
Thijs spotlacht in tergend minachten, verder uitspuwend
het bruine kleefsel, mikkend de slordig-afbungelende schoenen van den kroegbaas.
Dan, voor hem staande, de.goedige oogen woede-bedwongen: «Kom, veuruut, wie heiten mekander geen Mietjen,
sprek op veur den bliksem, of bunt oe de spinnewebben
veur den hals gegreilid ?
«En wat Beet et oe dan nog an a'k et gedoan hadde,
Poaschen mien ei? aarzelend de voorzichtige woorden —
't is joa neet van oew centen ?»
«Wat et mien angeet, wat et mien angeet, losbarst de
woede — vroag ie 't nog ? — bun ik zien bruur dan neet,
zien bloedeigen bruur ? — 't is gluperig van oe (afschuw
donkert over het oogenblauw) ie wet dat-e oew duvelsbocht
niet liejen kan, voort wordt-e hellig in den kop, — zien
leven lang hef-e stevig in de kaste gezetten deur oew verrekten
foesel, en noe hebben ikke en Miete alles gedoan um em
van 't mieterige grei of to kriegen, en noe (hijgend van hoogstijgende verontwaardiging) -- en noe, Brie moand heb ze
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vrej gehad in huus, en noe hewwen verdrejd nog munnikenwark gedoan (zich meer opwindend) 't steet oe smerig, en
dat duutet, doar (stomp tegen de neus), dat hei 'j manges
veur de meilite, da 'j ze gunt weer te schande en te
onvrêj gemaakt hebt, riOe kan-e weer de kaste in klausteren,
umdat e met zien zatten kop hergegoan hef en de roeten
ingeslagen bie Potten-Knelis — dreig-dalend de stem —
«ie mossen der in, as et rechveerdig was.» —
«Moar mien Jezus» — angstig-verdedigend — «wat en
gemieter um niks, ie doOt of et onzen leeven Heer is —
maak oe es giftig urn den zoeptodde . . . . der is joa toch
geen blikskater an urn verlOren, as e verzOp» (tergend de
valsche loer-oogjes) en, al brek ie de keien uut de grond,
as-e 't mien vreg, dan geef ik et urn, 'n mensch mot toch
ook leven (heftig trekkend aan de bekwijlde pijp).
«En 'n ander den dood injagen» buldert Thijs op hem
of — klets, klets, rood-zwart striemen de streepen over het
bleek-rimpelig vel — «smeerkanus, smeichelder — zalt em
dan ook op — moar as ze zat bunt, smiet ie ze in de Otte,
Farizeeuwder» -- vinnig elleboogstootend — «leugender.»
A Wol da 'k oe den bast uut makander trampen kon urn
al oew leugens uut oew verrotte karkas te brekken — umgoan met leugens, dat kui j.»
Angstig, hulpbehoevend, smeeken de oude oogen de kroeg
in «Hanne, Hanne" heesch-op hortend —
«Hold den bek, mietzak, met oew gejank" en een ijzervuist stompt tegen den zwakken schouder «hie is hiergekommen
met geen cent in de tesse, en dat had e neet. Miete had
et er urn gaar uutgeproat, moar dat was oe evenv011e» —
hooger de stem — «um eerst verleijen as al oews gelieken,
en doe, doe (half stikkend in de opdringende woede-woorden)
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doe hei j urn jannever gevoerd veur en zak eerpels en een
zak look» — (volspuwend de vet-glimmende jas) en lestens
hei j em de stoelen uut huus gevaren, doe' j wisten dat
Miete met de koare was (hel-flitsend de dreig-oogen in 't
zwarte gezicht) «ik tramp oe nog de Otte in, ik kwaks oe
de stoele kort, a' j 't mien wilt heiten liegen, mietkop, ondog,
en 'k zal oe afregeln, dat geen schoap der be van zal krieten,
tut da' j der kapot bie neerligt — (ruw-schuddend het
mager-bevende lijf tegen de kraak-stoel)
Bang-wegtrekkend onder de stoer-beukende handen, keelwringt de geslagene het steeds-bleeker herhaalde : «Blief
mien van de bOtte — «Hanne, Hanne, waor blief ie dan
toch» —
Geschuifel uit het kroegje : «Wi'j wel es van em afblieven,
ie eugt zoo niedig over urn, of e wat van oe an hef, mot
ie en olden man zoo temptieren, — ie bunt nog niet ens
dreug achter de ooren» lijzigt een vrouwestem, en achter de
bruin-zware toonbank, klefferig-dof met wit-gekringde plekken,
waarachter breed-gerijde flesschen bier en jenever en «zuut
grei» zijnde 't een of ander kleursel, vermengd met de
allergemeenste foesel, door vrouwen geslurpt als «rood»
of «annies», breed-waggelt een vrouw in smerigen kortzwarten rok en verschoten, slap-afhangend paarsch jak, met
vieze muts balanceerend op het achterhoofd, gaat uitdagend v66r Thijs staan, hijgend haar korten adem, bolligrood het vettig gezicht, kwallend om de uitpuilend-fletse
drankoogen.
't Wiy, in de achterbuurt bekend als «Tante Hanne» strijdzet haar dikke handen op de heupen, kleverig-herhalend:
«En wat wol ie noe, mien jungesken, datte wie op apegapen
g ongen liggen en waterpap vratten veur oew plezier» (sarg
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sleepend het vette keelgeluid), <dan mo'j vrogger opstaon)
(lonkend de rood-berande zwemoogen) «lust oe eiges geen
slOksken, of bu'j sours onder de blauwe knoop ? »
Hi, hi. hi «kraak-lacht de weer opgescharrelde oude» hie's
bie den flauwen hoop, hi, hi, hi
Jonge Thijs, eenigszins beduzeld door het wyven gela.
menteer, dreigt op woest : «A' 'j oe noe toch Goddome
neet uut de wege holt (gebiedend) stil as de weerlich.
«En as ie» tot het wijf, «niet as de bliksem dat geteem
boat, sloa 'k oew verrekte smoelwark an flarden, dat den
drank der uutvlog — verzoept in oew eigen mieterige grei,
moar vergeeft der geen arme lu 'j mee.»
Van alle kanten opschetterend, komen de buren, voorop
de «scheresliep« oftewel «iezervarken« zwart gebaard, met
forsche bewegingen het breede lichaam werkend door het
yolk, dreunt zijn zware st em, donker in het schel-lichte
gekef der anderen naar Thijs : «Vluuk den salamander moar
's goed uut, 't is en beest, den eigesten.» Wach, ik zal oe
effent uutsluutsel geven, ie wet nog gaar niet van hoev011e
spriekskes hie Derk den bessem gedrejd hef (nog dieper
zijn stem, zwaar-voelend van den ernst der komende
woorden).
«Zoaterdagenoavend, gong ik hierneven, en doe stin Miete
op den dorpel to liepen, en net zoo zeg ik eur «Miete»,
zeg ik, «wat knipt oe» zeg ik — en doe vertellen ze mien
dat Derk weer Overnies geprufd hadde en onder de wach
was geslep, umdat e roeten kort gegooid hadde, — en hie
had zich vergangen drie moand zoo doanig good geholden, —
leste Meimark nog, niks as koffie, rieel niks as koffie, had
e over 't harte gehad en veur den oolijken hadde nog en
plesken gekoft — «nee», -- meelijdend — 't geet mien
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onmundig noa van den goeien kerel, dat z' em doe, Godbettert, weer verneukt hebben in dat miethob
«Wat duut-e zich to loaten verneuken, dat endekukew
schokschoudert een derde, fluisterend onderwij1 met tante
Hanne, — Fredjen, lang-mageren slungel, diep mank-loopend
en met een verlamden, slapneerhangenden arm, roode neus
in groezelig, bepuisd gezicht en hoofd bruin bekorst van
dik-vuile zweren, schreeuwt naar Thijs, scheef-lachend de
valsche boeventronie «zo'n slOksken as tante Hanne oe
anpressentiert, steet in de mage — ik zegge toch moar, dat
et veur de ganzen niet gebrouwen is.
«Blief mien van 't lief met oew zoere preutjes» — minachtend Thijs — 'k heb et neet tegen oe, blief ie moar an
't smoezen en koezeblOren met tante Hanne — «Moar ik
heb et dan w61 tegen urn>> komt bulderend de stem van
den scheresliep, hem rukkend den eénen gezonden arm :
de heb Derk nog meer belazerd as dat ongeluk doar« —
wijzend den werkvinger naar schelen Hannes.
ek Heit et gelogem gilt den ander terug.
«Wat gelOgen ?» kijft vrouw Janssen, die er bij is komen
loopen, oogen rood-gezwollen van schreien, gezicht gevlekt
met roode slaag-plekken, nog zenuwachtig snikkend de
huilstem. «Heb ie um geen kwas angeprezentierd, ie eiges ?
«Verechtig hef e dab> barsch bevestigt de enkele stern
van 't iezervarken in de toehoorende aandachtsstilte der anderen — nog altijd stijf-knijpend den mageren arm van 't
trillende damhendjern — «joa, wisse, ik heb 't vernommen,
't is zoo geheurig bie ons met dat onze wonte nêven de
zienen is, dawwen makanders moezen in de bedstej kunt
knauwelen heuren — noe moar, wa'k dan zeggen wib —
gewichtig gebarend — «eerst gong hie hier — nieuwe aan-
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duidenden ' kneep in den arm — «wat smoezen met den
schelen (schopt bedoeld persoon, die «au» gilt, tegen de
knie) en doe heuren ik Hannes fleemen «Derk, mien jongen,
I zal oe neet anwezen um drank, moar loa'k oe dubbelden
kwas geven» en, hie, Fredjen reren der valsch onderher
«Driedubbelden kwas» en doe, en doe.
«En doe» kerm- snikt vrouw Janssen, gavven ze 'm pons
met brandewien, dat liekt der krek op, en doe 't pruven en
deur den hals deur hadde was-e- stabelierend en dat was-e
(breed-verklarend tot de hals-rekkende omstanders) en hie 's
anders zoo zinnig (nijdig op-snikkend) da's oew bedrief,
verrekten lampoot.
«Kies, kies, kies,» hitsen de jongens, vuil-gelompt, Hannes
en Fredjen om beurten gooiend met gotendrek ter afwisseling van gaap-inspannend luistren «geef em en fleer um
den kop, iezervarken.>>
«Thijs, veuruut, smeert em af, den kletskop, sloat em zien
donder in.»
«Nemp schelen Hannes der dan ook bie en tante Hanne,
die hebt toch ednen duvel tut moer.»
«Kiek dat olde wolkanien is verschimmeld kieken, 't is
of e onzen leeven Heer den regen afbiddet» juichlachen
de jongens.
«Hak em kort as spinazie, hie's der gruun genog toe, dat
akeligheid,» klinkt het op van alle kanten — breed-juichend.
«Neudig mo'j nog lachen» keft op vrouw Janssen naar
tante Hanne, die er schik in heeft.
«Neudig mo'j lachen, a'j en mensch eerst 't brood uut
de neus gestooten hebt (zich omkeerend naar een kind, dat
jankend achter haar rokken is geslopen) wat mo'j dan toch
met oew gedram, ondeugenden blaag :
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«Eee, moedêr, vader hef mien geslagen . . ..»
Met een nijdigen ruk wordt het blerende schaap op den
arm geheschen, snauwend : «Hold den bek toch met oew
gejengelte.»
<en Kêrel pons met brandewien te voeren veur kwas, veur
kwas, 'n kêrel inpres 't gekkenhuus in te jagen» dof bromt
de stem van 't iezervarken, verklarend tegen de dicht-opgepakte afkeurend-mompelende menigte.
«Net of ie 't eiges needen lust, ie spijt der ook niet in.
a'j 't veur niks kriegen kunt; — met hotten lig ie eiges
veur mirakel» scherp-snijdt van uit de huisdeur, Fredjen's
zuster, die nu aan den andren arm van 't stumprige lamhendjen gaat rukken om hem los te trekken — 'n spitsbleeke slons, in nasleepend uitdragers afval, afgedragen,
flodderig-gaten-uitgesleten blouse, hel-blauw, veel te wijd
wapperend over het mager-uitgeteerde lijf, — op rok van
zwart met roodgebloemde palmen — 't gele haar aan 66n
warknoest in den goren nek . . . .
«Wel Godallemachtig,» komt jonge Thijs er tusschen —
«lank em moar hier, scheresliep, ik zal em wel es leeren
hoe de Oostgangers den mosterd vretten (stroopt op heel
bedaard de roetbevlekte boezeroenmouwen) . . ..
Opjoelend gelach bij de elkaar-wegdringende buren,
vormend een nauwe cirkel om de vechtenden . . . .
Fredjen, benauwd kermend in machteloos rukken, doet
pogingen om uit te schieten onder de op-dreigende knokerige vuisten.
«Stil moar, menneken» sust de scheresliep, dat geet moar
z66 niet, wol ie der noe al tusschenuut sloepen (schreeuwend over de hoofden) «tante Hanne komp oe leeven es
halen, hie kik al gellig van den angs . . . p»
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c'k Zal mien wel waren» vet-lacht het antwoord uit de
dikharige lippen.
«Veuruut dan moar, Thijs» (forsch-porrend sleurt hij hem
op, plots de hand wegtrekkend) Dammen nog toe, hie bit
ook.»
Neerschokkend de breede ijzerarmen, beukt Thijs het
wegtrekkend-ingezonken Fredjen, zwiepend zijn dof-donkere
woedewoorden in de ademlooze stilte «LeUnis, gengeln dat
kui'j .... stroatslamieren, tumig goan, doar bu'j kompabel
veur (hijgend van kwaadheid) en noe nog zukke Jezuitenstreken uutbrengen — mien breur noa de kas jagen —
die oe nooit wat gedoan hef . . . .»
Al wilder stijgen de toejuichingen tegen het gejoel der
jongens en gejenk van op-den-arm bungelende kinderen
»moar warken, warken, doar bun j' te mieterig veur, te mieie-terig, lamzak, philosoof« ieder scheldwoord, elk verwijt
met geweldigen slag bekrachtigend. Rood van inspanning
gloeit door het zweetbestreepte roetgezicht van Thijs.
«Fredjen, lamhendjen.
Thijseman hef de vegboks an.
«Noe mo 'j der an, lamhendjen», jubelen de jongens.
Olden Hannes, verschuild achter al die breede ruggen,
begint zich veilig te voelen ver-af van den strijd en lurkt
welbehaaglijk aan een nieuw-gestopte pijp, onderwijl zijn
zuster hem voor de schrik een »klaore inschuddetc zelf ook
een »pruuf« nemend, aflekkend de langsgeloopen drupjes.
«As dawwen em nog lang meugen lusten.», klinkt ze hem
tegen, tongsmakkend.
Even verder klaagt vrouw Janssen, wiebelend het drenzige
kind, weer hetzelfde relaas tot meewarige buurvrouw:
«En hie hef mien de gleuiende kom koffie an de kop ge-
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gooid, knas-gek was-e van den pons met brandewien, die
zulke mieters em gevoerd hebt (vertrouwelijk zich overbuigend)
verkloaren kan 'k oe, mien leeve mensch, da 'k rijeel
hechten van angs, en dan dat flonkseren met dat mes —
'k heb op den dOrpel gesloapen — 'k verdrejen et urn bie
den zatten hond bie te kroepen, en de kinder he 'k voort
de buurt opgebracht, want hie zol zich an de schoapen
vergreppen hebben (zeur-zakkend het huilgekerm). «En anders
is-e as en kalf, en wie hadden zo'n angenaam leven, dat
hawwen, en zeuven gulden had e gebeurd veur ons leste
puggesken — en noe is alles den Jesselt in, alles verzoppen,
en God wet hoev011e boetens dat prinsen vanbaal urn weer
kost (met slip schort zich de oogen vegend meteen de
drupneus van het kind langs), «alles vot, alles.»
Aanmoedigend gillen weer de jongens : «Pak em dan an,
Thijs, loat em zien kletskop moar 's schoon schoeren an
de stroatkeien.
Na korte verademing weer opgekomen, bijtend en spuwend,
verdedigt zich 't lamhendjen, met een hand en een been,
schoppend en slaand telkens lenig wegbuigend onder de
vechtknoesten van Thijs, die aanvallend in den rug gestompt
wordt door 't Luusken, in ijverige zusterhuip, maar even ijverig
door hem weggetrapt met een verachtelijk : «Floddermeuie,
goat eerst hen, en tonnekt al die toeten en timpen van oew
geslunsel an mekander, en mensch volt er zich de beenen
te brekken Over.«
«Nee jonges, ik kan em alleenig wel opscheppen«, tot
behulpzaam-aangeboden handen; weer mopperend : «1 Zal
oe leeren mien bruur te verneuken.»
Een oogenblik woest gevecht, tot een hevigen slag neerkomt op moe-gebogen rug van het uitgeputte Fredjen ; en . . .
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«Pats, doar ligt-e«, joelen de jongens.
Doodbedaard trekt Thijs de mouwen weer af, met rooden
zakdoek afvegend het zweet, en tevreden neerkijkend op
den afgestraften «Judaskop», machteloos kermend uit de
diepte aan zijn voeten.
«Fredjen, lamhendjen« klinkt heller het strijdgejubel.
«Verdommen, hie bloedt as en varken», komt laag de
stern van het «iezervarken» (die heel koelbloedig toegeschouwd heeft) «wie zOlt er Luusken es en serenade mee
goan brengen, (bevelend), alla, jongens, pak es an, een an de
kop en een an de steert, anders is 't lieve jongsken niks
weerd« — dan, komisch-plechtig noodigend de verzamelden
to volgen :
«Komt, vriendenschaar — nu bij elkaan<
«Een kletskop heeft geen enkel haar.»
Trotsch, in overwinners-waardigheid, Thijs voorop, het
zwarte gezicht doorschemerd van enkel-witte vlekken, omgeven door het verheerlijkend gejuich der meetrekkende
jongens.
«Loawwen em moar in den Jesselt smieten, doar kan-e
zich zat zoepen» klinkt de lieflijke begeleiding.
Minachtend-strak hem aanstarend, kijkt Thijs even achteruit naar Olden Hannes, die schuin-zakt onder dien blik,
terwijl tante Hanne hem uitdagend toewuift met het kleverige
glas.
«Verrek dan ook» mompelt hij, doorloopend.
«En juffrouw, pak an oew bruurken» joelt de stoet voor
de deur van Luusken, die nijdig aan komt stuiven, afwerend :
«Dank oe, as der an toe, zalt ie em eigens op, of breng
em bie zien wief, die in bedde zit met een zatten kop,
dan Vint ze zich verammezieren« en klets de deur.
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cEn ik zegge oe, dat et bloOdgeld is», zeurig-steunt vrouw
Janssen nog altijd tot knikkende buurvrouw, die «wisse, is
't dat« zegt en met 6en vinger onder Naar vuile muts krabt.
«Thijs is nog vOls te meeliejend, — vergif is het en anders
neet, anders wol-e der neet zoo dol mee in den kop wodden» -- «Dramt dan toch neet zoo» nijdig het kind op den
andren arm gooiend.
«Zie mossen urn de vergulde kaste intrampen» bevestigt
de buurvrouw.
Blij met instemming betoogt ze door : «Eiges op pantOfféltjes
goan, en zich den boek te barsten vretten van armelu'js
geld, moar 't zal der eur noa goan (schreeuwend over het
erbarmelijk kindergeschrei), 't delirie kriegt ze allebeide. . . .
(klimmend al hooger de raas-stem) zie bulken van de cente,
van de moordcenten, . . . en wie, met zeuven bloagen, heb
niks te vretten, niks...
In de langzaam-aangroeiende stilte verklinkt het straatgejuich (Fredjen, lamhendjen».
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