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I.
Nog in de gang, vernam Frans reeds het druk rumoer
der kinderen, die zich in het zaaltje schenen te vermaken. Ongeduldig fronste hij zijn wenkbrauwen , waren
ze weer zonder toezicht ! En toen hij de deur opende,
hoorde hij het snel, herhaald Koekoek ! Koekoek ! van
de meterhooge, prachtvolle Zwitsersche klok, wier
beeldhouwwerk een hert, aangevallen door een adelaar
voorstelde, en hij zag, hoe Zusje, op een stoel geklommen, met haar vingertje, in vlug tempo de wijzers
rond-draaien deed, opdat het blauwgrijze vogeltje
telkens uit zijn hokje springen en Koekoek, Koekoek,
roepen zou. Verschrikt door het onverwacht binnenkomen van haar Vader, en toch ondeugend genoeg
om niet dadelijk uit te scheiden, probeerde zij nog
haastig den wijzer een omdraai te laten maken, terwip
zij tegelijk op den. grond sprong , met dit gevolg,
dat de groote, uitgesneden ivoren wijzer krakte, en
naar beneden viel.
Een oogenblik buiten zichzelf van drift, kwam hij
naar het kind toe, en gaf het een harden tik om
den schouder.
— Wat heb je daar gedaan! Kunnen jullie dan
Mariage de raison.
1
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nergens met je vingers afblijven? Waar is Nurse?
Het kind, dat eerst, hoewel zelf ontsteld, met een
braniachtig-uitdagend gezichtje was blijven staan,
begon, na den klap, erbarmelijk-hard te huilen, terwij1
het jongetje, Sam, er met belangstellend leedvermaak
naar bleef kijken.
- Waar is Nurse?
- Ik weet 't niet, zei Sam, die door zijn Zusje
bijna omver werd geduwd, terwijl zij hem, luidruchtigsnikkend, voorbij holde naar boven.
- Wat deden jullie hier? Waarom zijn jullie
niet in de speelkamer?
— We verveelden ons zoo . . . Nurse wou niet
uit, 't regende. En toen ... we speelden eerst in de
gang... en toen gingen we hier naar toe ... en toen .
— En toen ging Zus aan de wijzers draaien, en
jij liet 't haar maar doen. Jij bent net zoo stout als zij.
— Ik heb toch niets . . .
— Still Jaffe jongen ! Nee, jij hebt 't niet gedaan,
maar jij vond 't wel leuk, dat zij 't deed, en jij
stond nog te lachen, toen zij 'n klap kreeg. Naar
boven, ik wil je niet meer zien.
Met een zwaren zucht raapte Frans den wijzer op.
ja, die was afgeknakt, daar zou een nieuwe voor in
de plaats gemaakt moeten worden. Als 't binnenwerk
van de klok maar niet 66k was vernield .
Hij schudde het hoofd, terwij1 hij zich mismoedig
naar zijn kamer begaf. 0, 't ging zoo niet langer.
Maar hoe moest hij er verandering in brengen . . .
hij wist het niet
Onwillekeurig dwaalden zijn blikken of naar het
groote geschilderde portret, dat boven zijn schrijftafel
hing, en dat de vrouw voorstelde, die hij had verloren.
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Hij keek haar in de zachte, teedere oogen, die hem
schenen aan te zien, en overal te volgen, waarheen
hij ging. Waarom moest zij sterven in het volst van
hun geluk, bij de geboorte van hun tweede kind,
het meisje, waar zij zoo innig blij mee was . . . De
eerste brandende pijn was thans, na vier jaren bijna,
wat verkalmd in een berustenden weemoed . . . maar
hoe bitter voelde hij nog haar gemis . . . aldoor . ...
aldoor . . .
Hij legde zijn elleboog op de schrijftafel, en leunde
zijn hoofd in de hand. Wat kon hij doen... wat
moest hij doen, om een einde aan dezen ondraaglijken
toestand te maken . . . Lichamelijk ontbrak het zijn
kinderen aan niets, maar geestelijk verwilderden zij.
Toen, in den eersten wanhopigen tijd, was zijn Moeder
bij hem gekomen, en had haar zorgen aan de kinderen
gewijd, zoolang zij kon. Dat waren tenminste rustige
jaren geweest, al was hij het geenszins eens met de
opvoedingsmethode zijner Moeder. Want die verwende
de kinderen op de schromelijkste wijze, en had in
haar goedhartigheid slechts dit gene principe : Als
ze maar gelukkig zijn. Nu echter was zijn Moeder
lijdende aan een sleepende rheumatische kwaal, die
haar het gebruik harer ledematen ontzegde, en haar
volkomen machteloos maakte. Hij kon haar de verpleging niet geven, die zij behoefde, en tot zijn
verdriet had zijn Moeder moeten vertrekken naar een
zijner getrouwde zusters, waar zij de liefderijkste
zorg genoot.
Nu was hij weer alleen. En alle moeilijkheden en
lasten met de kinderen rustten op hem. En hij was
er niet tegen bestand. Zijn betrekking noodzaakte
hem, bijna den geheelen dag van huis te zijn, en de
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kinderen moesten te vroeg naar bed, dan dat de
avonden van groot nut konden wezen.
Alles had hij geprobeerd: meisjes van fatsoenlijken
huize, wie het te doen was, om werkzaam te wezen ;
gewone kinderjuffrouwen, — maar waren de kinderen
te ondeugend? of had hij geen tact om met die
vrouwen om te gaan? De een na de ander had hij
moeten laten vertrekken. Eindelijk had hij deze
Engelsche nurse gekregen, hem warm door kennissen
aanbevolen, en hoe ging het? De kinderen bleven
even ongezeggelijk en wild, zij leerden weinig van de
„leerzame" spelletjes der nurse . . . omdat zii. niet van
haar houd en konden.

Och, als er maar iemand was, die van hen hield,
die geduld genoeg had, om hun kleine foutjes te
verbeteren, die hun belangstelling gaf in verschillende
dingen . . . maar... Er was maar een oplossing, wist
hij, een, — namelijk als hij weer trouwde. Maar dat
kon hij niet, zelfs niet terwille van zijn arme kinderen ...
Er was wel iets goeds van de babies te maken .. .
ze waren au fond aardig genoeg... Hij herinnerde
zich met eenige ontroering, hoe hij Bens 's avonds
Tangs de kinderkamer komende, gezien had, hoe
Zusje op haar knietjes in haar wit-gelakt ledikantje
lag, met gesloten oogjes en gevouwen handjes, terwiji
zij het gebedje, dat Nurse haar voorzei, moeilijk
nastamelde :
Holy Jesus, meek and mild,
Look on me, a little child,
Pity my simplicity . . .
Hoe aandoenlijk-onschuldig zag toen het kindje
eruit, met de korte blonde krullen om het frissche
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gezicht, en het blanke halsje omgolfd door de witte
kant van het nachtjaponnetje . . .
Had hij het recht wel, die kinderen z6.(5 te verwaarloozen . . . En toch, zich in die mate voor hen
opofferen, als de omstandigheden schenen te eischen,
als zijn Moeder hem dikwijls smeekte, en weer een
vrouw nemen . . . dat kon hij niet. Dat zou hij nimmer kunnen.
If.
Frans had met de kinderen bij zijn zuster gedineerd,
en hij had zich gedurende den maaltijd beurtelings
geergerd en geschaamd over hen, vooral om de
tegenwoordigheid van een vriendin zijner zuster,
Isabelle de Raedt, die hij weliswaar reeds jaren kende,
maar wier blik vaak met zoo'n intens medelijden op
Sam en Zusje rustte, dat hij zich innerlijk diep vernederd en gegeneerd gevoelde.
En het was hem een ware opluchting geweest,
toen eindelijk nurse verscheen in haar langen capemantel van groene serge, met een klein kapothoedje
op, waarvan een sluier statig neerhing, om de kinderen te halen.
Zij zaten thee te drinken in de serre, en voerden
een rustig gesprek, maar in Frans woelde de onrust,
en hij ken zich niet langer bedwingen.
— Wat moet ik toch doen, riep hij, wat moet ik
toch in 's hemelsnaam met die kinderen beginnen . . .
Ze worden al erger en onhebbelijker ; ik zie 't aan,
en ik sta er machteloos tegenover. Ze zi/n niet slecht,
— maar toch, als 't zoo door moet gaan, komt er
niets van terecht. Waarom kan ik, juist ik, nu niemand
vinden, die goed voor hen is ?
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— 1k geloof, zei Isabelle met haar zachte stem,
en voor het eerst nu viel het hem op, hoe het vroolijke, levenslustige meisje van vroeger veranderd was,
rinds hij haar de vorige maal zag ; een ondefinieerbare zwaarmoedigheid was er gekomen in haar oogen,
Naar wijze van spreken, haar heele manier van doen,
— ik geloof, dat je geholpen zou zijn, als je iemand
kon vinden, die van hen hield.
Getroffen blikte Frans haar aan. Had hij ditzelfde
niet precies zoo gevoeld ? . . . Hij zuchtte.
— Maar z66 iemand schijn ik niet te kunnen
vinden. 1k heb nooit gemerkt, dat er een „hart" voor
hen had. Ze deden 't alien alleen uit plicht.
— Je moest . . . begon zijn zuster, en wilde zeggen,
wat zij zoo vaak met haar Moeder besproken had,
maar een dringend-toornige blik van Frans deed
haar zwijgen.
Isabelle scheen te begrijpen, dat Frans het gesprek
veranderd wilde zien, en zij begon te praten over
zichzelve . . . en onwillekeurig klaagde ook zij haar
droefheid uit : haar Vader wilde niet, dat zij het een
of ander „werd" , onderwijzeres mocht zij niet worden,
pleegzuster niet... En zoo was zij gedwongen haar
leege dagen voort te slepen, de een na den ander,
totdat zij er moe en moedeloos van was . . .
— Is dat de reden, dat je zooveel minder vroolijk . . . zei Frans, maar hij bespeurde, nu even
onbescheiden te zijn als hij zijn zuster zoo straks
had verweten. Isabelle had een donkere kleur gekregen , maar zij zag hem vrijmoedig in de oogen,
en zei :
— Ja, dat is de reden. Welke zou er anders zijn ?
1k IcAn dat nuttelooze leven bijna niet meer verdra-
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gen . . . maar Papa verbiedt me alles . . . ik moet
wel . . . ik moet . . .

Dien avond, toen Frans' zuster Gertrude haar
broer en Isabelle stilzwijgend lang had gadegeslagen,
was zij tot de overtuiging gekomen, dat deze beiden
niet beter konden doen dan met elkaar te trouwen.
Frans zou een goede, verstandige Moeder voor zijn
kinderen krijgen, en Isabelle zou haar zucht naar
nuttig-zijn bevredigd zien. Met veel overleg en handigheid begon zij er met Isabelle over te spreken ;
want als deze niet wilde, behoefde zij Frans niet
noodeloos te verontrusten. En tot haar verwondering,
maar blijdschap vooral, vond zij bij Isabelle een
gewillig gehoor. Het meisje zeide, dat zij er naar
snakte uit haar omgeving te komen, en werkzaam
te zijn ; dat zij veel van kinderen hield, en dat, daar
haar Vader haar niet toestond, iets te worden, zij
misschien inderdaad het beste deed, om een weduwnaar met kinderen te trouwen. Maar dat zij, als zij
er ooit toe overging, de absolute voorwaarde zou
moeten stellen, de Moeder van zijn kinderen, niets
anders dan de Moeder van zijn kinderen, te zijn.
Vooral dit laatste verheugde Gertrude om Frans.
Zij wist, hoeveel hij van zijn eerste vrouw had gehouden, en dat daarom een tweede huwelijk hem
altijd iets ,onmogelijks had geleken. Maar z66 was
het natuurlijk iets anders. En na eindeloos veel en
lange samensprekingen, wist zij Frans te doen inzien,
dat het z66 het beste was.
Z66 het beste voor hem, zeer zeker, erkende hij.
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Maar voor Mar ? Mocht hij haar hulp, haar goedheid aannemen, zonder er ook maar iets voor terug
te geven? En als het offer later eens te zwaar voor
haar bleek ? . . .
Maar eens, toen hij zelf een onderhoud met Isabelle
had, betoogde zij hem zoo ernstig en nadrukkelijk,
dat het geen offer was, dat zij hem integendeel altijd
dankbaar zou zijn, omdat hij haar een werkkring vol
aangename bezigheid gaf, dat hij niet langer aarzelde,
en haar hand in zwijgende erkentelijkheid drukte. En
korten tijd daarna voerde hij haar, op den middag
van den huwelijksdag, als de Moeder zijner kinderen
in zijn huis.
IV.
Het duurde eenigen tijd v66r Frans zich in zijn
nieuwen toestand had ingeleefd. Het was zoo wonderlijk voor hem, Isabelle steeds om zich heen te
zien, in de rol van verzorgster zijner kinderen, en
dan te moeten realiseeren, dat zij zijn vrouw was.
Maar zij gedroeg zich zoo natuurlijk, ook tegenover
hem , zij had zich blijkbaar haar nieuwe positie z66
goed overlegd, dat het haar weinig moeite kostte,
zich daarin te schikken. En haar ongedwongenheid
maakte voor hem de ongewone verhouding gemakkelijker, dan hij in het begin vreesde, dat deze zou
kunnen worden.
's Morgens, als hij beneden kwam om te ontbijten,
vond hij haar daar reeds met de kinderen, die een
stormachtige, onberedeneerde liefde voor haar hadden
opgevat, en die werkelijk op alleraardigste wijze hun
best deden, om haar niet onaangenaam te zijn. En
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's middags, als hij thuiskwam, sprongen de kinderen
hem lief en opgewekt tegemoet, en hadden hem z66veel te vertellen : Maatje had hen hiermee naar toe
genomen . . . Maatje had hun dit verteld . . . Maatje
had dat voor hen gemaakt . . . dat hij telkens en
telkens weer met een blik van innige dankbaarheid
haar oogen zocht. En zij glimlachte dan met haar
stillen, zwaarmoedigen glimlach, die nog altijd moe
en droefgeestig gebleven was, en keek naar de kinderen, die haar, zij zeide het hem dikwijls, zoo veel,
o, zoo veel vergoedden . . . En 's avonds bleef hij
niet op zijn kamer ; hij had zich uit beleefdheid aangewend, om met haar thee te drinken ; zij spraken
dan rustig over verschillende Bingen, meest over de
kinderen, totdat zij, bij het naar hun eigen kamers
gaan, met een handdruk scheidden als goede vrienden.
In 't eerst had hij voortdurend de gewaarwording,
of zij maar bij hen logeerde, en er nog wel een tijd
komen zou, dat dit stille, aangename Leven een einde
nam. Maar allengs wende hij aan het denkbeeld, dat
zij hier was voor aliild ; zoo geleidelijk was alles
gegaan, dat hij er zich dikwijls over verbaasde ; hij
was getrouwd, — en niets werd er ooit van hem
gevraagd ; hij was zoo vrij als voorheen, alleen had
hij in zijn huis de zorgende leidsvrouw gekregen, de
trouwe Moeder zijner kinderen. . .
Eens vroeg hij haar, met bewondering in zijn stem,
hoe het haar toch was gelukt, die onhebbelijke, allerlastigste wezentjes, z66 spoedig om te tooveren in wel
levendige, maar toch aardige en verdragelijke kinderen.
Zij lachte zachtjes, en zei, dat de kinderen ten
eerste in hoofdzaak lastig en onhebbelijk werden gemaakt door ongeschikt personeel; en dat het ten
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tweede . . . niet zoo vlot en vlug was gegaan, als
hij dacht. . .
Zij vertelde hem toen, — zij kon dat wel doen,
nu alles toch ten goede veranderd was, hoe ontzettend veel moeite en hoe eindeloos veel geduld het
had gekost om Sam en Zusje eenigszins te „beschaven". Zij begrepen haar verbieden niet, zij zagen
absoluut niet in, waarom zij sommige dingen niet
m6chten, en andere daarentegen juist weer mbesten ;
zij streefden haar tegen, soms uit moedwil, soms ook
zonder opzet. . . Maar haar liefde had hen ten slotte
gewonnen. De kinderen voelden, dat zij van hen hield,
en dat verlichtte haar taak en vervriendelijkte die
66k. Hij moest niet denken, dat iets haar ooit te
zwaar was geweest; integendeel, zij.. .
— Maar dat ik daar nooit lets van heb gemerkt,
viel hij haar in de rede, vernederd en beschaamd.
Wat moet ik toch zeggen, om m'n onachtzaamheid
te verontschuldigen ... en dat ik je nooit eenige
hulp heb gegeven. . .
— Zeg dat je blij ben met 't resultaat ; anders
wil ik niet hooren, zei ze. 't Was niet om te klagen,
dat ik sprak, dat begrijp je toch wel?
— Ja, zei hij, zeker, natuurlijk, anders had je toch
wel 's eerder geklaagd. Maar heusch, ik ben er verslagen van, dat je 't z66 erg hebt gehad.
— 0, nee, zei ze snel, denk dat niet, denk dat
nooit. Als ik niet die moeite en zorg had gehad,
werk, waaraan ik al m'n kracht en gedachten moest
geven, hoe had ik 't dan uitge . . .
Haastig hield zij het woord . . . gehouden . . . nog
in, maar hij, te zeer in beslag genomen door zijn
eigen gedachten, bemerkte het niet.
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— Geloof me, zei ze ernstig, ik ben gelukkig, nu
ik m'n levensdoel heb gevonden. . .
— Gelukkig ? herhaalde Frans, en zag haar aandachtig in het bleeke, versmalde gezicht. Gelukkig .. .
o, nu zie ik pas, arm kind, hoe zwaar je 't hebt
gehad. 0, waarom me toch niet om steun, om hulp
gevraagd. . .
— Dat wou 'k juist niet, zei ze, mat lachend, en
't was immers ook niet noodig ? 't Was waarschijnlijk
zelfs beter van niet...
— Maar 't was te veel voor je, 't is nu zelfs nog
te veel. Ontken 't niet, ik zie 't immers aan je, je
bent zoo bleek, zoo triest.. .
— Ik triest? vroeg zij verschrikt. Ik ben niet
triest. . . Ik zei je toch, dat ik gelukkig ben.
Een helroode blos overkleurde haar heele gezicht,
en zij zag er, terwij1 zij dit zeide, zoo ongelukkig uit,
dat hij zich niet weerhouden kon, om te vragen :
— Is er jets wat je hindert ? Jets, wat ik.. .
— Niets, zei ze, opeens zoo stug en koel, dat hij
weer plotseling en sterk gevoelde, hoe oneigenlijkvreemd hun verhouding was. Ik verzoek je, me te
gelooven, als ik zeg, dat ik tevreden ben, en niets
antlers verlang dan dit leven. Ik ben nu nuttig, —
dat heb ik altijd willen zijn. Maak je niet bezorgd
over mij, — alsjeblieft niet, — neem zoo min mogelijk notitie van m'n „bleekheid," m'n „triestheid,"
dan bewijs je me de beste dienst. Wil je me dat
beloven ?
Hij aarzelde. Hij moist, dat hij het haar beloven
moest, omdat immers niets van wat haar betrof, hem
„aanging". En toch, hij meende te begrijpen, dat zij
zich eenzaam voelde, en dat zij misschien een verdriet
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verborg, — kon zij hem niet genoeg vertrouwen,
om haar leed bij hem uit te klagen ? Hij zei :
— Isabelle, ik weet, dat je met je familie niet
zoo goed harmonieert, ieder mensch heeft toch wel
's behoefte, om zich uit te spreken. Kan je mit niet
beschouwen als 'n vriend, 'n goede vriend.. .
Zij zag hem aan met oogen, vol wantrouwen, toorn
en vrees. Haar toon, toen zij sprak, haar heele houding was afwerend ; langzaam, door de inspanning,
om haar zelfbeheersching niet te verliezen, zei ze:
— Er is niets, wat ik zou willen of kunnen zeggen,
en vraag er me nooit meer naar. Dat moet ik je
dringend verzoeken. Ga met me om, zooals je altijd
hebt gedaan, prettig, vriendelijk, zooals ik doe met
jou. Maar bemoei je verder niet met me. Laat me
met rust. Laat me met rust.
Haar woorden klonken gesmoord van onderdrukte
hartstochtelijkheid, en getroffen blikte hij voor zich
neer. Hij had het recht niet, nu door te breken in
de intimiteit harer ziel. Maar hij begreep, zoo duidelijk,
alsof zij het hem met ronde woorden had gezegd,
dat de vervulling van haar levensdoel, ondanks al
haar beweringen van het tegendeel, haar toch niet
gelukkig maakte . . .
V.
De dagen gingen voorbij.
Langzamerhand was het voor Frans iets vast-staands
en heel gewoons geworden, dat Isabelle steeds in zijn
huis aanwezig was. Hij voelde zich gerust en tevreden.
Den ondraaglijken druk, die op hem had gewogen,
toen hij verplicht was alleen voor de kinderen te
zorgen, had zij van hem weg-genomen. Hij kon weer
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vrijer ademhalen in een atmosfeer van ihuis-zin. Hij
wist, dat er iemand was, die in al de nooden der
kinderen voorzag, en die op uitstekende wijze het
beheer voerde over het huishouden. Zijn zuster zeide
hem dikwijls in blijde verbazing, zoo verheugd to
zijn, dat hij het „zoo goed had getroffen," en hij
bedamde dit altijd dankbaar. Aileen sprak hij wel
Bens met Gertrude over Isabelle's voortdurende droefgeestigheid, en wat hij daaraan zou kunnen doen.
— Droefgeestig ? vroeg Gertrude verwonderd. Ik
zie haar altijd opgewekt . . . ze klaagt ook nooit .. .
— Nee, ze klaagt nooit.
— Maar ze is ook nooit stil of down, als we bij
elkaar zijn. Werkelijk niet. Ze is zelfs vroolijk en
stoeit met de kinderen . . . En ze ziet er goed uit.
Wat bedoel je dan toch ?
-- Ik weet 't niet... zei hij vaag.
Was 't verbeelding van hem, dat zij, wanneer zij
alleen waren, er zoo diep-zwaarmoedig, zoo onuitsprekelijk-gelaten triest kon uitzien ? Het was waar,
ja, ook hij zag haar in gezelschap lachen, en hoorde
haar schertsen met de kinderen in prettig spel, maar
hij liet zich de overtuiging niet uit het hoofd praten,
dat zij niet gelukkig was, dat er iets aan haar Leven
ontbrak. Er haar naar vragen durfde hij niet meer,
maar hij sloeg haar zwijgend gade, en telkens bemerkte hij, hoe, als zij tezamen waren, en niet met
elkaar praatten, de geanimeerdheid dadelijk uit haar
trekken verdween ; hoe haar mond zich dan sloot in
pijnlijke vastheid, en hoe haar oogen een starende
uitdrukking kregen, alsof zij verloren was in melancholie . . . Maar 66k bemerkte hij, dat dit slechts gebeurde, wanneer er niemand dan hij tegenwoordig
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was . . . Alsof, dacht hij verdrietig, hi/. iemand was,
met wien zij geen rekening behoefde te houden .. .
En alsof zij zich bij hem dus z66 voelen en ook z66
voordoen kon, als in haar eenzaamheid .. .
Medelijden had hij met haar, ja, zeker. Want door
dit huwelijk met hem had zij zich den weg afgesloten,
om mogelijk nog eens te trouwen uit liefde. En haar
ideale zelfopoffering zag hij met eerbied en bewondering aan. Maar het hinderde hem toch geweldig,
dat zij hem van geen belang achtte, dat het er voor hem
niet op aankwam, of hij haar zag lijden of niet .. .
Nooit sprak zij eens met hem over haar eigen
aangelegenheden, nooit vertelde zij hem iets uit zichzelf; met een ijzeren zelfbedwang hield zij haar binnenleven voor hem verborgen ; en hij moist, dat, als hij
hierop zinspeelde, zij hem met verbazing en afkeer zou
aanzien ; het was toch immers de „overeenkomst",
dat zij zich niet met elkander zouden bemoeien ?
Goed, en hij zou zich ook aan de „overeenkomst"
houden, en haar met rust laten. Maar begreep zij
dan niet uit zichzelf, — zij was dan wel onverschillig
voor hem ! — dat het voor hem een onhoudbare
toestand werd, om samen te wonen met een „geheim",
en nog wel een treurig geheim ? Het was niet uit
nieuwsgierigheid, dat hij erover dacht, maar uit zuivere
belangstelling ; hij had haar zoo onnoemelijk veel te
danken, dat hij haar het beste en liefste gunde. Maar
hun levens gingen elkander voorbij zonder elkaar ooit
te raken. Hij moest zich stil houden, ook al martelde
hem het verlangen, om haar gelukkig te weten. Hij
nam te veel van haar aan, zonder haar iets daarvoor
terug te geven, en dat besef was hem een voortdurende kwelling. En soms, ondanks zichzelf, staarde
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hij haar zwijgend, uitvorschend aan, terwijl hij dan
plotseling bemerkte wat hij deed, doordat zij onmiddellijk onrustig werd. Zijn dringenden blik kon zij
niet eens verdragen. Hij moest haar terughoudendheid
respecteeren ; zij duldde geen onbescheiden vragen, en
om een scene te vermijden, bedwong hij de woorden,
die hem dikwijls op de lippen brandden.
Veel meer dan wanneer zij hem had vertrouwd,
en als aan een vriend haar leed gebiecht, hielden
zijn gedachten zich met haar bezig. Hij wilde iets
voor haar doen, om haar leven aangenaam te maken,
en zij belette hem stelselmatig elke toenadering. Er
was zoo iets stroefs in hun verhouding, dat er toch
niet in behoefde te zijn. Hij hield er zich van overtuigd, dat het haar verlichten zou zich uit te spreken
aan iemand, die haar verdriet met groote belangstelling en sympathie zou ontvangen.
Zij zaten samen in het zaaltje thee te drinken; de
kinderen waren naar bed. Toevallig viel zijn blik op
de groote, gebeeldhouwde klok, die nu weer hersteld
was, en hij vertelde haar het voorvalletje van een
poos geleden, dat, hoe onbeduidend het op zichzelf
ook was, hem toen toch bijna tot wanhoop had
gebracht ... En zij ging er met de haar eigen kalme
vriendelijkheid op in, vertelde zelf ondeugende en
aardige dingen der kinderen, en hun Loon was schertsend
en opgewekt. En opeens dacht hij, dat thans misschien
wel het oogenblik was gekomen om haar vertrouwen
te vragen; het scheen wel, dat zij nu niet zoozeer
„op haar hoede" was als gewoonlijk, — maar toch
aarzelde hij ; zijn hart begon te kloppen, en hij spande
zich in, om haar niets van zijn voornemen te doen
blijken. Wat zag zij er nu tevreden uit, en zoo lief
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met dat lachje om haar lippen, dat zij er, altijd, altijd
om houden moest . . . Wat was er toch gebeurd, dat
die eertijds zoo schitterende oogen thans voortdurend
overfloersd schenen door een waas van ongeweende
tranen ? . . . Hij herinnerde zich nog zoo goed
hun kennismaking : Isabelle was toentertijd ook bij
zijn zuster gelogeerd, en zijne vrouw en hij zagen
haar daar, een vroolijk, geestig meisje, met een allerliefst en overmoedig gezicht . . . Zijn vrouw, evenals
hij, had haar heel aardig en amusant gevonden; en
ook Isabelle voelde veel vriendschap voor zijn vrouw.
En ook na zijn verlies, was zij een dergenen geweest,
die hem het liefst en het begrijpendst had geschreven ...
Als hij dit alles eens ophaalde, en dan langzaam-aan
haar zocht te winnen, om hem haar vertrouwen te
geven ? . . . Hij voelde duidelijk, hoe de spanning
van het ongewetene, het ongezegde, die van den
beginne tusschen hen had geheerscht, al erger en
erger werd... En ook, dat het denkbeeld, niets,
volstrekt niets in haar leven te beteekenen, hem hoe
langer hoe ondragelijker scheen.
Maar toch was hij bang, om te beginnen, nu
juist haar toon wat losser en levendiger werd. Riskeerde hij niet te veel? Maar za.o kon de toestand
toch ook niet langer blijven . . .
— Wat ben je toch goed en lief voor de kinderen,
zei hij, ik wed niet, waarmee ik je m'n dankbaarheid toch ooit zal kunnen toonen.
Er was zoo'n warme klank in zijn stem, dat zij
hem glimlachend aanzag, en vroeg:
— Dus je bent tevreden?
Dit was het oogenblik, en hij mocht het niet
voorbij laten gaan.
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1k zou, zei hij, volkomen tevreden zijn, als
- Als? .
- Als .
— Nee, nu moet je ook verder spreken, zei ze,
nog luchtig van toon, na hun prettig gepraat van
zooeven, volstrekt niet vermoedend, wat er zou volgen.
— Hoe kan ik tevreden zijn, zei hij zacht, zonder .
- Zonder ? herhaalde zij weer.
Zonder je vertrouwen.
Zij rees op van haar stoel ; in een oogwenk was
haar gezicht veranderd, alle gemoedelijkheid, alle
argeloosheid was verdwenen uit haar oogen, en hun
uitdrukking werd hard en koud. Zij zag er uit, alsof
zij zonder verder een woord de kamer zou verlaten,
en hij strekte zijn hand reeds naar haar toe, om
haar tegen te houden, maar zij ging weer zitten,
zichzelf met geweld beheerschende.
1VI'n vertrouwen, zei ze met gedempte stem,
je weet, dat je .. .
- Dat ik dat niet mag vragen ? viel hij haar
onstuimig in de rede. Waarom niet ? Waarom zou
ik dat niet mogen? Wat je aan 'n zuster zou geven,
aan 'n vriendin, dat is te veel, waar 't vzij betreft ?
1k moet je dag na dag zien lijden, zien treuren, ik
moet je goedheid, al je opofferingen' maar aannemen,
zonder er iets voor terug te doen ; als ik je vraag
je te mogen helpen, dan wijs je me af, dan stoat je
me terug; denk je nooit 's aan wat dat zijn
moet voor mp Nee, natuurlijk, wat zou je aan me
denken, je geeft immers niets om me, ik ben maar
de eerste de beste vreemde voor je, met wie je
alleen maar getrouwd ben, omdat je vader niet wou,
dat je 'n betrekking aannemen zou, maar verder,
Mariage de raison.
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verder, — wat ga ik je aan, wat bekommer je . je
om me, ik beteeken immers niets voor je, niets,
niets, niet 't minste of geringste!
Verschrikt had zij hem aangehoord. Haar gezicht
werd allengs gloeiend rood ; maar haar lippen hield
zij vast opeen geklemd, als besloten, om haar geheim ten alien prijs te verdedigen. En kalm, ofschoon
al haar zenuwen klopten van een wilde, vreemde
ontroering, antwoordde zij :
— Je hebt 't rechl niet, zoo tegen me te spreken.
En ik zal 't ook niet verdragen. Alleen op voorwaarde, dat ik hier rustig zou zijn, dat ik met vrede
zou warden gelaten, ben ik bij je gekomen. Aileen als
dal me verzekerd wordt, kan ik m'n tack volbrengen.
— Maar ik wil je toch helpen, brak hij uit,
wanhopig omdat zij zijn innerlijke bedoeling niet
scheen te begrijpen, ik vraag 't toch niet uit lage
nieuwsgierigheid, of om je te kwellen, ik zou willen
weten, hoe ik je gelukkig kon maken, niet alleen
voor 't uiterlijk, maar ook innerlijk, werkelijk ! 0 ! je
weet niet, hoe ik erover denk, wat ik zou willen
doen, om je te troosten, te steunen . . . Toe, zei hij
opeens, heel dringend-zacht, sta me toe je te helpen...
vertrouw me . . . vertrouw me . . .
Haar lippen begonnen te trillen. Zij zag er uit,
of zij op het punt stond in tranen uit te barsten.
In haar oogen kwam weer een schuwheid, een
vrees . . . want zij voelde, dat zijn zachtheid veel
moeielijker was te weerstaan, dan zijn dreigend verwijt en zijn toorn.
— Zie je niet, vroeg zij, en haar stem deed hem
zonderling ontroeren, dat je niet verder moet gaan?
Dat je me moet sparen ? . . . 1k heb geen verdriet,

19

waaraan jij lets zou kunnen veranderen, laat je dat
genoeg zijn, als je merkt, dat ik 't alleen wil dragen.
Dat verlangen moet je eerbiedigen, — veel vraag ik
niet van je...
Zij zag, dat hij t6ch nog trachten wilde haar
tegenstand te breken, dat hij den mond reeds opende
tot een smeekende vraag, en haar angst verhevigde
z66, dat zij riep :
— 1k dwing jou toch Ook niet, om over je droefheid te spreken, ik wil toch niet aldoor, dat jij me
zal vertellen, wat je mist, en hoe je lijdt; je smart
is me heilig, laat de mijne 't jou zijn. Of . . . Zij
stond haastig op, en verliet de kamer, omdat zij
niet wilde, dat hij haar hartstochtelijk schreiend zou
zien, of . . . ik kan niet langer bier blijven . . .
VI.
Verslagen was hij achter-gebleven na haar snelle
woorden, die in groote opwinding waren gezegd,
maar die zij toch meende, meende. „Ik vraag niet,
wat je mist, hoe je lijdt . . ." zag zij hem dan treuren
en lijden, zooals hij Mar? In elk geval, zij wist
waarom hij treurde, als hij er treurig uitzag . . . hij
hield haar niet jets op smadelijke wijze verborgen,
alsof zij niet goed genoeg was, om het te mogen
weten . . . Haar smart was haar „heilig," die was
haar dus meer waard, dan wat ook ter wereld ; het
kon haar niet schelen, dat zij hem verdriet deed, zij
vroeg daar niet naar, het liet haar onverschillig. Haar
smart was haar heilig . . . te heilig om die aan hem
te openbaren . . . zij had het hem duidelijk en onomwonden gezegd.
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En als hij t6ch aandrong om te weten ... dan ...
dan zou zij niet langer blijven.
Je hebt 't recht niet . . . je moet m'n smart eerbiedigen, want m'n smart is me heilig . . . heilig .. .
Was hij er maar niet weer opnieuw over begonnen . . . hij v6elde immers wel, hoe onvoorzichtig hij
was ? Maar hij had het niet kunnen laten, het was
sterker dan hij. En misschien was het ook wel goed,
dat hij nu precies wist, waaraan hij zich te houden
had, dat zij hem sterk en nadrukkelijk zijn plaats
had aangewezen .. .
Hij voelde zich vreemd opgewonden en heel bedaard
tegelijk; als iemand, die in zelfbeheersching jets aanvaardt, wat hem veel leed doet, maar waaraan hij
niets kan veranderen. Goed, — hij moest natuurlijk
berusten, nu er zulke hooge woorden waren gevallen,
dat zij sprak van „heengaan", of zij daar ook al niets
om gaf... Maar het had hem diep getroffen, dat
zij zoo spreken kon. Wat was er toch, wat hij niet
mocht weten ? Vluchtig, terloops, omdat hij niet den
schijn wilde wekken, als deed hij naar haar onderzoek, had hij zijn zuster wel eens gesproken over
de groote verandering, die er in Isabelle was gekomen. Maar deze had het heel natuurlijk verklaard :
Dat weet je toch wel? Haar vader streefde haar in
alles tegen ; nu, zij heeft in 't geheel geen stil en
berustend temperament, dat gaf dus 'n strijd voor
haar, die je vanzelf sterk aanpakt. Ze heeft me wel
's verteld, hoe genoeg zij kreeg van haar leege
leven van uitgaan en nog eens uitgaan, en hoe haar
vader toch wilde, dat zij het voortzette, omdat zij
anders immers „nook kans had te trouwen ..."
Zijn zuster geloofde dit dus. Maar hij wist wel
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beter : wat haar zwaarmoedig en diep-in lijdend
maakte, had een heel andere dan deze normale, eenvoudige reden ...
's Morgens had hij haar niet aan het ontbijt gezien ; reeds heftig ongerust, wilde hij de oorzaak
van haar afwezigheid vragen, toen het kamermeisje
hem zeide, dat mevrouw haar had verzocht, hem te
melden, dat zij met de kinderen al vroeg naar de
oude mevrouw was gegaan, om deze met haar verjaardag te feliciteeren ...
Zijn Moeder was jarig ... en in zijn denken aan
Isabelle had hij dat vandaag geheel vergeten ... Wat
een geluk, dat het zoo trof. Nu konden zij, over
deze omstandigheden heen, weer geleidelijk terugglijden in het gewone leven, en net doen, of er niets
was gebeurd ...
Maar al hoopte hij dit ook nog zoo, het bleek
hem den daarop volgenden dag heel duidelijk, dat
het niet zoo gemakkelijk ging. Zij was stiller dan
gewoonlijk, ofschoon ook zij ernstig trachtte, om het
te doen voorkomen, alsof zij aan niets meer dacht.
Een onrust woelde in beiden ; bij hem was het de
teleurstelling van het bruusk afgewezen zijn, terwiji
hij het toch zoo goed met haar voorhad; bij haar
de oude vrees, het wantrouwen, de schuwheid, om
hem iets van haar innerlijk te openbaren .. .
Zoo zaten zij des avonds bijeen, en durfden niet
praten, en durfden niet zwijgen ... een vreemde,
zwoele dreiging was tusschen hen, die hun adem
beklemde, en het bloed in hun aderen deed kloppen.
Zij vermeden het elkander aan te zien, en toch merkte
hij van haar, hoe zij telkens zenuwachtig den draad
van haar handwerk stuk trok, en zij van hem, hoe hij
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geen enkele maal een blad omsloeg van zijn boek ...
De spanning werd hem te machtig. Hij wist niet,
wat hij wilde, niet wat hij zou zeggen, maar hij kon
zich niet langer weerhouden, en riep :
— Isa!
Een schok ging door haar heen bij het hooren
van dien naam. Hij had haar nooit anders dan voluit „Isabelle" genoemd... Toch, kalm, keek zij op :
— Ja, Frans?
— Waarom ben je zoo stil? Je zit hier en zegt
geen woord. Waarom spreek je niet? Waarom ben
je niet zooals anders? Anders heb je altijd...
— Ik wou je nu ook juist vertellen, dat Sam ...
— Sam! viel hij haar driftig in de rede. Altijd
de kinderen ! de kinderen ! de kinderen ! 't Is, of je
me er expres mee vervolgt ! Mag er tusschen ons
van geen ander onderwerp sprake zijn, dan van de
kinderen, eeuwig en altijd de kinderen! de kinderen!
Angstig stond zij op ; zij vond geen woorden.
Nog nooit had zij zich zoo vreemd, zoo onzeker
te moede gevoeld ... Maar in het volgende oogenblik was hij bij haar, greep haar bij beide armen :
— Isa, smeekte hij, wees anders tegen me. 1k
kan 't niet meer verdragen. Wees goed, wees edelmoedig. Doe niet zoo hard, zoo stug, zoo afwerend,
zie je dan niet, hoe ik er onder lijd?
Haar arm gezicht, zoo bleek, en met diep neergeslagen oogen, was vlak bij het zijne, toen hij zich
tot haar neerboog in zijn dringende vraag. Maar
zij wendde het van hem weg in zoo zichtbare vrees,
dat hij, zichzelven niet langer meester, zijn armen
om haar heensloeg, en haar naar zich toetrok in
hartstochtelijke kracht.
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Maar onmiddellijk verweerde zij zich. En terwij1
zij hem toeriep, haar los te laten, kwam haar eindelijk de bekentenis van de lippen :
— Begrijp je dan niet, o, begrijp je dan niet
dat iemand als ik, jong, gevierd, rijk, — flood zoo'n
huwelijk zou hebben aangegaan, nooit, nooit, als 't
uit depit?...
niet was geweest
Hij liet haar los, en trad achteruit met gesloten
oogen. Hij wist het. Hij had het altijd geweten
alleen maar zoo krankzinnig gehoopt, dat zij lets
jets anders zou hebben bekend
anders
VII.
Hij las, in zijn studeerkamer, haar briefje, dat
hem den volgenden morgen vroeg werd gebracht.
Met een gevoel, alsof nu toch alles in zijn leven
gedaan was, opende hij het, en las :
Frans, vergeef me, dat ik dat gisteravond gezegd heb. Den heelen nacht heb ik over mezelf
nagedacht; en ik begrijp niet meer, hoe ik daartoe
heb kunnen komen. Ik begrijp niets meer , niets
meer van mezelf. Die ander ... ik merk nu opeens,
hoe weinig, nooit meer, ik aan hem heb gedacht
in den laatsten tijd, en toch schijn ik eenmaal van
hem te hebben gehouden . . . Maar daarom had ik
je dai niet mogen zeggen, want 't is de waarheid
niet meer. Vroeger misschien wet geweest maar
wat schijnt me dat fang geleden. 1k ben zoo tevreden, zoo gelukkig in je huis, Frans, rustiger, dan
ik ooit ben geweest. En daarom... al ga ik nu
voor een tijdje weg, zoodat we beiden weer ons zelf
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kunnen worden, — laat me weer terug-komen . . .
Mag ik terug-komen, mAg ik terug-komen . . .
ISABELLE.
Frans?
Een postcriptum was er blijkbaar later bijgevoegd :
Laat de kinderen naar je zuster gaan ; ze kunnen er
best zijn voor een paar dagen. En zeg dan, dat ik
onverwachts naar huis heb gemoeten.
Hij was diep ontroerd, toen hij haar woorden las.
Wat beteekende het ? Intuitief had zij zeer juist gevoeld, dat zij nu voor een poosje moest heengaan,
opdat zij beiden innerlijk tot rust en tot vol begrip
konden komen . . .
Mag ik terug-komen, Frans? ... Hoe bescheiden
vroeg zij dat, alsof zij het niet was, die opnieuw het
geluk in zijn huis had gebracht, het geluk, het
geluk... Mag ik terug-komen Frans?... Hij sidderde bij de gedachte, als zij hem eens voor goed
had verlaten . . .
En nu, in deze eenzame uren, werd hij al meer
en meer van zijn eigen gevoel voor haar bewust.
Alles was zoo vanzelf en zoo geleidelijk gegaan, dat
hij niet eens begrepen had, hoe hij van haar was
beginnen to houden, hoe hij haar ten slotte had
lief gekregen . . . Eerst gisteravond, toen zij hem, de
voor hem zoo verschrikkelijke bekentenis deed, eerst
toen was de zekerheid tot hem gekomen, dat zij hem
lief en dierbaar was boven al... En geleden had hij
vannacht, zoo diep geleden, als nauwelijks bij den
dood zijner eerste vrouw . . .
Hoe was dit toch? Dat allengs zijn smart om zijn
verlies was verminderd, totdat... ja, totdat? Hij
moest het zichzelf bekennen, dat hij in den laatsten
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tijd veel meer, veel meer aan Isabelle, dan aan zijn
eerste vrouw had gedacht .. .
Het nooit mogelijk-gewaande, het ongelooflijke was
gebeurd : dat er in zijn leven nog wel eens een andere
vrouw komen kon, dan degene, die hij verloren en
zoo diep had betreurd. En als hij zich vroeg, hoe
het was gegaan, dan wist hij het niet . . . eerst had
hij niets dan een dankbare waardeering voor haar
gevoeld, maar al zeer gauw belangstelling, toen sympathie, die al grooter en inniger werd, totdat hij
opeens zich bewust was geworden, haar lief te hebben . . . Had zij hem begrepen? Nog eer hij zich
zelf begreep? Vanwaar anders haar teeder, geruststellend briefje, — ja, teeder was het... Had zij
hem begrepen, en . . .
Een gloeiende kleur overdekte zijn heele gezicht.
En zij? . . . En zij . . . waarom schreef zij hem, dat
„alles" voorbij was, en dat zij „scheen" gehouden
te hebben van lien ander? Was het, omdat ook zij...
De gedachte was te overweldigend, dan dat hij
die bedaard ci66rdenken kon. Zooveel emoties had
hij in den laatsten tijd doorleefd, dat hij zich tot
een ander mensch voelde worden. Eerst de angst,
dat zij van een ander hield ; toen de doodelijke zekerheid, en nu weer de hoop, de hartstochtelijke hoop ...
Waarom zouden zij beiden, die elk een mooie illusie
verloren hadden, hun levens niet tezamen kunnen
voegen tot een nieuw geluk? Het kon, het kon, hij
was ervan overtuigd . . . zou zij willen? . . . zou zij
het durven wagen, om met hem . . .
Hij schreef haar terug, den spontanen aandrang
van zijn verlangen volgend, niet zijn woorden wikkend en wegend, haar alles zeggend in een élan
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van oprechtheid, opdat zij nu alles van hem zou
begrijpen en weten :
Niet jij, Isa, lieve Isa, moet vergeving vragen,
ik, ik moet 't doen, omdat ik je zoo heb gekweld
en vervolgd, om de waarheid van je te hooren.
De waarheid was, zooals ik die vreesde, — en
nooit ben ik misschien ongelukkiger geweest, dan
den nacht nadat je me je bekentenis deed. Kan
je dan begrijpen, wat je briefje voor me is?
Je hebt geleden, je hebt verdriet gehad, zooals ik,
maar zooals bij mij ook: 't is nu voorbij : Isa,
zullen we 't verledene laten rusten, voor altijd, voor
goed ? Je vraagt me, wat ik je nooit had durven
smeeken, — om terug te komen . . . Maar, als je
terugkomt, dan kan 't niet meer tusschen ons zijn,
zooals 't was, — dan moet 't beter, volmaakt goed
zijn tusschen ons, Isa, begrijp je me? Mag ik meer,
mag ik alles zeggen? 1k heb je lief gekregen, je
weet 't, je moet 't hebben begrepen. En jij ? en
jij? Wil je, zou je me willen gelukkig maken,
zooals jij alleen 't kan? 1k zal zoo goed voor je
zijn, vertrouw me, vertrouw je aan me toe, lieveling, lieveling, ik heb je zoo lief.
FRANS.

VIII.
Het had eenige dagen geduurd, eer hij antwoord
kreeg op dezen brief, en een groote moedeloosheid
kwam over hem, toen hij eindelijk, eindelijk haar
antwoord kreeg. Zij schreef hem even openhartig als
hij; zij vertrouwde hem al haar gedachten; en zij
bekende hem in mooie eerlijkheid, dat ook zij liefde
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voor hem was gaan voelen. Zij wist het niet ; al
haar gewaarwordingen waren sluimerende in haar,
totdat hij ze opeens gewekt had door zijn bruuske
daad.
Van overspanning, door den zenuwschok dien zij
had gekregen, was zij ziek geworden, maar nu weer
beterende ; en als zij geheel zou zijn hersteld, dan
keerde zij terug Haar haar geluk.
In de volgende dagen voerden zij een drukke
correspondentie ; zij hadden elkaar zoo wonderveel
te zeggen, wat zij beiden, door een innerlijke schuwheid, verborgen hadden gehouden. En met een enkel
woord begrepen zij elkaar; zoolang zij in zijn huis
was geweest, hadden zij elkander blijkbaar voortdurend gadegeslagen en bestudeerd ; en zij schertsten
er dikwijls mede, hoeveel zij feitelijk „wisten" van
elkaar, en hoe goed zij elkander „kenden". En toen
zij wei genoeg was, om hem te ontvangen, bezocht
hij haar, en hun weerzien was als van twee verloofden, die lang gescheiden zijn geweest ...
De kinderen waren bij zijn zuster Gertrude, die
er, nu zij zoo aardig en lief waren geworden, best
mede omgaan kon. En Frans sprak met haar af,
dat zij ook nog een paar dagen na Isabelle's terugkomst bij haar zouden blijven, — maar aan Isabelle
vertelde hij dit niet.
En toen eindelijk de dag aanbrak, waarop zij
opnieuw intrede in zijn huis zou doen, voelde hij
zich als een bruidegom, die zijn bruid, zijn liefste,
zijn geluk verwacht. Overal had hij bloemen geplaatst, een overvloed van geurende roode en witte
rozen, om haar een blijde ontvangst te bereiden. Hij
was haar tegemoet gereisd, en samen, of het eerst

28

heden hun huwelijksdag was, legden zij den tocht
of naar hues.
Alles was feestelijk verlicht en versierd ; en in het
zaaltje, waarin zij het laatst, en onder zulke andere
omstandigheden waren samen geweest, daar stond
zij, blozend van geluk, en staarde rond met van
stralende vreugde hel-schitterende oogen. En hij zag
haar z6.6., zoo blijde, zoo rustig, zoo gelukkig door
hem, en hij sloot haar innig in zijn armen, en kuste,
herhaaldelijk en lang, met warme kracht, haar op
de lieve, hem lokkende lippen ...
Toen, met een lachje van verontschuldiging, dat
zij daar nu pas aan dacht, vroeg zij :
— En waar zijn Zusje en Sam?...
— De kinderen ? antwoordde hij. Die zijn bij
Gertrude. Ze mochten niet wezen bij deze terugkomst van jou. Want allereerst ben je m'n vrouw .. .
en daarna, — pas in de tweede plaats, de Moeder
van m'n kinderen ...

INTRIGANTE.
I.
Victorine had zich gekleed voor de soiree bij de
Selzaete's. Zeer tevreden was zij over haar uiterlijk,
want haar mooi-gevormd, slank figuur stond haar
toe het nieuwste model bal-robe to dragen, —
een corsage, reikende tot even over de heupen,
geheel ongegarneerd, wat ingerimpeld, en van voren
met een rij knoopen gesloten. Dit corsage liep met
een rechten rand ander de armen door, zoodat een
laag decollete werd gevormd, dat met twee driehoeken van kant over de borst tot over de schouders
werd ingevuld, terwifi ook de mouwtjes gevormd werden door een kleine volant van kant. De rok bestond
uit een dubbele tuniek van kant over een wijd-plooiend
rokje van zijde; en de kleur van het toilet, oudrose,
changeerend in geel, deed wondergoed bij haar mooi,
bleek gezicht en haar donkere haren.
Zij sloot haar collier van topazen om den hals,
en bewonderde den glans van de gouden steenen
op het matte blank. Haar fijne Charles IX schoentjes
van moire galoche hadden een, tamelijk hoog op
de wreef aangebracht riempje, dat op zijde gesloten
was met een kleine camee. Met voldoening bedacht

30

zij, dat zij waarschijnlijk weer de eerste zou zijn,
die met dit nieuwtje aankwam : een camee, in plaats
van een gesp. Zij sloeg haar avondmantel van wit
chiffon fluweel om de schouders ; aan de kraag en
de mouwen was deze versierd met Oostersch kleurig
borduursel en een smal randje bont.
In het hoog-gekapte haar droeg zij een toefje
paradijsvogel-veeren, en even bewonderde zij de sierlijke wieging van de buigzame pluimen met hun tint
van creme brftlee, tegen haar donkere lokken. Nu
nog haar topazen armbanden, haar waaier van wit
satijn met een tak rose kersenbloesems er op geschilderd, haar kanten zakdoekje ... ziezoo, zij was
gereed.
Zij sloot haar flacon met trefie incarnat, de doordringende, en toch delicate geur, waarvan zij zooveel
hield, draaide het electrische licht neer, en ging
naar beneden.
In den salon zat, in den grooten, hoog-gerugden,
met gobelin bekleeden leuningstoel bij den haard,
haar man, en las bedaard de courant. Op het onyx
tafeltje van de hooge staanlamp naast hem, dampte
een kop thee. Hij zag er stram en correct uit in
zijn generaalsuniform, de breede boord met het
distinctief van zijn rang, de vier sterren, sloot strak
om den mageren hals.
— Je bent goed op tijd, zei hij, toen Victorine
binnen kwam , 't is zelfs wat to vroeg, de auto is
er nog niet. Je kunt best nog even je correspondentie
nazien, als je wil.
Hij wees op de post, die zoo juist was gekomen,
en zij nam achteloos de brieven op, een van haar
moeder ... een prentkaart van Bob uit Bern ... een
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gelukkig leven had die broer van haar, zoo vrij als
een vogel in de lucht ... en een brief van Dorothee.
Die kon zij toch wel even inzien ... gisteren nog
had Roland naar haar gevraagd ... misschien kon
zij hem nu vanavond zoo terloops vertellen, dat
Dorothee druk aan het flirten was, en zich uitstekend
vermaakte op de bals in Arnhem, waarvoor altijd
zoovele officieren uit Deventer, Zutphen en Amersfoort overkwamen.
Snel doorliep zij de dicht-beschreven zijdjes van
het fijn-grijze, naar lelietjes van dalen riekende papier,
ja, inderdaad, had zij het niet gedacht ? Zoo iets
schreef Dorothee. En nu nog de vermelding van
haar nieuwste toilet ... van ivoorwitte zijde, gebrocheerd met Witte en mauve bloemen, en een ceintuur van samengevoegde blauwfluweelen bloemen.
Chic en origineel, ma chere ! Een automantel had
zij besteld bij Roizot Soeurs in Parijs, zwart en
wit gestreept ... En dan de opgewonden beschrijving
van een fancy fair, waar zij sigaretten had verkocht,
en het meeste geld ge'ind van al haar vriendinnen ...
Ook iets om aan Ronald te vertellen ! ... en verder
nog wat nieuwtjes over gemeenschappelijke kennissen ... en dan opeens de schijnbaar zoo onschuldige
vraag :
... de volgende week krijgen de d'Elong's jachtgasten te logeeren. Wij zijn voor het jacht-diner en
het jacht-bal geinviteerd. Weet je ook, of Ronald
een uitnoodiging heeft gekregen, en of hij die aannemen zal?
Een snelle gloed trok over Victorine's gezicht.
Daar was het. Dorothee, de naleve, hoopte in stilte,
dat zij wel aan Ronald zou overbrengen . . . : „Dorothee
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is ook geInviteerd op het jacht-bal en het jacht-diner
van de d'Elongs ..." Een geheime vraag dus van
haar aan Ronald, om ook te komen ... Alsof zij
dat niet begreep ! .. .
Met drift drukte zij den brief weer in de enveloppe. Hoe goed, dat zij die woorden nog juist
even had gelezen. Nu kon zij haar maatregelen
nemen, en dat zou zij ook. Ronald ging niet naar
Arnhem, daar zou zij voor zorgen.
In de automobiel, op weg naar de Selzaete's, klopte
haar hoofd nog van opwinding. Dorothee meende
haar gevoelens meesterlijk te hebben verborgen, maar
zij doorzag haar wel. 0, hoe dwaas was zij geweest,
toen zij Ronald en Dorothee met elkaar in kennis
bracht. Zij waande zich zoo zeker van zijn gevoelens
voor haar ... maar nauwelijks had hij Dorothee gezien, of al zijn aandacht werd aan deze gegund. Zij
hoopte op een ommekeer, als haar logee weer naar
Arnhem zou zijn vertrokken . . . maar Roland bleef
blijkbaar van Dorothee vervuld . . . en . . . als het nu
werkelijk gebeurde, dat zij weer tezamen kwamen,
dan . . . wie weet . . .
Zij balde haar handen tot vuisten in haar avond-mof.
Nooit ! nooit! dit nam zij zich nadrukkelijk voor,
werden die twee een paar. Dat zou zij verhinderen,
al moest zij ervoor lasteren en intrigeeren . . . nO6it
werden die twee een paar.
In de kleine zaal van hun mooi huis op het
Voorhout, waar de Selzaete's ontvingen, waar de
Louis XVI meubelen bekleed waren met dezelfde
kleur rose satijn als het geschoren fluweel der wanden, was het een lichtvoetig gaan over den gladden
parketvloer, waarin de lichtjes der kronen weerspie-

33
gelden ; de dans zou weldra beginnen, en groepjes
stonden pratend bijeen, terwijl het achter groene
planten verborgen orkest, zachtjes een introductie
speelde.
Ronald Westhove was Victorine aanstonds komen
begroeten. Maar met een bitter gevoel in haar hart
bedacht zij, dat deze belangstelling niet langer zuiver
haarzelve gold. Hij sprak haar aan, en bracht haar
bezoeken, en danste met haar, alleen in de hoop lets
van Dorothee te vernemen
Zij verborg haar gewaarwordingen onder een vriendelijk lachje, en stond hem de gevraagde drie dansen
toe. Zij moest zich volkomen verloochenen, of zij zou
haar doel niet bereiken . . .
Zij beheerschte zich dan ook inderdaad geheel,
en flirtte met hem op luchtige wijze, zooals zij dat
gewoon was, alsof zij niet door geheel andere gedachten werd ingenomen. En het duurde niet lang,
of hij zei :
— 1k heb 'n uitnoodiging gekregen, om te gaan
Hagen.
— Zoo ?
Ja, bij de d'Elongs in Arnhem.
— Zoo, dat is aardig voor je. En je gaat natuurlijk ? vroeg zij onbevangen.
— Ja, ik ga.
- Wanneer is 't ?
— De volgende week. 't Zijn altijd erg prettige
dagen ; de d'Elongs zijn heel gastvrij. Je ontmoet er
allerlei menschen ; op 't jacht-bal wordt zoowat half
Arnhem geinviteerd.
— Dan zal je, zei ze, in een gedurfd elan, daar
zeker ook wel Dorothee ontmoeten.
Manage de raison.
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Tot haar ergernis zag zij, dat een lichte kleur over
zijn wangen trok, en zij verwachtte, een :
— Dat hoop ik, to hooren.
Maar hij zei, zich dadelijk beheerschend :
— Vermoedelijk wel. Weet jij daar niets van ?
— Ik? neen.
— 1k dacht soms, dat zij er je jets over geschreven kon hebben .. .
— Neen, volstrekt niet ; ik heb wel juist vandaag
'n brief van haar gehad, 'n alleraardigste brief, maar
over 't jacht-bal bij de d'Elongs schrijft zij niets.
— Waarover dan wel?
— Over de fancy-fair, die ze gehad hebben ;
Dorothee verkocht sigaretten, en zij had 't meeste
geld geInd van al haar vriendinnen ; dat kan ik me
voorstellen, jij? Zij, met haar vroolijk kopje en haar
mooie oogen . . . je weet, als je de sigaret voor de
kooper aansteekt, dan verdubbelt, verdriedubbelt 't
bedrag . . . 't Is net iets voor Dorothee, ik zie haar
al, een en al enthousiasme voor 't goede doel . . .
Hij antwoordde niet, en zij, zich op den juisten
weg voelende, ging onbarmhartig voort :
— Ze is ook al naar verscheidene bals geweest,
dat is vroeg, he? voor 't seizoen. Och, je begrijpt,
Arnhem is zoo'n heerlijk middelpunt; de officieren
kunnen heel gemakkelijk uit de andere garnizoenen
overkomen. Laatst kwam Freddy met 'n „nieuwtje"
bij me : Dorothee was geengageerd met ritmeester
Buys.
Ik zei dadelijk : „Kindlief, dat kan nooit waar wezen,
ik ken Dorothee en ik ken Buys." Dorothee schrijft
er ook trouwens niets van in haar brief; neen, voor
zoover ik weet, beschouwt zij de ritmeester als een
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van diegenen, waarover ze zoo leuk altijd zegt : Pour
badinage bon, pour mariage non.
Aan haar zijde zweeg Ronald nog steeds. En opgewekt begon Victorine weer :
— En dan vertelt ze me nog van 'n nieuw toilet,
'n „reve" . . . Dorothee heeft heel veel smaak ; ze kleedt
zich zoo artistiek ; ze heeft op dat gebied 'n „kunstoog," zooals ik eens 'n oude juffrouw hoorde zeggen
in plaats van „kunstenaarsoog . . ."
Zij lachte hartelijk, maar Ronald lachte niet mee.
— Haar costuums hebben altijd 'n apart cachet;
ik ben ervan overtuigd, dat ze ook op 't jacht-bal
furore zal maken, als ze er heengaat, maar dat zal
wel . . . zij is zoo .. .
Toen viel hij haar opeens in de rede :
— En schrijft ze anders niets?
— Neen, anders niets, zei ze met geveinsde verwondering. Wat had je gedacht? 0, en zij lachte
schalks, je had misschien gehoopt, dat zij de groeten
aan jou . .. ?
— Neen, antwoordde hij, maar ik had niet vermoed, dat er zoo'n frivole geest zat in Dorothee. Ik
heb die indruk in het geheel niet gekregen, toen
ze logeerde bij jou. Integendeel. Nu, ja, ze was 'n.
weeldemeisje. Maar dat ze z66 zou opgaan in mondaine feesten, dat had ik toch niet gedacht.
— Wat wil je, zei Victorine vergoelijkend. B. faut
que jeunesse passe. Ik ken haar al van heel jong,
en ik dacht ook, dat ze wel serieus kon zijn, 't valt
mij ook tegen, dat ze nu zoo anders blijkt to wezen,
maar 'n mooi, jong, rijk meisje als zij wordt natuurlijk
van alle kanten gevierd, geen wonder, dat zij zich
daardoor gevleid voelt, en . . . Maar enfin, je zal haar
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nu gauw weer zien, en, wie weet, of je vroegere
indruk dan niet wordt hersteld!
Zij sprak deze woorden uit om te weten te komen,
of hij, ondanks haar „onthullingen", toch nog naar
Arnhem zou gaan. Zij verwachtte van niet, en het
stelde haar dus zeer teleur, toen hij zei :
— Ja, dat is waar. Je kan toch alleen maar oordeelen over wat je zelf hoort en ziet .. .
Maar onmiddellijk wist haar intrigante ziel, wat zij
had te doen. wanneer hij naar het jacht-bal ging,
dan moest zij er voor zorgen, dat Dorothee voor de
uitnoodiging bedankte. Zij kende Dorothee, zij wist,
hoe trotsch deze was, en hoe gevoelig. Zij wist, dat
Dorothee van Ronald was gaan houden, en hoe zij
vermoedde, dat Ronald ook hield van haar. En hoe
zij gekwetst zou zijn tot in het diepst van haar ziel,
wanneer zij haar liet gelooven, dat...
In haar jaloerschen geest begon zij een brief samen
te stellen, een allerliefsten brief, vol nieuwtjes en aardige woorden, en dan zou er eensklaps komen. :
. . . Je vraagt, of Ronald 66k naar het jacht-bal
gaat? Hij is hier op het oogenblik bij me, en antwoordt van ja, hij hoopt je dan te ontmoeten en
eens met je te dansen, want hij herinnert je zich nog
heel goed . . .
Hoe intens gegriefd zou Dorothee zich voelen, ten
eerste, dat zij de vraag aan Ronald had overgebracht,
en ten tweede over dat nederbuigende , „hij herinnert
je zich nog heel goed . . ." Maar het was nog niet
voldoende, zij zou nog verder gaan...
. . . Gisteren was ik met Ronald op de soirée van
de Selzaete's . . . Hij heeft me twee kleine camee's
gebracht, om als gespen op m'n schoentjes te dragen ,
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dat is 't nieuwste, weet je... Ronald zegt, dat ik
lijk op La Bella van Leonardo da Vinci, hoe vind
je zoo'n dwaasheid? 0, hij is heelemaal zoo'n dwaze,
dwaze jongen . . .
Er kwam een lachje om haar lippen. Zou Dorothee
na dezen brief Ronald nog willen ontmoeten? Zij moist
het wel, peen.

ALS DE VLAM IN DEN HAARD.
Hertha was alleen. In den grooten open haard,
waarvoor zij zat, ruischte het blokkenvuur, en zij
staarde gedachteloos in de vlammen, die levend en
lenig, rusteloos gleden, en bogen, en zwenkten, en zich
weer ophieven, in een eindeloos spel.
De schoonheid van het vuur fascineerde haar. De
kleuren, nuanceerend van het helderste rood in een
betooverend blauw, dat weer wisselde in oranje, violet
en goudgeel, boeiden haar blikken, die zij niet
afwenden kon. Telkens was het tooneel in den haard
weer antlers. Nu eens schouwde zij in een diepe,
vurige grot, waarvan de wanden vloeiend goud geleken ; dan spatte plotseling een stroom van vroolijke
vonken uit een nog-gaaf houten blok ; soms zag zij
den aanval van tegen de eiken hardheid stootende,
en dan deinzende en wijkende vlammen; maar triomfantelijk keerden zij terug en vinniger werd het
knetteren en luidruchtiger loeide het, waar zij hun
overwinning vierden.
Zij werd het niet moede het wisselende schouwspel
gade to slaan ; nooit droomde zij zoo mooi, nooit
bouwde haar geest zoovele luchtkasteelen, als wanneer zij gezeten was voor haar eenzamen haard. Het
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was altijd hetzelfde : eerst raakte zij onder de bekoring van het bewegelijk vuur, het wonderbare, dat
als een geheimzinnige kracht verborgen gloeide onder
de asch, om eensklaps uit te breken in een zegepralenden brand. Zij had er een gevoeligen angst voor,
een schroom, een bange verwachting, die soms, bij
een plotselinge oplaaiing, een kloppenden schrik door
al haar leven sloeg ; maar tegelijk had zij het lief,
het vuur, met een ontroerde bewondering, die haar,
als zij uit had moeten gaan, terug naar huis deed
verlangen, om weer te zitten voor haar haard en te
kunnen droomen en te phantaseeren naar den lust van
haar hart.
Zou er een tijd voor haar mogen komen, dat zij
niet meer alleen was, zoo geestelijk alleen, als zij
zich haar geheele leven aldoor had gevoeld....
Ja, haar geheele leven... Ondanks haar huwelijk,
dat haar geen geluk had gebracht, en waaraan zij,
nu het twee jaar geleden geeindigd was door den
flood van haar man, met weemoed terug-dacht, —
maar niet met smart.
0, hij was goed voor haar geweest. Hij had haar,
toen zij alleen op de wereld achterbleef na het sterven
harer ouders, zijn bescherming aangeboden, die zij
toen dankbaar had aanvaard. In het besef, dat hij
zooveel ouder was, voelde zij veiligheid, voelde zij
rust; en inderdaad was haar huwelijk met hem een
reeks van ononderbroken kalme dagen geweest. Zij
wist niet, wat zij miste ; zij wist zelfs niet, cat zij iets
miste, totdat ... totdat nu ...
Sinds Frank van Walrooy in haar leven gekomen
was, begreep zij wat zij tot dusver in haar bestaan
had ontbeerd. Als zij alleen was, als niemand de
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gedachten van haar gezicht aflezen kon, dan durfde
zij zichzelve de vreugde gunnen haar liefde voor
hem te bekennen. En soms zelfs waagde zij het,
heel zachtjes zijn naam te noemen : Frank ... Frank ...
Zij dacht zoo gaarne aan hem. Een teedere innigheid doorstroomde haar geheele wezen, warmzacht
en welig. Nog vroeg zij niet, en vorschte niet na,
of hij 66k van haar hield ; nog was het haar genoeg
aan hem te denken, van hem te droomen in haar
eenzaamheid, die haar nu niet langer leeg en ongezellig leek. Maar allengs kwam er een verlangen
binnenglijden in haar gepeins, en voelde zij zich
wel heel alleen, als zij zwijgend zat aan haar haard,
en dacht zij eraan, hoe heerlijk het wezen zou, hem
te zien zitten daar tegenover haar, dat zij hem wist
dicht in haar nabijheid, zoodat zij soms opeens zijn
stem hooren zou, en hem steeds kon gadeslaan, —
zijn jonge, rechte gestalte, zijn knap gezicht, terwiji
hij staarde in het vuur, en blijde was om haar tegenwoordigheid, zooals zij om de zijne ...
Het scheen wel, dat, sinds zij hem had leeren
kennen, haar heele leven veranderd was. Hoe wazig
als schaduwen waren haar vroegere dagen voorbijgedwaald, zonder inhoud, — en dus ook zonder
herinnering achter te laten. Maar nu was bijna geen
enkele dag meer verloren ; zij ontmoette hem veel,
en zoodra zij hem zag werd het oogenblik vol en
rijk, en leek haar heele omgeving haar licht en lief.
Zou ooit ...
Zou ooit haar toekomst .een zijn met de zijne?
Zou ooit zijn ziel zich de hare toeneigen in teedere
liefde? Zou ooit ...
En alsof het een antwoord op haar innerlijke vraag
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was geweest, werd er geklopt, en kondigde het dienst,
meisje haar het bezoek van mijnheer Van Walrooy aan.
Het bloed vloeide gloeiend in haar geheele gezicht.
Zag hij haar blos, toen hij met zijn gewone opgewekte jovialiteit de kamer binnentrad en haar de
hand drukte bij de begroeting? Of hield hij lien
voor den weerschijn van het roode vuur?
Zij wist niet, welk een hoop er in haar was opgestormd bij zijn onverwachte komst ... maar nauwelijks had hij eenige woorden gesproken, of zij
was in staat zich weer to beheerschen, omdat zij
begreep, dat hij niets anders bracht dan het gewone
beleefdheidsbezoek, wiji hij een veertien dagen geleden
haar soiree had bijgewoond.
Zij was weer heel bedaard, zooals zij zich altijd
in gezelschap gedroeg, en zij praatte met hem over
onverschillige dingen, terwijl zij er zich in 't geheel
niet bewust van was, welk een bevallig schilderijtje
zij vormde in haar robe d'interieur van orchideekleurig Liberty-laken, met enkel een kraag van mooie
oude kant. Haar zachte blonde haar was in lenige
golven laag om de ooren gevlijd, en glansde als
goud, waar het gemoireerd werd door een snellen
gloed van het vuur. Zij hield haar eene kleine hand
uitgestrekt tegen den rossigen schijn, en fluweelig
wit waren de fijne vingers, omzoomd door een helderrooden rand, waar het bloed heen-schemerde door de
blanke huid. Haar oogen staarden ernaar, en hij
volgde haar blik, en zei
„'n Open haard is 't prettigste vuur, dat ik ken.
't Geeft zoo iets gezelligs, intiems aan de heele kamer."
„Ja," zei ze, blijde, dat hij het hierin met haar
eens was. „Ik kan me zoo goed begrijpen, hoe dat
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spreekwoord kon ontstaan : Eigen haard is goud
waard."
„En dat daar de plaats is, waar de meeste
sprookjes ontstonden, dat spreekt zoo vanzelf, vindt
u niet?"
„Je komt er zonder 't zelf te weten toe, om voor
't vuur te droomen en te phantaseeren," stemde zij
met een glimlach in. „Ik zit hier soms werkeloos
lange uren en verveel mij nooit. Ik zie dan heele
schilderijen daar voor mij . . . geschiedenissen spelen
zich af; de vlammen worden levende wezens, en
de kleuren, die zij hebben, zijn ware wonderen ;
nooit heb ik z66 iets moois gezien als dat geel en
rood en blauw ; 't is een harmonie van kleuren, altijd
dezelfde en toch altijd weer nieuw . . ."
Hij liet haar praten, luisterend naar haar woorden,
die hem er een klein begrip van gaven, hoe eenzaam
dit vrouwtje was en hoe geresigneerd in haar eenzaamheid. Heele uren zat zij hier werkeloos voor het
vuur, verdiept in verbeeldingen, die haar weg-voerden
van het werkelijke leven ; hoe doelloos was haar
bestaan . . . had zij niemand, die haar eens wat
bezig hield en afleiding gaf? Haar wat belang inboezemde voor de schoonheid van het levende leven,
zooals zij nu maar alleen van de schoonheid genoot
der ijle, onwerkelijke droomen . . . ?
Hij hoorde haar spreken over de harmonie der
kleuren en een denkbeeld kwam in hem op:
„U, die zoo'n oog hebt voor lijnen en tinten, u stelt
zeker ook wel veel belang in schilderijen ?" vroeg hij
vriendelijk.
„Ik interesseer er mij wel voor, antwoordde zij
verlegen, maar . . . ik vind, daarbij mag je wel eenige
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leiding hebben, als je er z664 weinig verstand van
hebt als ik."
„Verstand . . . herhaalde hij, 't komt toch in de
eerste plaats aan op gevoel. En da.âraan ontbreekt
het u niet. Kijkt u eens hier," zei hij en haalde een
catalogus uit zijn zak, „deze is van 'n tentoonstelling
in Amsterdam. Het werk van een der schilders, die
hier exposeert, is juist iets voor u om ervan te
houden. De teekeningen van George van Raemdonck,
de Belg, wiens schitterend humoristisch talent zich
tijdens deze oorlog heeft geopenbaard, hoe subliem
ze ook mogen wezen, zijn voor u misschien wat te
realistisch, te rauw ; ze hebben in hun onbarmhartigheid iets satanisch' soms ; zijn caricaturen zijn, hoe
innig doorvoeld ook, wreed ; ze geven te ontroerend,
ondanks hun satire, de verschrikkingen van deze
gruweloorlog weer. Maar ik bedoel Dirk Roggeveen ;
dat is een schilder, die werkelijk, zooals de catalogus
zegt, kinderlijk en liefdevol de natuur beschouwt, die
er rusteloos naar streeft, om waar te zijn en wiens
werk, bij een hartstochtelijke teederheid van lijn en
kleur, een groote teederheid van sentiment vertoont.
Ik wou, dat u die kunst eens zag."
„Ik zal er misschien wel eens naar gaan zien,"
zeide zij vaag, „maar ik kom zoo zelden tot zulke
dingen," voegde zij er met een verontschuldigend
lachje bij.
„Maar zou ik u dan niet eens mogen geleiden?"
vroeg hij in een élan van medelijden om haar hulpeloosheid. „'t Zou me een waar genoegen zijn."
„U?" vroeg zij, en in haar overgroote verrassing
bloosde zij niet. Haar overweldigende vreugde kwam
eerst later, toen hij alweer was vertrokken, en zij,
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alleen, haar gloeiend gezicht in de kussens van haar
divan verborg, in een verrukking, een dankbaarheid,
als zij nog nooit had gekend.
„Ja, als u 't goed vindt . . . Ik ga dezer dagen
eenige tijd in Amsterdam doorbrengen ; als u mij
dag en uur wilt opgeven, zal ik gaarne zorgen dan
ter tentoonstelling aanwezig te zijn."
Zij bespraken den datum en het meest geschikte
uur. En nadat Frank was heen-gegaan staarde Hertha
hem na met glanzend-verwijde oogen en op haar
lippen de vraag : Kan 't waar zijn ? Is 't waar ? .. .
De dagen waren voor haar voorbij gevloden in een
roes van geluk. De verwachting van de vreugd, die
zij verbeidde, was een veel grooter en intenser blijdschap, dan de werkelijke vreugde ooit zou kunnen
wezen. Maar zij wist dit niet. Zij liet zich gaan op
haar gevoel, waaraan zij zich met de naiveteit dergenen, die nooit gelukkig zijn geweest, overgaf ; zij
vorschte niet na, of zij de bedoeling zijner eenvoudige
uitnoodiging ook overschatte ; haar hoop verblindde
haar. Den catalogus, dien hij bij haar achtergelaten
had, had voor haar de waarde van een geschenk ;
zij bladerde erin, en las de inleidingen, en zocht in
de afdrukken der schilderijen van Roggeveen, de
schoonheid, die Frank beloofd had haar te toonen.
En toen de dag van de afspraak was aangebroken,
begaf zij zich op reis, als ging zij naar een feest.
De regen kletterde neer uit een grijzen, gesloten
hemel, maar zij zag het niet. Een huiverkille wind
deed de zwarte takken zwaaien en opslaan als om
genade vragende armen, en deukte het vale gras der
oevers neder in de dof-bekroosde slooten, — zij zag
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het niet. De verlaten, modderbruine wegen strekten
zich troosteloos uit onder de grauwe en lage lucht .. .
zij zag alleen in haar verbeelding de lichte expositiezaal, waar zij straks met hem zou zijn . . . als zijn
geanimeerd gezicht zich naar haar toebuigen zou, en
zij samen hetzelfde bewonderen zouden .. .
In haar groote mof van petit-gris hield zij het
roomkleurige omslag van den catalogus vast met liefkoozenden greep. In het glas van den halven damescoupe, waarin zij zat, en dat donkey weerkaatste tegen
den achterwand van den vooraf-gaanden wagen, zag
zij heel duidelijk haar eigen beeld. Zij droeg een
donkerblauwen tailleur met een wit zijden vest, een
hoed van donkerblauw fluweel met een enkele groote
vreemde blauwe bloem en een Breeden stola van
petit-gris, en in de sobere omlijsting dezer neutrale
kleuren kwam haar blank gezicht met de ernstige oogen
en den bleek-rooden mond, voortreffelijk uit. Voor de
eerste maal van haar leven dacht zij serieus over haar
uiterlijk na — en voelde zij zich tevreden daarover.
Toen zij den kunsthandel Regnard op de Keizersgracht bereikte, en de taxi verliet, bleef zij op de
stoep een oogenblik aarzelend staan. Was zij niet to
vroeg? Zou hij er al wegen ? Maar daar kwam hij
haar reeds tegemoet, en een blijde glimlach gleed
om haar lippen bij het zien van zijn opgeruimd gezicht.
Met hem, licht van hart en vol verwachting, betrad
zij de intieme expositie-zaal, waar, aan de met beige
stof bespannen wanden der ruime suite, als tegen een
rustigen achtergrond, de schilderijen en teekeningen
hingen. De uitmuntende electrische verlichting gunde,
ondanks de sombere donkerte van den dag, het voile
genot van lijn en kleur.
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„We krijgen hier wel een goede indruk van
Roggeveen's kunnen," zei Frank, „zie, een serie
teekeningen, pastels, aquarellen en olieverfschilderijen,
maar hoe groot de verscheidenheid ook is, uit al zijn
werk blijkt een eigen opvatting, een poging om de
rust in de natuur, dat wat we het „eeuwig-e" zouden
kunnen noemen, uit te beelden . . ."
Naast elkander stonden zij, en hij maakte haar
opmerkzaam met welk een kinderlijke toewijding en
liefde sommige teekeningen waren behandeld; en
Hertha bewonderde de als op heeterdaad betrapte
jonge lijsters in 't nest, en de zonnebloemen, en het
gezicht op de plassen te Rijpwetering, en zij gingen
verder en Frank wees haar de verschillende duinlandschappen in pastel.
„Ziet u, hoe mooi de rhythmische lijnbeweging
der duinen hierin is uitgedrukt? Geven deze pastels
niet het weidsche, het grootsche weer in kracht van
lijnen, met slechts enkele kleuren aangevuld? . . . Hoe
sober zijn de middelen, die hij behoeft, om dit geslaagd effect te bereiken . . ."
Zij luisterde zwijgend; zij durfde niet spreken, bang
dat een enkel onhandig woord van haar de bekoring
zou breken, de bekoring, waarin zij zich vastgehouden
voelde als met warme, teedere handen. Haar geluk
was zoo kalm en zoet, dat zij niet wist, wat er nog
beter kon zijn, dan dit rustige samenzijn met hem,
en toch was er, diep in haar geest, nog een vraag,
die zachtjes zei : En als de tentoonstelling bezichtigd
is, wat dan? Zal hij mij naar den trein brengen?
En zal hij dan, misschien .. .
Het antwoord hoorde zij nooit volledig in haar
gedachten. Want luisteren moest zij naar zijn stem,

47
die haar medevoerde naar ongekende verten van
vreugde . . . haar lippen glimlachten, zonder dat zij
het wist, en als zij woorden spraken, geschiedde het
zonder bewustzijn.
„Merkt u wel," vroeg hij, „dat bij Roggeveen het
totaal-aspect altijd de hoofdzaak is en niet de detailleering ? Daarom zal hij misschien niet altijd dadelijk
begrepen worden door degenen, die meenen, dat de
gevoeligheid ligt in de details . . . maar -Li, dunkt mij,
begrijpt hem, is 't niet, evenals ik ?"
Haar hart sprong op van vreugde.
„Ja," antwoordde zij. Maar het scheen haar toe
in haar overspannen zenuwtoestand, dat dit simpele
woord een diepere, verborgen beteekenis had, —
alsof zij daarmede vaststelde, dat er een geestelijke
overeenstemming tusschen Frank en haar bestond . . .
„Nu moet u zien, wat mij het mooiste lijkt . . .
Hij bracht haar bij de teekening : het vogelnest.
„Zeg me hiervan uw indruk," verzocht hij.
Zij keek, en langzaam zeide zij :
„Dat vogelnest in 'n aureool van bladeren . . .
met daarboven en daarover die blijheid van licht .. .
dat geeft me de innige impressie van wat u straks
zei : dat de schilder 'n poging doet, om het eeuwige
in de natuur weer te geven."
Zij blikten elkaar even aan, en in zijn oogen meende
zij iets meer te zien dan de tevredenheid alleen, dat
zij het eens met hem was in zijn opvattingen, en in
verwarring sloeg zij de hare neer, te snel, dan dat
zij zekerheid had kunnen krijgen over haar vermoeden.
Maar haar gedachten speelden kleurig en grillig
door elkaar, als de vlammen van het beweeglijke vuur.
Het eene oogenblik laaiden zij op, hoog en triomfan-
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telijk, het volgende zonken zij neer en doken deemoedig
weg onder de grijze, fluweelige asch ... En zij wend
weifelend en onzeker : moest zij niet spreken van
weg-gaan nu? Gelukkig dat zij de taxi had laten
wachten ... Wat wilde hij ? Dat zij nog bleef, of. . .
Hij sprak nog met haar, in het midden van een
der zaaltjes, en spoorde haar aan, om nu ook in
Den Haag tentoonstellingen te bezoeken ; hij had
zich niet vergist, zij voelde de schoonheid, en het
zich verdiepen daarin zou haar zooveel geluk kunnen
geven ...
Zij knikte zwijgend ; en met kloppend hart zeide
zij beschroomd :
„Nu moet ik gaan ..."
„Moet u al gaan ?" vroeg hij. „Dat meent u toch
niet ? Ik had u zoo graag in kennis gebracht met
mevrouw van Weeren en haar dochter ; ik had met
hen afgesproken hen hier te ontmoeten. Mijnheer
van Weeren is kolonel, hij is naar Den Haag overgeplaatst ... en Eva van Weeren is 'n allerliefst, or:1wikkeld meisje ; u zou heel veel voor conversatie en
gezelschap aan haar kunnen hebben, daarom ...
„Later ..." bracht zij er met moeite uit, „later . . .
wil ik ... graag ... Nu moet ik gaan... Mijn trein .. .
vertrekt ... 'k heb nu nog juist de tijd." Zij stak
hem haar hand toe: „Ik dank u ... voor uw vriendelijkheid ... ik heb een prettige, interessante middag
gehad."
Hij geleidde haar naar de auto en nam vriendelijk afscheid van haar. Wat een schuw, verlegen
schepseltje is zij toch, dacht hij, heusch, Eva moet
zich harer maar eens aantrekken, dat zal goed voor
haar zijn ...
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Alsof zij eindelijk veilig was na een vlucht, zoo
haalde Hertha lang en diep adem. Haar vreugde
was schoon en kort geweest als de vlam in den
haard ... Maar in dit moment van algeheele versiagenheid drong het gevoel van droefheid niet tot
haar door ; zij klaagde slechts, met een neiging tot
schreien pijnlijk-sterk in haar keel . wat is het donker . ..
wat is het koud .. .

Manage de raison.

4

DE MAN IN 'T SPEL.
I.
De tijding, dat, in plaats van juffrouw Rozen, die
ziek was geworden, en een paar maanden rust nemen
moest, tijdelijk een leeraar in de scheikunde zou worden
aangesteld, had op de dorpsche, particuliere meisjesschool, onder de onderwijzeressen een groote opwinding veroorzaakt. De dames zeiden het natuurlijk
geen van alien rond-uit, maar heimelijk waren zij
verrukt over deze afleiding in haar eentonige leven
van sleur.
Hoe zou hij er uitzien, mijnheer van Ameide?...
Zoo'n mooie naam was dat al; zacht, en toch met
iets ferms erin. Zijn voornaam was B., dat zou wel
Bernard zijn, maar mogelijk ook Boudewijn, of Balthazar, of Benjamin, of . . .
— Barend ! riep Anna de Regt, die ervan hield,
haar eigenlijke gevoelens onder cynische uitdrukkingen
to verbergen. Zij was niet mooi, met haar grotbeenig
gezicht, met haar grooten mond en magere wangen ,
en ook haar gestalte was hoekig en lomp, maar het
scheen wel, alsof zij in een snort van geforceerde
onverschilligheid, haar onbehagelijk uiterlijk nog wat
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accentueerde ; zij droeg nooit anders dan de eenvoudigste blouses op een to korten rok, gemakkelijke
schoenen, strooien of vilten hoedjes, alien zonder eenige
andere garneering dan een fluweelen band, en bijna
altijd van hetzelfde model. Zij wist daarentegen heel
goed, dat zij knap was van hoofd, en zag innerlijk
uit de hoogte op haar collega's neer, die een nieuw
romannetje prefereerden boven een studieboek over
de hoogere wiskunde, en die beter op de hoogte
waren van een pas-verschenen mode-snufje, dan van
de inrichting der draadlooze telegraphie.
Juffrouw Bel, het handwerk-leeraresje, een snoezig
popje, klein en frele en blond, hoopte in stilte, dat
mijnheer van Ameide een slanke, zwarte man zou
blijken, met oogen, zoo doordringend, dat je je eigene
daarvoor neer moest slaan. Ze zou zoo graag een
beetje heerlijk bang voor hem zijn, hem willen beschouwen als een „hoher Stern der Herrlichkeit,"
zooals von Chamisso dat, in zijn „Frauenliebe and
-leben" zoo verrukkelijk uitdrukte .. .
Mien Ruyssenaer, de onderwijzeres in Nederlandsche
taal, stelde zich meer voor een soort van blonden
Germaan, met breede schouders, en trouwe blauwe
oogen. Zoo'n man, aan wien je dadelijk kon zien, dat
hij een eerlijk, vast karakter had, zoo iemand, aan
wien je dadelijk je vertrouwen kon geven . . .
De dames zaten bij elkander in de recreatiezaal ;
het was een regenachtige middag, en van uitgaan
was niet veel gekomen. Marie van Have ging altijd
van Zaterdag tot Zondagavond naar huis ; de directrice, mevrouw van Marnix, was per rijtuig bezoeken
gaan afleggen ; maar Marianne Borgerink, de leerares
in aardrijkskunde, Hannie Everts, die geschiedenis
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onderwees, waren met Anna de Regt, en Wiesje Bel,
gezellig thuis-gebleven. De andere onderwijzeressen
waren niet inwonend ; ook mijnheer van Ameide
zou dat natuurlijk niet zijn, maar hij zou de lunch
en het diner ten huize van mevrouw van Marnix gebruiken, zoodat de internen een groot voordeel boven
de externen bezaten!
- Enfin, wat komt 't er op aan, hoe hij heet, we
noemen hem toch niet bij zijn voornaam, meende
Marianne Borgerink.
— Och, 't is maar, om 't to weten, 'n mensch is
nu eenmaal nieuwsgierig, zei Wiesje Bel.
Anna de Regt keek geringschattend op haar neer.
— Zeg maar : de vrouw is nu eenmaal nieuwsgierig, — en jullie zijn dat in 't bijzonder. M'n hemel,
wat is daar nu aan, dat 'n man hier 'n tijdje les geven
komt, 't lijkt wel, of jullie 'n koning verwachten!
De jonge dames, die meenden, dat ze hun innerlijke gevoelens heel goed hadden verborgen, waren
gechoqueerd ; Wiesje Bel, zij bloosde toch altijd verbazend gauw, kreeg een gloeiende kleur; maar Marianne,
die Anna heel goed aandurfde, zei vinnig :
— Nu, maar ik verwed er wat onder, dat jij even
goed aan hem hebt zitten denken als wij.
Hannie Everts barstte in lachen uit, en Anna,
ofschoon ze koeltjes zei : je zou je weddenschap verliezen verbaasde zich toch over zichzelve, want
Hannie's veronderstelling was wââr.
Och, was 't een wonder? zij hoopte natuurlijk op
wat geestelijke gemeenschap met een ontwikkeld mensch;
je vegeteerde hier in deze doode, dorpsche omgeving...
met haar medeleeraressen ging zij alleen zeer oppervlakkig om : ja, zij begreep door de komst van den
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heer van Ameide opeens, wat haar tot dusverre hier
had ontbroken, — de wrijving der gedachten met
een verstandig man. En daarom verheugde zij zich
over zijn komst . . . maar natuurlijk daarom alleen.
Hannie Everts was wel zoo half en half verloofd
met den directeur van het postkantoor van het plaatsje,
waar zij woonde, maar zij zag hem alleen in de
vacanties, en dan beviel hij haar nogal, omdat hij
vriendelijk en vroolijk was, maar gedurende den schooltijd gebeurde het vaak, dat zij dagen Zang niet aan
hem dacht. Nu, dat bewees toch eigenlijk wel, dat
zij hem niet liefhad, wat je noemt liefhad, nietwaar ?
En daarom, je kon nooit weten . . . misschien was
het voorbeschikt, dat zij dien mijnheer van Ameide
ontmoeten moest, om zeker van zichzelve te worden,
of zij nu van haar „verloofde" hield, ja of neen.
Marianne Borgerink, een eenvoudig meisje, niet zoo
heel jong meer, wist heel goed, dat zij naast het
snoezige Wiesje Bel, of de knappe Marie van Have,
de leerares in plant- en dierkunde, volstrekt geen „kans"
zou hebben. Zij maakte zich dus geen dwaze illusies,
maar verheugde zich op van Ameide's komst, omdat
deze toch zeker wel wat afwisseling, wat kleur in hun
vervelend leven zou brengen.
II.
De met zooveel gespannen verwachting te gemoet
geziene komst van Bernard van Ameide, ter eere van
wien al de onderwijzeressen zich wat fleuriger kleedden, zelfs Anna de Regt droeg iets gekleeder blouses,
en niet meer zulke afschuwelijke hoedjes, — had nu
al bijna drie maanden geleden plaats gehad. Het was
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of er een verfrisschende stroom van leven door de
kostschool ging, en hij had zich bij alien zonder uitzondering bemind weten te maken. Zijn uiterlijk had
niets bizonders, hij was niet groot, niet klein, niet
breed, niet mager, niet knap, niet leelijk, — maar
zijn persoonlijkheid had zoo iets buitengewoon aangenaams, hij was zoo hoffelijk en opgeruimd, zoo
welbespraakt en behulpzaam, zoo'n joviale kameraad,
dat zijn spoedig op handen zijnd vertrek, daar de
herstelde juffrouw Rozen haar betrekking weldra zou
kunnen hervatten, — een algemeen verdriet had
veroorzaakt.
Wiesje Bel was wanhopig op hem verliefd geworden. Zij aanbad hem, en liet haar neiging bijna
onverholen blijken. Mien Ruyssenaer had het niet
minder erg te pakken, maar wist haar gevoelens beter
te verbergen. De knappe Marie van Have was er
heimelijk van overtuigd, dat zij indruk op hem had
gemaakt, en zij hoopte, — neen, eigenlijk was zij
er zeker van, over haar medeleeraressen te zullen
zegevieren. Marianne Borgerink genoot van zijn voorkomendheid jegens haar ; nooit liet hij haar merken,
dat hij haar minder achtte dan de anderen, die goede,
die lieve . . . Hannie Everts vergat in deze dagen
haar verloofde geheel . . . maar Anna de Regt was
het ernstigst van alien getroffen. Zij had liefde opgevat voor dien kundigen, hoogst beschaafden en ontwikkelden man, die nooit pedant was, of zich op zijn
kennis liet voorstaan . . . en die, zij had het heel goed
gem erkt, zich altijd tot Mar wendde, als hij een
serieus gesprek wenschte te voeren, hoe hij ook met
de anderen kon schertsen en lachen. Haar ziel opende
zich geheel voor hem, en gaf zich zonder schroom ;
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en zij zag hoeveel belang hij in haar stelde, en altijd
geInteresseerd luisterde naar wat zij zeide, haar dikwijls om raad vroeg zelfs, en zij dacht : het kan niet
anders, zoo'n door en door degelijke, hoogst verstandige man ziet niet alleen naar het uiterlijk, hij
waardeert mij . . . en . . . houdt van mij, omdat hij
in mij een zielsgelijke heeft ontmoet, die dezelfde
levensaspiraties heeft, die hetzelfde doel nastreeft, die
niet beneden hem in verstandelijke ontwikkeling staat ...
Hoe vroolijk waren nu de maaltijden. Hoe werd
er gebabbeld en geschaterd ; en hoe trachtten alle
dames zich op haar best voor to doen. En 's Woensdags of 's Zaterdags of 's Zondags kwam hij vaak een
kopje thee bij hen drinken in de recreatiezaal ; dan
werd er gezellig gepraat of piano gespeeld, en Wiesje
Bel vergat haar ingewikkeldste handwerk, en Marianne
Borgerink haar mooiste boek.
En dat alles zou nu gedaan zijn...?
Het leek ongelooflijk, een afschuwelijkheid, dat hij,
die zooveel moois en blij's had gebracht, weer heen
zou gaan, zoodat hun Leven zou terugvallen in den
ouden, gehaten sleur. Het kon niet . . . het kon niet...
en toch was het waar.
4ou hij, dacht Anna de Regt, v66r zijn vertrek
nog met mij spreken ? Of zou hij mij schrijven ? ...
of zou hij misschien n6g wat intiemer kennismaking
verlangen, en om een geregelde correspondentie vragen . . . in brieven kan je je vaak zooveel beter uitspreken dan in woorden .. .
Het was een vrij uur tusschen twee les-uren, dat
Anna de Regt noch van Ameide bezet hadden,
zoodat zij elkander dan gewoonlijk vonden op de
recreatiezaal. De geheele week verlangde zij hunkerend
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naar dit tijdstip, waarop zij, wat anders nooit gebeurde,
alleen met hem was. Dan sprak zij vertrouwelijk met
hem, en vertelde hem van haar studie en van haar
innerlijk leven, en gaf meer van zichzelf, dan zij aan
iemand anders ooit had gedaan. En nu was het de
laatste . . . de laatste keer .. .
In nerveus zwijgen zat zij naast hem bij den haard.
In haar woelde het hartstochtelijk verlangen, dat hj
nu spreken zou, en de smartelijke angst, dat hij haar
niets had te zeggen . . . Hij, van haar innerlijke
opwinding niets vermoedende, praatte rustig voort :
— Wat zal 't me vreemd vallen, hier vandaan te
gaan. a heb 'n prettige tijd gehad. Iedereen is me
vriendelijk tegemoet gekomen ; ik zal dan ook heel
aangename herinneringen aan deze dagen blijven
bewaren . . .
En anders niets . . . zeide hij anders niets . . . ?
Krampachtig klemde zij haar koude handen ineen.
Zeide hij anders niets?
— Met deze tijd neem ik ook tegelijk afscheid
van m'n leeraarschap.
— Zoo ? vroeg zij verbaasd.
— Ja, zei hij, ik vertrek naar Mohrbach in de
Harz ; daar, op de suikerfabriek van Franz Hauser,
word ik chemiker ; ik ben daar al 's 'n tijdje geweest
verleden jaar, maar nu ik met Else Hauser verloofd ben...
Verloofd . . . haar hart scheen stil te staan . . . haar
hersenen weigerden die woorden te begrijpen . . .
Hij... hij verloofd . . . ?
— En daarom kwam deze tijdelijke plaatsing me
zoo goed van pas, begrijpt u? 't Was juist, wat ik
noodig had, nog zoo'n paar maanden les-geven, voor
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in Mohrbach de nieuwe suiker-campagne begint .. .
Maar wat scheelt er aan ? U wordt zoo bleek .. .
— Is u . . . is u werkelijk verloofd . . . bracht
Anna er uit, zonder eenige zelfbeheersching.
Hij keek haar aan ; hij herkende het sterke, kloeke
meisje niet, dat hij altijd als een soort van vriendin
had beschouwd. Toen begon hij iets te begrijpen,
en het werd hem zeer onaangenaam te moede. Wat
moest hij doen ... hij raakte verlegen met zijn figuur,
en wenschte, dat het de tijd zou zijn voor zijn les ...
— Beste juffrouw de Regt, zei hij verward.
Een snik ontsnapte haar. Het koele, harde meisje
raakte in deze crisis van haar leven geheel haar
zelfbedwang kwijt. Hij vatte in onzeker medelijden
haar hand, en drukte die, en zei :
— Ik zal altijd aan u blijven denken, als aan mijn
goede, knappe kameraad . . . en ik dank u voor uw
vriendschap . . .
Toen stamelde zij, en boog zich over zijn hand,
die zij vluchtig kuste :
— Ik moet li danken . . . u hebt zooveel moois
in mijn leven gebracht . . . en snelde, overstelpt van
aandoening, weg.
Dien middag zaten de leeraressen, triest en stil,
tezamen in de recreatiezaal. Van Ameide had gezegd,
dat hij verhinderd was te komen theedrinken, — en
dat juist nu ... de laatste maal!
Daar kwam Anna de Regt het vertrek binnen.
Haar gezicht was bleek en scherp, en zonder omwegen zeide zij het :
— Van Ameide is met 'n Duitsch meisje verloofd.
— Verloofd?! Hij ! 0, neen ! kreten de onderwijzeressen door elkaar, en de arme Wiesje Bel werd
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donker-rood, en brak in tranen uit. Minachtend stood
Anna de Regt de algemeene ontsteltenis aan te zien.
— Bah ! ik zou nog liever, dan me zoo te verraden ! zei ze, met een harde, hoonende stem.

HET NIEUWE JAAR.
Hij hoorde haar met het kind naar beneden gaan,
toen hij zijn boord vastmaakte op zijn front, en het
speet hem, dat hij haar nu niet, zooals hij zich had
voorgenomen, kon opwachten in de kamer. Het zou
voor alles zooveel gemakkelijker zijn geweest, alles
zou als vanzelf zijn gegaan, leek het hem, wanneer
hij haar met een vriendelijk woord had kunnen ontvangen, zoodat zij misschien zacht werd gestemd ...
Maar toch, zijn besluit veranderde niet, het bleef
even vast, want het kon zoo niet langer, er moest
een einde aan komen, er maest.
Hoe had hij den vorigen avond, slapeloos heen
en weer woelend, alles wat hij zeggen zou, zorgvuldig overpeinsd ... hoe hij zijn innige bede om
vergeving nog eens herhalen zou en haar zijn onwrikbare trouw in de toekomst bezweren ... hoe hij
haar zou smeeken, weer eenigszins tegen hem to zijn,
zooals zij vroeger was, en haar vragen, dat zij toch
kon vergeten ... vergeten ...
0, het jaar, dat achter hem lag ! . .. dat verschrikkelijke, eindelooze jaar van schuldbesef, van
boete en van berouw ... En hoe liefelijk en licht
was het in den aanvang geweest, door de vreug-
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devolle blijdschap omdat hun een kindje was geboren ! Maar och, daarna ! ... Eerst de angst om haar,
toen zij zoo lang nog zwak en sukkelend bleef, en toen
haar zich langzaam, geleidelijk terug-trekken van hem,
om geheel op te gaan in het kind... Wat feed hij veel
in die dagen, hoe eenzaam voelde hij zich in zijn
eigen huis, totdat hij eindelijk, wrevelig, in onvrede
met zichzelf, daarbuiten verstrooising zocht ... en ook
vOnd. Zij was mooi, de vrouw, die zijn noodlot zou
worden, zij lokte hem, en hield hem toen weerloos
gevangen in een vreemde, nooit-gekende betoovering.
Zij had hem opgewonden, zij had hem geprovoceerd,
totdat hij zwichtte voor haar dringenden, dwingenden
wil ... maar toen, daarna, welk een walging, welk
een wanhoop door het besef van het onherstelbare, dat hem plotseling, met de ontnuchtering van
zijn hartstocht, overviel... Met welk een zelfverachting, met welk een berouw, was hij terug-gekeerd
tot haar, zijn eigen vrouw, om de schuld, die met
onduldbare drukking rustte op zijn ziel, voor haar
of te boeten in een oprechte bekentenis, die het
branden in zijn borst stillen, en hem zijn zelf-respect
hergeven zou.
Maar o, de teleurstelling, de hevige, verpletterende,
toen zij zijn smeeken om vergeving slechts beantwoordde met afwijzende verwijtingen, met smadelijke
beschuldigingen, en hem zeide, dat, zoo zij bij hem
bleef, dit uitsluitend was om het kind ...
Toen de eerste heftigheid van zijn smart was verkalmd, kon hij het begrijpelijk vinden, dat zij zoo
was geweest. De schok was zoo onverwacht, zoo
groot en pijnlijk voor haar ... Als zij zijn durend,
innig berouw maar zag, zijn, ondanks het gebeurde,
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onverminderde liefde voor haar, zijn eerlijke moeite,
om alles weer goed te maken, dan, hoopte hij, zou
zij wel langzaam-aan een wijziging brengen in haar
gedrag jegens hem. Maar hij hoopte vergeefs. Zij
was sindsdien van een onoverwinbare stroefheid gebleven, een stugge geslotenheid, waarop zijn pogingen,
om haar tot een ander inzicht te brengen, alien
waren afgestooten. Haar passieve onwil, om zich
met hem te verzoenen, haar onverschillige houding,
haar koele vormelijkheid, waren hem zwaarder te
dragen, dan heftige woorden, bruuske uitvallen, hartstochtelijke uitbarstingen zouden zijn geweest, omdat
hij daardoor zoo'n vast begrip kreeg van de taaiheid,
de sterkte harer onverzoenlijkheid.
Maar nu er weder een nieuw jaar aanvangen zou,
en al de geleden smart hem angstig de toekomst
in deed zien, de toekomst, waarin deze zelfde smart
zich, zonder eenige leniging, eindeloos zou verlengen ... nu rees geweldig de wensch in hem, nog
eenmaal een toenadering te beproeven, nog eenmaal
te trachten, een verzoening tot stand te brengen.
Hij ging naar beneden, en opende de deur der
kamer.
— Dag Bertha.
— Dag ... Frits.
Het was, of het haar altijd een kleine zelf-overwinning kostte, zijn naam te noemen , hij wist het,
en hij had gepoogd er aan gewend te raken, maar
dezen morgen trof haar strakheid hem pijnlijker dan
sinds lang.
Zij ging voort, het kind zijn ontbijt te geven,
waarmede zij bezig was. Zij hield het een lepeltje
pap voor, terwijl haar linkerhand het vlassig-zachte
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haar van het kopje streelde, en met een vriendelijkvleiende stem, die tegenwoordig alleen het kind van
haar te hooren kreeg, sprak zij het toe :
— Mondje open ... een, twee ... z66 ! Was 't niet
lekker ? Ja, he... lekker, he?... Nag 'n hapje?...
Korn dan ... kijk 's, yea suiker d'r op ...
Het griefde hem diep, dat zij zijn tegenwoordigheid zoo geheel negeerde, hij vergat, dat hij nog
een oogenblik met spreken had willen wachten, en
riep :
— Bertha!
— Wat is er, vroeg zij, zonder hem aan te zien,
met een dadelijk koude, klanklooze stem.
— Doe zoo niet, d6e zoo niet, ik smeek je!
Wees anders tegen me! Doe niet voortdurend, alsof
ik niet besta!
— Is 't mijn schuld, dat ik zoo ben ? vroeg zij
op denzelfden toon, nog van hem afgewend. Is dat
mijn schuld?
— Nee, de mijne, de mijne! riep hij, al zijn
zelfbeheersching verliezende, — maar herhaal dat
niet meer, ik weet 't, ik vergeet 't nooit, geen enkel
moment, maar is er dan geen medelijden in je, geen
rechtvaardigheid, geen sprankje zachtheid voor mij?
Zij haalde haar schouders op.
Hij voelde, dat hij verkeerd was begonnen. Wanneer hij z66 optrad, trok zij nog meer zich terug,
daardoor bereikte hij niets.
— Bertha, zei hij, trachtende kalmer te zijn, moet
dit nieuwe jaar nu weer z66 ingaan, moet het altijd
zoo tusschen ons blijven, zoo stroef, zoo gespannen,
zoo liefdeloos-? Dat kan ik niet uithouden ! Dat houd
ik niet uit!
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Zij hield niet op, het kind te helpen, maar haar
bewegingen werden moeilijker door bedwongen zenuwachtigheid, en haar lippen beefden door de inspanning
die zij deed, om haar gelaat strak te houden.
— En ik dan ... Denk je in 't geheel niet aan
mij ? Is 't dan voor mij niet 't ergste ... 't ergste ? ...
zei ze, met ingehouden stem.
— Voor jou? riep hij. Nee ! Jij hebt rust in je
zelf! Jij hebt je niets te verwijten ! Maar als 't werkelijk zoo erg voor je is ... waarom ben je dan
zoo ... waarom doe je dan zoo ?
Zij lette oogenschijnlijk niet op hem ; zij schoof
het bordje van het kind weg, veegde het zijn mondje
af, bond het servetje los, en gaf het een paar houten
beestjes, om mee te spelen op het plat van zijn
tafeistoel. Toen schonk zij thee.
Hij ging naar haar toe, hij wilde zich niet laten
afschrikken door haar weinige toeschietelijkheid, en
legde de hand op haar schouder. Dadelijk schudde
zij die, met een ongeduldige beweging, van zich af.
— Laat me spreken, zei hij, ik wil nu alles zeggen,
wat ik me voorgenomen heb. Er mOet verandering
komen. Is dat jouw wil, dat dit jaar-na-jaar zoo
voortduren zal, moet dit kind z66 tusschen ons opgroeien ? Wil je dat?
— Kan ik het helpen, dat het zoo tusschen ons
is geworden ... heb ik dat gewild ? vroeg zij dof.
— Begin niet weer ! smeekte hij. Begin niet weer
met diezelfde litanie! Ben ik niet ongelukkig genoeg,
heb ik nog niet genoeg geboet ! Wees toch 'n beetje
barmhartig, bedenk, dat ik, met jouw liefde, alles heb
verloren ! 1k heb niets, niets, — jij hebt 't kind, je
duldt zelfs niet, dat ik 't aanraak, maar ik schik me,
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ik schik me in alles, omdat ik wel weet, dat 't mijn
eigen schuld is, als ik veel moet verdragen ... Maar
't duurt nu al zoo lang ... 't blijft aldoor 't zelfde,
wat 'k ook zeg of doe ... Bertha ! verdien ik nog
altijd niets beters dan deze behandeling?...
Zij keek hem even vluchtig aan, en opeens began
zij te spreken, snel, op gedempt-hartstochtelijken
toon:
— 'k Vertrouwde je zoo ... zoo heelemaal, zoo
onvoorwaardelijk vertrouwde 'k je ... En dat wist
je ... je wist, dat je me heel gemakkelijk bedriegen
kon ... en char maakte je misbruik van ...
— Bertha !
— En juist in de tijd, dat we zoo gelukkig hadden
kunnen zijn, ging zij voort, juist toen we zoo veel
nailer tot elkaar moesten zijn gebracht...
— Ja, viel hij uit, juist in die tijd... anders zou
't nooit zijn gebeurd ! Weet je dan niet meer, ben je
dan heelemaal vergeten, hoe je opging in 't kind, hoe
't wel leek, of er niemand anders meer voor je bestond, hoe ik niets, niets voor je was? ... Hoe dikwijls
heb 'k me daarover beklaagd ! Maar 't hielp immers
niets? En toen ... ja, toen ...
Hij zweeg, zij antwoordde niet, en beiden bleven
een oogenblik in eigen gedachten verdiept.
— Je weet niet, hoe eenzaam ik was ... zei hij
weer. Je kan niet begrijpen, hoe verschrikkelijk ik
't vond, te moeten denken, dat je niets meer om me
gaf... dat maakte me heel anders dan 'k ben, dat
bracht me tot ... tot alles ...
Zij luisterde zwijgend naar hem, het hoofd geleund
op de hand, en het scheen hem toe, dat Naar gelaat
iets van zijn sombere strakheid verloor. Zijn hoop

65
werd sterker, zijn moed om te spreken vermeerderde,
en hij zei:
— Tracht 's te voelen, wat ik heb moeten lijden,
al die maanden, zonder dat 'k recht had, me ook
maar over iets te beklagen ... denk dat 's in ... en
zeg dan ... is 't nog niet genoeg geweest? ...
Zij hief het hoofd op, zonder hem aan te zien.
— Ach, zei ze, wat 't me was, toen 'k zag,
dat 'k me in jOu had vergist... 'k heb je zoo lief
gehad ...
Het schokte hem pijnlijk door zijn borst, dat zij
zeide: „'k heb je zoo lief gehad ..." en smartelijk
vroeg hij:
— En nu niet meer? ... nu niet meer? ...
Zij sloeg de handen voor het gelaat, en barstte
in tranen uit.
Ontroerd ging hij naar haar toe, impulsief sloeg
hij zijn arm om haar heen, en deed haar hoofd zich
leunen tegen zijn schouder.
En zij weerde hem niet van zich af.

Manage de raison.

5

VOOR-EXAMEN.

Wrevelig was zij uit de tram gestapt ; wrevelig
stond zij stil op het Oranjeplein, omdat zij niet wist,
welken kant zij moest, om naar de Falckstraat te
komen. Het fijne, bleeke gezichtje, onder den donkerruigen rand van den hoed, had een ontstemde uitdrukking, en vermoeid lagen de zware leden over de
diepblauwe oogen. Wat naar van die andere kinderen,
dat ze niet even op haar hadden gewacht ... z6o
veel te laat was ze toch niet gekomen ... wat een
nonsens ook, zoo'n voor-examen ... ze zou tOch geen
goed cijfer krijgen ... ze kreeg er nooit een van dien
Terlaak ... Natuurlijke historie, ze had daar ook nogal
niet het land aan ; ze werd wee van de platen met
menschen, wier huid was weg-genomen, of van het
hart en de longen, of van het oor van binnen . ..
En nu vanmorgen was ze er allerminst voor gestemd,
zoo direct na een bal ...
Op goed geluk sloeg ze een straat in, vond de
Falckstraat niet, dwaalde nog wat rond, boos, dat ze,
ondanks haar moeheid zoo loopen moest, boos ook,
omdat ze toch niet naar huis durfde gaan. Ze had
bijna niet geslapen ; om drie uur was ze thuis gekomen, en om acht uur moest ze de deur al weer
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uit. 't Was eigenlijk schande, en waarvoor diende 't?
Die malle, secure Terlaak ... Was dat nu een vak,
om zoo'n drukte over te maken, als hij dat deed?...
Eindelijk vroeg ze maar naar den weg. Een kind
bracht haar terecht. Nu, het werd tijd, het was al
bijna kwart over negen ... maar als Terlaak vond,
dat ze te laat kwam, dan ging ze eenvoudig weer
weg ... zij kon het toch niet helpen, dat ze zijn huis
niet dadelijk vond? Dan moest hij maar niet wonen
in zoo'n obscure buurt ...
Ze zocht naar het nummer. Hier was het, een
bovenhuis ... Ze schelde.
De deur ging open, maar zij kon niet zien, wie
boven aan de trap in het donker stond.
„Is meneer Terlaak thuis ?" vroeg ze.
„Wil u maar boven komen ?"
Ze sloot de deur en beklom de trap, vaag groetende
de kleine vrouw, die op haar wachtte, en haar de
kamerdeur wees.
Zij klopte, deed tegelijk open, en aanstonds riepen
een paar stemmen haar toe :
„Ben je daar nog?"
„We dachten, dat je niet meer komen zou!"
„Goeden morgen, juffrouw Hermine! We waren
juist van plan te beginnen ... 'n kwartiertje hebben
we u gegund."
Het meisje stond daar in haar slanke gratie; het
modieuse bruinlaken costuum, de groote bruine hoed,
haar bont, en vooral haar mooi, aristocratisch gezicht,
scheen te detoneeren in deze burgerlijk-banale omgeving ; de jonge man voelde het, zijn kleur steeg
door zijn inspanning zich te beheerschen ; — had hij
het maar nooit verzonnen, dit dwaze voor-examen
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... maar het had een vreemde bekoring voor hem
gehad, haar in zijn huis te weten ... de afstand tusschen hem en haar leek daar niet zoo onoverkomelijk
groot ... Maar nu zij werkelijk was gekomen, scheen
zij verder van hem of te zijn, dan ooit op school het
geval was geweest ... En nu sprak zij :
„Waarom hebben jullie niet gewacht ? Je had 't toch
beloofd ? 1k ben nog eerst bij Olga geweest, en toen
bij Gus ... natuurlijk ben 'k nu te laat ... 1k kon
't ook eerst heelemaal niet vinden, meneer ; ik was
nog nooit in deze buurt geweest."
Haar verwijtende verontschuldiging voelde hij als
een steek door zich heen. Natuurlijk, zij kwam nooit
in „deze" buurt; wat zou zij daar doen?
Hij keerde zich om, ging naar de kast, om een
atlas en boeken te halen ; Hermine trok haar mantel
uit en nam haar hoed van de blonde, golvende haren.
En terwiji hij bezig was, hoorde hij de gretige vragen
der twee andere meisjes, en haar matte stem, die
traag-slepende antwoorden gaf.
„Hoe was 't? ... Heb je veel pleizier gehad? ...
Ben je laat thuis gekomen? ... Wie waren er? ...
Wat had je aan? ..."
„O, 't was heerlijk, zie je. .. eenig ... 't was z6o
gezellig ... ik had zes extra's, die werden niet eens
meer gedanst ... 'n cotillon was er ook ... komen
jullie straks m'n souvenirs maar 's zien ... Nu, je
kan nagaan, wat 't was, zoo vroeg al weer op te
moeten ; ik verzeker je, dat 'k moe ben, hoar ... Wat
'k aan had? M'n zalm-rose met dons ..."
Onder haar woorden had, terwiji zijn handen werktuigeiijk rond-tastten tusschen de boeken, meer en
meer een vreemd gevoel van afwezig-zijn hem be-
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vangen. Hij stelde zich haar voor in de balzaal, in
kleurrijk gewoel, in hel-stralend licht, en opeens kreeg
hij een sterk suggereerend visioen van haar, in haar
rose japon, met het witte dons, dat zich vlijde langs
haar armen en hall, zooals zij was in haar bloeiende
meisjes-schoonheid, met haar slank-recht figuur en
haar blank gezicht met de warm-roode lippen, en
de donkere, lichtende oogen ...
Hij stond roerloos, sloot even de oogen, totdat
opeens hij met een schok tot de werkelijkheid kwam;
hij hoorde een lachje van haar, en haar nu vroolijker
stem :
„Van Reede? Ja, die was er ook ... ik soupeerde
met 'm ... gistermiddag kreeg 'k al z'n bouquet . ..
'n beeldige, witte anjelieren, witte seringen ..."
Zijn atlas viel op den grond ; hij bukte zich, om
hem op te rapen ; toen hij hem op de tafel legde,
was hij weer kalm.
„Zouden we ook eens beginnen, jongedames ?"
Hij sloeg den atlas open, zocht in de platen, terwiji
de meisjes zich om de tafel zetten. Hermine leunde
terug in haar stoel, met neergeslagen oogen. Zij had
iets van een geraamte-achtigen arm gezien.
Hij zag haar profiel, het mooie, fijne profiel, met
de zachte ronding der wang, den kleinen, rechten
neus met het hooge voorhoofd, omgolfd door het
blonde haar, en zijn gedachten verwarden zich ; hij
had moeite zijn eerste vraag te formuleeren, n6g meer
om te luisteren naar Gus, die gedwee zat te dreunen :
„Aan de binnenzijde van den kapselband, en tusschen de naar elkaar toegekeerde, met kraakbeen
bedekte gewrichtsvlakken is geen ruimte of holte aanwezig ..."
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Wat moest hij nu vragen ? 0, ja :
„Kan daar ook nooit 'n holte ontstaan ?"
„Jawel, bijvoorbeeld door een te groote ophooping
van vocht ..."
„coed," zei hij gedachteloos. „Zegt u me dan,
juffrouw Olga, hoe het vocht heet, dat door de binnenbekleeding van den kapselband wordt afgescheiden ?"
„Och, hoe heet dat nu weer ? Is 't niet ... synovia?"
„ja," zei hij, bladerend in den atlas. Nu moest
hij Hermine iets vragen. Maar iets heel gemakkelijks ... ze was zoo blijkbaar met haar gedachten
absent . ..
„Juffrouw Hermine, wat wordt door de intercentrale
zenuwen verbonden ?"
„Ik weet 't niet," zei ze, zonder zich zelfs te bedenken.
„He !" riep Gus kinderlijk. „Zoo gemakkelijk !"
„'t Ligt al in de naam, juffrouw Hermine ..."
„'k Weet 't niet," herhaalde ze kort, ongeduldig.
Ze toonde le duidelijk haar onwil, dan dat hij niet
gekwetst zou zijn. „U, juffrouw Augusta," zei hij,
oogenschijnlijk bedaard.
„Twee centra!"
Hermine verveelde zich. Ze spande zich niet eens
in, om te volgen, wat er verhandeld werd ; ze was
nog zoo vol van gisteravond ; het was haar niet kwalijk
te nemen, dat zij geen hoofd had voor die droge
Bingen. Papa had het gewild, dat zij naar het voorexamen zou gaan ; zij moest dan maar weg-blijven
van het bal als zij het anders niet kon. Verbeeld je,
weg-blijven! En Frits van Reede dan, dien ze al zoo
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lang het souper had beloofd ? ... Papa vond het onbeleefd tegenover Terlaak om niet te gaan, nu hij zich
vrijwillig zooveel moeite gaf... Nu, natuurlijke historie kwam er nogal wat op aan, bij 't eindexamen ...
zoo'n ondergeschikt vak ! En als 't goed ging, dan
was ze v6or de groote vacantie al van school ... ze
waren nu geen oogenblik ongestoord geweest, niet
in de danszaal en niet in den foyer... maar had hij,
Frits, haar niet vol beteekenis gevraagd, of ze meedeed
aan den ijstocht, en of hij dan haar partner mocht
zijn ? ... Ze lachte nu om al de belachelijkheid van
de school ; daar voelde ze zich zoo ver boven
verheven, ze zat hier nu wel, even gehoorzaam als
die andere kinderen, maar ze was er eigenlijk heelemaal niet bij ... Waar hadden ze 't nu over? Hoor
die knappe Gus ... „de uitgeademde lucht bevat gemiddeld 16,o33 percent zuurstof, en ongeveer 4,38
percent koolzuur ..." Hemel, van al die dingen wist
zij niets, ze had ook nooit opgelet ... 06k een baantje,
om daar maar jaar in jaar uit les in te moeten geven,
aan domme kinderen, of onoplettende, zooals zij ...
Toch wel een echte schoolmeester, die Terlaak, om
daar pleizier in te hebben ... nu, in de Kerstvacantie
nog zoo iets als een tentamen te gaan verzinnen ...
hoe kwam hij erbij ! ... kijk, nu zat hij Olga uit te
leggen, wat een engerling was ; wat een geduld ! ...
Hij was niet onknap, een beetje burgerlijk, hoewel
minder dan de andere leeraren ; zijn oogen waren
vriendelijk en zijn lach was niet hinderlijk, maar zacht,
niet onaangenaam ... maar waarom vroeg hij haar
niets? Hij sloeg haar aldoor maar over. Olga, Gus,
Gus, Olga... haar liet hij zitten ...
„Meneer !" zeide ze geprikkeld. „Krijg ik nooit 'n
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beurt ? Waarvoor ben 'k dan eigenlijk gekomen ?"
„Ik dacht, dat u niet gedisponeerd was," antwoordde
hij. Hij zei het heel eenvoudig, zonder bedoeling,
maar zij vatte het als een hatelijkheid op.
„Hoe zou ik dat !" zei ze. „Trouwens ik ben nooit
gedisponeerd voor onderwijs in de vacantie."
Hij kreeg een kleur om haar scherpte, en schaamde
zich dadelijk daarvoor. Hij zei kalm :
„Wat wilt u dan : dat ik u vragen doe, of niet ?"
„Natuurlijk, dat u mij ook vragen doet ! Waarvoor
moest ik anders hier komen ?"
Waarvoor zij anders moest komen? Met bitterheid
dacht hij aan zijn dommen waan, als zou het jets
heerlijks zijn geweest dat zij kwam. Daar zat het hoogmoedige kind, met haar bleek, ontevreden gezicht,
en zij beschouwde hem als een overbodigen kwelgeest, als iemand, voor wien zij zelfs den vorm niet
in acht behoefde te nemen ...
Zijn kleur was verdwenen. Hij voelde zijn trekken
strak ; met moeite hielpen zijn hersenen hem, gewoon
voor het oog te blijven, en verstandige vragen te
doen. Hij kende haar niet ... nooit had hij geweten,
hoe zij eigenlijk was ... Hij vond haar mooi ... mooi,
als zij liep, als zij zat, als zij lachte, als zij sprak ...
en mooi was zij ... maar lief was zij niet.
Toch begreep hij, dat hij daarom dankbaar moest
zijn. Al was zij lief... jegens hem ... wat dan ? Zou
dan zijn zelfstrijd niet zwaarder, zijn smart niet onoverkomelijker zijn? ...
Hij wendde zich tot haar, en deed haar een vraag
over de tweezaadlobbige planten ; zij wist het niet,
en kon slechts antwoorden, nadat Gus, haastig-vluchtig,
iets voor zich heen had gefluisterd.
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Er werd op de deur getikt ; zijn vrouw kwam binnen,
om hem een kopje koffie te brengen ; vriendelijk vroeg
zij aan de meisjes, of zij haar ook jets mocht klaarof misschien chocola ?
maken : koffie
Olga en Gus bedankten, met aardige, beleefde
woorden : Hermine had even haar hoofd opgelicht
uit haar hand, die haar kin ondersteunde, en achteloos
„dank u," gezegd.
Deze aan onbeleefdheid grenzende onachtzaamheid
griefde hem meer dan al de humeurige of trotsche
woorden, die zij tegen hemzelf had gezegd. Hij voelde
het zoo, dat zij zich zoo ver van hem en zijn kring
afstaande dacht, als waren zij van een ander ras, als
behoorden zij niet op dezelfde planeet. En daar had
hij haar hier gehaald, in zijn armelijk, burgerlijk huffs,
hier in deze kamer, waar hij werkte ... en aan haar
dacht . En wat had het hem voor vreugde gegeven ?...
Een brandende, lange teleurstelling was haar zijn hier
hem geweest
Gelukkig, dat de goedige, onnoozele kinderen Olga
en Gus hem afleiding gaven ; zij hielden zijn geest
bezig, en verhinderden hem, zich te veel in zichzelf
verdiepen. Zij waren levendig, blij, dat zij alles
zoo goed wisten te zeggen, en brachten hem in de
noodzakelijkheid, aldoor nieuwe vragen te verzinnen.
Maar telkens, als hij het woord richtte tot haar, dan
vloeide zijn denken weg ; dan zag hij haar opeens
in de omgeving waar zij behoorde; in de danszaal
bijvoorbeeld, dan zag hij intuitief, hoe haar oogen
straalden, hoe haar lippen glimlachten, hoe heel de
koele, trotsche uitdrukking van haar gelaat verdween,
en al haar natuurlijke, losse bevalligheid te voorschijn
kwam ... En een plotselinge pijn schrijnde snel door
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hem heen bij de gedachte, dat hi haar nooit z6o
zou zien ...
Haar vermoeidheid werd erger, met inspanning
hield zij de zware oogleden op. Was het nu nog
geen tijd ... het kwam haar voor, dat zij al uren
hier zat... Wat had de man er aan, die plagerij
zoo te rekken ... Gus lachte ... wat een kind ! ...
als die ook maar eerst eens naar bals ging, en
een ... Frits ... had gevonden ... Wat was hij aardig,
gisteravond ... hij hield van haar, o, dat wist ze...
en zij ... hield van hem ... Aileen jammer, dat hij
Indisch officier was ... ze wou niet naar Indie ...
tenminste niet graag ... hij zou wel kunnen ruilen,
later ... Grappig, om zoo jong, zoo jong, geengageerd te zijn, net achttien geworden ... Olga zou
wel jaloersch wezen ... haar Paul was nog lang niet
klaar, maar misschien deed hij examen A en B
tegelijk, hij was knap ... Ingenieur, een goede betrekking, neen, ze had toch liever een officier, veel
Hever ... Als morgen het ijs nu maar goed was ...
dan kwam Frits haar halen ... en dan, wie weet ...
Olga vermoedde het al ... ze maakte er telkens toespelingen op ...
„Ik vroeg u wat, juffrouw Hermine ..."
„Vroeg u me wat?" ... stamelde ze, vuurrood,
verward.
„Ze sliep !" schaterde Gus.
„Nee, ze dacht aan ... aan ... aan zeker iemand!"
plaagde Olga. „Kijk ze 's 'n kleur krijgen !"
Hij zuchtte, een onwillekeurigen, ongeduldigen
zucht. Er was niets met haar aan te vangen. Kortaf
herhaalde hij zijn vraag, nu zich wendend tot Gus.
Gus keek verbaasd, wist niet, of zij moest ant-

75
woorden, keek nog verbaasder, toen hij, zonder lang
te wachten, zei:
„U, juffrouw Olga."
Gus zag Hermine aan. Het was zoo jets vreemds,
dien goeden Terlaak ontstemd te zien; waarom deed
Hermine ook zoo naar? Zij, met haar uitgaan, met
haar bals en aanbidders, mocht zich ook n6g zoo'n
dame vinden, op 't oogenblik was zij toch niets
meer dan een schoolkind, zooals Olga en zij ...
„Was liever maar niet gekomen ..." fluisterde ze
Hermine in. „Hij is boos ..."
Hermine haalde haar schouders op. Was hij
boos?... dan moest hij maar weer goed worden ...
wat gaf zij daarom !
De klok sloeg. Hij sloot zijn atlas, en legde zijn
boeken erop. Goddank, nu was de kwelling voorbij ...
de kwelling voor hem en voor haar ...
„Ik dank u wel, jongedames!" zei hij. „Nu weet
ik, waarop we na de vacantie nog eens moeten
letten, en wat wel goed zal gaan ..."
De meisjes stonden op ; zij kleedden zich in haar
mantels en hoeden, en praatten zacht met elkaar ;
hij trachtte niet te luisteren, maar telkens verstond
hij den naam : Van Reede.
Olga en Gus gaven hem een hand, en bedankten
hem voor de moeite. Hermine, al bij de deur, keerde
zich om, en reikte hem, op het voorbeeld der
anderen, haar hand.
Een oogenblik ontmoetten hun blikken elkaar. Zijn
ernstige oogen staarden diep in de hare, en toen
opeens schaamde zij zich over haar onaardig gedrag ;
zij Wilde iets zeggen, zocht naar eene verontschuldiging ... maar hij begreep haar, en schudde, in
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berustende triestheid, het hoofd. Hij moist nu, dat alles
vergeefsch was geweest... zijn vage droomen, zijn
vluchtige hoop ... en hij zag haar gaan, zwijgend,
terwij1 ook zijn lippen geen woord meer konden
spreken.

DE VERLOOFDEN.
I.
Alweer regen, tilde Alexandra, terwijl haar hand
het kanten raamgordijn terzijde lichtte. Zij staarde
ontstemd uit een venster van haar villa te Scheveningen, dat uitzicht gaf op de zee. Het donkergele,
vochtige, verlaten strand, lag desolaat wijd-uit naar
beide kanten ; hier en daar een enkele zwarte gedaante onder het glimmende regendak van een parapluie, die zich vreemd bewoog, als een onbekend,
vormeloos dier tegen de looden grijsheid der lucht.
En dan de zee... van bijna dezelfde kleur als het
strand, even dof-bruin, die traag haar lange golven
uitrolde in kruivende strepen van schuim ... 0, wat
maakte je dat ellendig ... o, wat wend je daar diepmelancholisch van, door er lang naar te zien ... Zij
kon er niet tegen ; dat dag aan dag slechte weer
enerveerde haar tot schreiens toe ... En als Hugo
nu maar een ander mensch was, wat vroolijk, wat
amusant, — maar neen, zijn stemmingen hingen
absoluut van de hare af: was zij opgeruimd, dan
lachte en schertste hij mee ; toonde zij zich uit haar
humeur, dan was hij even down en stil ... Neen,
dan was Bernard anders geweest ... Opeens, met
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een flits van helderheid, herinnerde zij zich een
regendag in een zomer, toen zij, kort na haar huwelijk
met Bernard, ook bier op de villa verblijf hield. Zij
was pruilend en knorrig geweest, maar hij had net
gedaan, als was zij zoo opgewekt als altijd ; hij had
met haar gebiljart, en haar het spel meer in perfectie geleerd ; hij had haar verteld van zijn studiereis naar Griekenland, en haar de photographieen
daarvan zoo interessant gemaakt, dat zij den tijd en
het weer vergat ; en 's avonds, temidden van den
vlagenden storm en den woedenden regen, had hij
haar meegenomen naar het strand; zij en hij beiden
in Burberry-regenmantels, de kappen over het hoofd
getrokken ; en als zij niet verder durfde, dan trok
hij haar voort, want hij hield haar arm z66 stevig
vast, dat zij eenvoudig niet tegenstreven kon . . . en
eindelijk hadden zij vlak voor de zee gestaan, de
woeste, de machtige, die donderend klotste om hen
heen, zoodat zij elkaars stem niet konden hooren,
maar zij stond naast hem, en blikte hem aan in zijn
sterk gezicht, met de heldere oogen en den vasten
mond, en zij was trotsch op zijn moed, trotsch op
zijn kracht, en zij voelde zich veilig bij hem ... 0,
Bernard, Bernard... hoe had zij hem ooit kunnen
verlaten ... en dat voor ... Hugo ... Hugo, die haar
liefhad, ja, dat wist zij wel, maar zoo deemoedig,
zoo onderworpen, zoo slaafsch ... die bij haar nooit
jets toonde van wil, van energie, als ware dit
verkeerd, want strijdig met zijn liefde ... Bij al
haar bitsheid bleef hij zacht, haar drift bedroefde
hem, maar kwetste hem niet... en zijn hartstocht
durfde zich alleen in een bedwongen teederheid
toonen ... 0, als hij wist, hoe, wanneer hij haar
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naderde, gelijk een visioen voorbij haar vlamde, de
hooge, krachtige gestalte van Bernard ; hoe, als hij
haar kuste, zij smachtend, brandend verlangde naar
Bernard ... naar Bernard . . . nooit naar hem, naar
Hugo, die toch haar woord, haar trouwbelofte bezat. ..
Het was, of door de scheiding zij zich bewust was
geworden van haar liefde tot Bernard, en of zij toen
eerst in vollen omvang besefte, zuat zij verloor. Bernard
was de man, op wien zij steunen en vertrouwen kon ;
Hugo daarentegen was de man, die op haar steunde
en vertrouwde ... 0, hoe had zij toch in krankzinnigen overmoed kunnen breken met Bernard .. .
hoe had zij tegen hem kunnen spreken, z66 hard,
zoo onbarmhartig verwijtend, dat hij in strakke hoogheid was blijven zwijgen, en enkel op het laatst gezegd had, onvoorwaardelijk in een scheiding toe to
stemmen ... Zij verweet hem zijn werk, verweet hem,
dat dit zijn levensdoel was, zij verweet hem, dat hij
haar niet den geheelen dag in hartstochtelijke bewoordingen zijn liefde bekende, zij ging nog verder,
en verweet hem, dat hij niet van haar hield, haar
nooit had liefgehad ; zij begreep dit nu, zij wist het
onderscheid, nu zij een ander had leeren kennen,
Hugo, die had haar lief, die waardeerde haar, die
stelde haar boven alles ...
En nu zij haar zin had gekregen, hoe weinig
hechtte zij aan Hugo's liefde, die haar ijdelheid niet
langer streelde, maar die haar wrevel wekte, en haar
verveelde , die haar leeg toescheen, en haar ziel
volkomen onbevredigd liet ... Met eigen handen had
zij haar lot vernield, haar Leven een andere richting
gegeven ; het was alles haar eigen schuld, en zij
kon niet meer terug ...
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Zij was er zich volstrekt niet bewust van, dat zij
nog altijd stond voor het raam, met het gordijn in
de hand, z66 ver hadden haar gedachten haar weggevoerd. Nu schrikte zij op door een woord van
haar kamenier ; zij zuchtte, en keerde zich om :
— Wat is er, Marie?
— Gaat mevrouw van ochtend ook Baden ?
Zij keek even met een ironischen blik naar het
badcostuum van mosgroene taffetas, met een kraag,
een echarpe, en groote knoopen van rose zijde, dat
hing over den arm van de kamenier.
— 'n Vrij overbodige vraag ; natuurlijk niet, zei
ze bits.
Zwijgend vouwde de kamenier het badcostuum
op, en legde de muts van gefronsde mosgroene
taffetas met een Breeden, geborduurden band van
rose zijde, er boven op.
— Hebt u mij nog noodig, mevrouw?
— Neen.
— Wenscht u u ook nog voor 't dejeuner te
verkleeden?
Ongeduldig fronsden zich Alexandra's wenkbrauwen.
Wat hoefde zij dit nu al te vragen ? Zij zou haar
immers wel bellen? Maar de kamenier, alsof zij de
gedachten van haar booze meesteres geraden had,
zei kalm:
— 't Is, dat ik dan uw japon alvast klaarleggen kan.
Alexandra antwoordde even niet. Hugo kwam
lunchen, zooals gewoonlijk ; wat zou zij aandoen?
Zij had lust, maar zoo te blijven als zij nu was, in
haar saut-de-lit van zwarte chantilly over bleekroode
zijde, en hem te ontvangen met de mededeeling,
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dat zij migraine had, en dat hij dadelijk na de
lunch moest vertrekken ... Ja, dat zou ze maar doen.
— 1k verkleed me niet, zei ze kortaf.
II.
Stil en bescheiden verwijderde zich de kamenier,
en Alexandra bleef alleen. Zij strekte de armen omhoog in een wanhopig, verveeld gebaar, en liet ze
lusteloos weer vallen. Wat zou zij nu doen met den
morgen, den langen, eentonigen morgen... Het bad
in zee verbrak op zoo aangename wijze de vervelende lengte der eenzame uren ; wat moest zij nu?
Lezen ?... Bij boeken kon zij haar aandacht niet
houden... Van handwerken hield zij niet ... en om
te musiceeren moest zij kalm en rustig zijn van binnen,
niet zoo nerveus, als zij zich aldoor voelde ...
Met een zucht strekte zij zich op de sofa uit.
Wat was het leven vervelend ... o, zij Hate het
leven soms ... En straks kwam Hugo weer, met zijn
meewarigen blik, zijn zachte stem, zijn vriendelijkstille manieren ... Zijn verdraagzaamheid prikkelde
haar, zijn altijd toegeven, en met haar meegaan tot
in de kleinste dingen, vond zij irritant; zij had hem
wel eens getart haar tegen te spreken, of een driftig
weerwoord uitgelokt, maar hij begreep haar natuurlijk
niet, hij dacht maar aldoor, dat zij railleerde, en
alles bleef altijd hetzelfde.
Hoe moest het toch gaan, als zij met Hugo zou
zijn getrouwd. Zij peinsde er wel eens over in angst,
in werkelijken angst, omdat zij zich niet voorstellen
kon, dat zij haar heele leven onverbrekelijk aan hem
verbonden zou zijn ... En toch ... haar verloving
Manage de raison.
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met hem, voor wien zij z66veel had opgeofferd en
getrotseerd, verbreken ... dat kon zij niet. Zij vond
het geen voorrecht, geen geluk, om altijd met Hugo
samen te zijn, maar alleen ... o, alleen ! kon zij 66k
niet, nog minder wezen ...
Zij wist het nu wel, dat zij in slechten, dommen
wil haar toekomst vernietigd had. Zij behoefde niets
meer te hopen, te verwachten ; haar lot was bepaald.
Zij was halsstarrig voortgestormd in blinden waan,
nu wreekte haar zelfbedrog zich aan haar ...
Zij lag een pooslang stil, en trachtte niet te denken ... maar zij voelde zich al triester en triester
worden, en eindelijk besloot zij zich niet zoo over
te geven aan haar verdriet. Alles was immers haar
eigen schuld? Dat Hugo haar tegenviel, kon hi niet
helpen : de oorzaak daarvan lag in haarzelf; het was
haar fout, dat zij hem bij Bernard vergeleek, dat
moest zij niet doen, want immers niemand was bij
Bernard te vergelijken ! ...
0, Bernard ... hoe geestkrachtig was hij, hoe
verstandig, hoe sterk ... hoe werden zijn oogen donker
van hartstocht soms, hoe kon hij met een enkelen
druk van zijn warme, krachtige hand haar weerstand
overwinnen ... Zij kon er zich niet meer indenken
nu, hoe zij hem vroeger scene op scene gemaakt
had, hem het leven verbitterd, — waarom, waarom?
Het was haar ontevreden temperament, dat haar
dreef, en dat misschien met de jaren wel wat evenwichtiger zou zijn geworden ... zij begreep dit nu, —
maar mu was het te laat ...
Hield zij dan niet van Hugo? Had zij hem in
het geheel niet meer lief? hem, die haar toch eenmaal
zoo had bekoord door het contrast met Bernard, --
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omdat Hugo haar aldoor en in alles zijn liefde beleed?
Had zij zelfs geen medelijden, geen waardeering voor
hem, die haar zijn leven wijdde, die aan haar toebehoorde, voor eeuwig en algeheel?
Nu, in haar weeke gemoedsstemming, ontroerde
haar zijn toewijding wel even, en drong snel het
besef tot haar door, dat zij toch verantwoordelijk
was voor zijn geluk, en dat zij voorzichtig moest
zijn, en niet nog een menschenleven mocht opofferen
aan haar ongestadigen wil... En energiek richtte zij
zich eensklaps op. Kom ! zij had haar keuze gedaan,
zij moest nu de gevolgen ook dragen. Zij moest
kloek en vastbesloten de omstandigheden aanvaarden,
die zij zichzelf had geschapen. Zij zou heel goed en
lief jegens Hugo zijn, haar zelfzuchtig verlangen om
zave gelukkig te zijn, vergeten, door hem gelukkig
te maken ...
Zij schelde haastig haar kamenier, en gaf deze
aanwijzingen, welke robe zij wou dragen. En toen
zij gereed was, beschouwde zij zich met voldoening
in den grooten spiegel. Zij droeg een bizonder toilet
van als crepe geperste sulferkleurige tulle over wit
satijn, en om het middel een lange sulferkleurige
fluweelen ceintuur, geborduurd met mauve violen.
En toen Hugo kwam, en zij de verrukking in zijn
oogen las, vond zij blijdschap en vrede in haar
besluit.
De lunch verliep vroolijk. Aangemoedigd door
haar lieftallige opgeruimdheid, vertelde Hugo geamineerd allerlei nieuws van gemeenschappelijke kennissen. Maar na den maaltijd, alsof de geestelijke
inspanning te veel voor haar was geweest, werd zij
weder lusteloos en mat. Zij luisterde, terwiji zij zaten
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in de serre, verstrooid naar zijn verhalen, en toen
hij dit merkte, en vroeg, of zij ook liever uit wilde
gaan, naar het Kurhaus, of naar de schilderijententoonstelling in het Palace-hotel, vroeg zij hem
schamper, of haar gezelschap hem mu al verveelde?
Maar dat wist zij wel, antwoordde hij zachtmoedig,
dat hij volmaakt tevreden was, als hij zoo bij haar
mocht zitten, stil, met haar hand in de zijne...
Zij zuchtte, en wendde haar blik naar de zee, waar
laag de zware luchten hingen boven het grauw-blauwe
water. Hij volgde de richting harer oogen, en wenschende onderhoudend te zijn, begon hij haar te
vertellen, hoe gevaarlijk hoog en steil bij plotselingen
storm de golven soms konden wezen; bij stil weer
waren ze zelden hooger dan negen meter, bij ruw
weer werd soms een hoogte van vijftien meter bereikt ... En wist zij wel, hoe lang zoo 'n enkele golf
zich uitstrekte? Van honderdvijftig tot tweehonderd
meter toe ...
Hoe interessant, dacht zij in spottende boosheid.
En eensklaps kwam de wilde, wreede lust in haar
op, om hem te vertellen van dien regendag met
Bernard, en hoe gelukkig zij toen was geweest .. .
Maar de uitdrukking zijner oogen veranderde, die
werd, zooals dikwijls in den laatsten tijd, lijdend en
smeekend... en zij beefde : zij wist het immers, dat
zij voorzichtig moest zijn, en dat haar vroeger leven
voor altijd voorbij was ... onherroepelijk voorbij ...

HET JAN VAN GOYEN-LICHT.

Het zon-beschenen water van den Vijverberg weerkaatste in wiegelende lichte plekken tegen de zoldering
der groote zaal. Het was een zoele, heldere Octoberdag , samen waren zij gegaan over het wandel-pad
fangs den Vijver, waar de stuivende gele bladeren
droog ritselden voor hun voet, en in het glinsterendgolvende nat de eenden dreven in hun kristallig spoor.
En verder waren zij gegaan, de trappen van het gemeente-museum op en de rechterzaal binnen-getreden.
- je was hier nog nooit geweest ? ... vroeg hij.
— Neen, ik was bier nog nooit geweest ...
Hij lachte haar toe met zijn glimlachje vol goedigen
spot, waarvan zij heel goed wist, wat het beteekende.
Gedurende zijn logeertijd bij hen had hij haar achtereenvolgens gevraagd : Ken je 't Mauritshuis? 't Museum.
Mesdag ? 't Museum voor Kunstni.jverheid ? ... enzoovoort, en aldoor had zij ontkennend het hoofd
geschud, en hij verbaasd uitgeroepen :
— Hoe is dat mogelijk ? Jij, die altijd in Den Haag
hebt gewoond ?
Hoe het mogelijk was ? Zij wist het zelve niet. De
tied was
was voor haar zoo ongemerkt voorbij-gegaan in
het altijd gelijk-zijn der vele, vele dagen. Zij hield
haar, sinds haar weduwschap altijd sukkelende moeder
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gezelschap, en haar eenige ontspanning was eens een
rijtoer met de lieve zieke, het lezen van heel veel
boeken, en zoo nu en dan een bezoek.
Toen was hij, haar neef, eerste luitenant bij het
Indische leger, met verlof over-gekomen, en had bij
hen gelogeerd. En haar geheele leven was veranderd.
Er werd geschertst en gelachen in de stille kamers ;
zij ging met hem uit, waarvoor nu opeens telkens
gelegenheid werd gevonden, terwijl zij vroeger haar
moeder nauwelijks voor een paar uren durfde verlaten. Zij wandelden samen ; hij chaperonneerde haar
naar de fashionabele afternoon-tea's ; hij bracht haar
herhaalde malen naar het Mauritshuis, en dien dag,
dien liefsten en droefsten dag, waren zij naar het
gemeente-museum gegaan.
In de groote zaal, waar de vitrines stonden met
het merkwaardige Haagsch porcelein, had hij haar
alle bizonderheden aangewezen. Hij wenkte haar bij
een klein schilderij aan den wand
— Dat moet 'n Jan Steen verbeelden, maar ik
geloof nooit, dat het 'n echte is. Vergelijk deze nu
eens bij de Jan Steens uit 't Mauritshuis ; 't zieke
vrouwtje bijvoorbeeld, — herinner je je?
Ja, zij herinnerde zich. Wat zou zij ooit vergeten
van wat hij haar had gezegd, van waar zij samen
met hem was geweest? ...
Het was zonnig en warm in de zaal en op het
plafond bewogen de lichtspelingen van het kabbelend
water. Er waren maar weinig bezoekers, en zonder
gestoord te worden, konden zij rustig alles bekijken.
Het witte, a jour bewerkte porcelein vond hij wel
„aardig om het eens te zien, maar het kon niet in
vergelijking komen met het oude Delftsch, en wat

87
dacht zit er van ?" Zij dacht natuurlijk hetzelfde als
hij, en zij waren naar boven gegaan, langs de ouderwetsche trap, waar, aan de muren antieke portretten
hingen, en hadden eerst de kabinetten van moderne
schilderijen bezocht.
En hier was hij in zijn element. Hij hield zooveel
van schilderkunst, en had er zich altijd zoo innig
voor geinteresseerd, dat hij de meeste schilders uit
hun werken herkende. En zij luisterde naar hem, bevangen door zijn enthousiasme, als hij haar een verklaring gaf van de bedoeling der kunstenaars, haar
uitlegde waarom hij dit mooier vond dan dat, en haar
in zijn bewondering liet deelen voor een landschap
met schapen van Mauve.
— Begrijp jij, vroeg ze, op welke manier 'n schilder
werkt, van wie je de schilderijen op 'n afsiand moet
bezien ?
— Ik geloof, zei hij, dat ze zelf ook telkens op
'n afstand gaan staan, om 't effect waar te nemen.
1k vermoed, dat ze zoo schilderen, om meer „beweging" in hun werk te krijgen ... kijk eens die kudde
schapen, krijg je niet de indruk, dat ze op je toe
komen loopen?
— Ja, 't is zoo, zei ze getroffen, wat weet jij
toch alles ...
— Ik weet 't niet, ik weet er niets van, protesteerde hij lachend, niemand heeft 't me ooit gezegd,
ik veronderstel 't maar zoo.
— Dan moet ik zeggen : wat noel je de Bingen
toch goed ...
Hij lachte weer, op zijn jongensachtige wijze, die
haar zoo onbeschrijflijk charmeerde. En een zaalwachter drentelde naderbij
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— Meneer doet er zeker ook aan?
— Nee, ik ben zelf geen schilder, ik houd er alleen
maar heel veel van.
— 0, ik dacht stellig: meneer is zeker ook van
't gilde.
— Nee, toch niet ...
Zij keek hem aan ; zij wilt, hij had het haar verteld, hoe hij als jongen zoo dolgraag schilder had
willen worden, maar dat hij de carriere had moeten
volgen door zijn varier hem aangewezen. Wat een
mooie natuur moest hij toch hebben, om in het onvermijdelijke, zonder in opstand te komen, te hebben
berust, en zelfs nog zoo blijmoedig te zijn ...
Hij, geheel onwetend van haar gedachten, sprak
onbevangen voort; bleef even staan voor een bloemstukje van frissche kleur.
— Aardig is dit ... prettig om in je bezit te
hebben ...
— En dit sneeuwgezicht... is dat 'n van Soest
misschien? vroeg zij aarzelend.
Het was een van Soest ; en zij voelde zich innerlijk
tevreden, dat zij zoo goed had geraden.
En toen kwam het onvergetelijkste oogenblik van
dien middag.
Zij was, omdat zij wat vermoeid begon te worden,
even gaan zitten op een der tentoongestelde stoelen.
En hij had haar geplaagd :
— Zeg, mag dat wel? mag je daar wel op zitten?
Pas op, daar komt al 'n zaalwachter aan.
De zaalwachter zeide iets, wat zij in haar confusie
niet dadelijk verstond, zoodat hij het moest herhalen :
— Zit ie nogal makkelijk, die stoel van Stadhouder Willem IV?
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En daarna plaagde hij haar nog veel meer, omdat
zij zoo „bang" was geweest, ja, ja, hij had het wel
gemerkt, want zij stand dadelijk op ! ...
Maar zij verdedigde zich : o, neen, zij was volstrekt niet bang geweest, zij had heel goed geweten,
dat je op dien stoel mocht gaan zitten, want beneden
waren de fauteuils verbonden met een koord tusschen
de leuningen, maar deze niet ! En in een vroolijke
stemming om dit kleine voorval, waren zij de zaal
binnen gegaan met het groote schilderij van Jan van
Goyen.
Voor hem, zei hij, was hier niets anders dan dit.
En zij zetten zich naast elkander op de breede, met
een oud-rood kleed bedekte bank, die voor het doek
was geplaatst.
En eensklaps werden zij beiden stil, in aanschouwing
verloren. Het tooneel op het schilderstuk stelde voor
een gezicht op Den Haag in de zeventiende eeuw,
gezien bij avondval. Op den voorgrond landerijen
met hooibergen, doorsneden van een vaart, en op
den landweg bewogen zich de kleine donkere figuren
van menschen, ruiters, een reiskaros met postiljons ...
in de verte de torens van de stad ... En alles lag
in het gele, gedempte licht van den na-zonsondergang, wat een wonderbare, aantrekkelijk-mysterieuse
schoonheid aan het landschap gaf.
Zij staarden er beiden naar ; het was heel stil in
de zaal ; zij kregen het gevoel er geheel alleen te
zijn. Hij sprak geen woord, zooals hij anders meestal
bij schilderijen deed, om haar op iets opmerkzaam
te maken, of haar in zijn genieten te laten deelen.
Zij dacht, dat hij in aanschouwing was verloren, en
onwillekeurig dwaalden haar blikken of naar hem,
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zooals het zoo dikwijls gebeurde, zonder dat zij het
wist ; zij hield zooveel van de lijn van zijn profiel, —
het hooge voorhoofd, de rechte neus, de zachte bulging
der lippen, de sterke kin ...
Maar nu ... terwijl zij het hoofd omwendde in zijn
richting, ging er een schok door haar heen, want
recht zag zij in zijn diepen, innig-teederen blik.
Een warme kleur steeg haar rood en snel naar
't gezicht ; zij sloeg in verwarring haar oogen neer.
— Thea ... zei hij.
Zij keek hem weer aan, maar haar oogen waren
eensklaps vochtig geworden en een nerveus lachje
beefde om haar mond.
— Thea ... herhaalde hij, heel zacht. Je weet 't ...
weet je 't niet, liefste ? ... ik heb je lief...
Een oogenblik overweldigde haar een zoo groote
vreugde, dat zij er zich van bedwelmd voelde worden.
Maar toen kwam er een hartstochtelijke aandrang tot
schreien in haar, dien zij slechts met de grootste
inspanning kon bedwingen.
Hij zag de bewogenheid op haar expressief gezicht,
en hij zei
— Heb ik je verschrikt? Vergeef 't me dan ...
maar 't werd me to sterk, ik m6est 't uitspreken,
hoe innig ik van je houd ... En jij ... ?
Bijna had zij haar bekentenis gedaan, maar zij
beheerschte zich nog.
— 't Kan niet ... bracht zij er met moeite uit.
Spreek er niet meer over ... 't kan niet ... 't kan
niet ...
— Waarom ... niet? ...
Zij schudde het hoofd, en kon niet antwoorden.
Maar hij begreep haar. Het was om haar moeder,
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dat zij zoo wanhopig fluisterde : dat het niet kon...
Hij fronste de wenkbrauwen. Hij begreep, dat
hij nu niet verder moest aandringen, omdat zij anders
misschien haar ontroering niet langer meester kon
blijven. Maar ook was het hem onmogelijk om thans
nog een moment langer te zijn in de beslotenheid
van de zaal, maar misschien elk hunner bewegingen
bespied, elk hunner woorden beluisterd werd.
— Korn ... zei hij, willen we gaan?
Zij stond dadelijk op, en ging hem voor naar
beneden, en naar den uitgang, en was al buiten,
eer hij, die nog een fooi had te geven, haar was
gevolgd. Met gebogen hoofd liep zij in den zonneschijn, alsof, wat zij zooeven had gehoord niet haar
grootst geluk beteekende... maar haar diepste smart.
Nu opeens wist zij, waarom zij zich 51 deze dagen
zoo heerlijk-opgeruimd en rustig had gevoeld. Maar
nu ook wist zij, dat aan het lief geluk van dezen
onvergetelijken tijd een te spoedig eind was gekomen.
Hij liep een poos-lang zwijgend naast haar voort;
toen begon hij op zachten, bedarenden toon :
— Liefste ... ik begrijp natuurlijk wat je bedoelt ...
en ik eerbiedig je kinderlijke liefde... maar ... mag
je daar mil aan opofferen?
Zij zag hem snel aan. Tot dusver had zij alleen
gedacht, dat zij zich zelve ten offer gaf...
— Frans... zei ze, met trillende stem. Ik bid
je, zeg dat niet. Maak 't me niet nog zwaarder dan
't is. Je weet alles ... je hebt zelf gezien, dat ik ...
Mama onmisbaar ben ...
— Ik heb gezien, zei hij, dat je de liefste en
onzelfzuchtigste hulp bent, die je Mama kan verlangen; hoe je je heelemaal aan haar toegewijd hebt,
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zonder ooit aan jezelf te denken. 1k heb je bewonderd om je stille goedheid... en je misschien daarom
wel in de eerste plaats lief-gekregen. Maar, — dat
weet ik zeker, je Mama zou nooit willen, dat je haar
ons geluk ten offer bracht.
— 0 ! riep zij hartstochtelijk, dat is waar ! Mama
zou 't nooit willen, als zij 't wist. Maar zij mag 't
niet weten. 0, help me, help me, Frans, dat zij 't
nooit te weten komt !
Zoo dringend klonk haar stem, dat hij opeens
besefte, hoe onwrikbaar-vast haar besluit was genomen. Maar hij kon zijn geluk, dat hij toch ook het
hare begreep, zoo spoedig niet prijsgeven.
Hij pleitte, hij betoogde, ofschoon hij zag, hoe
hij haar pijnigde, want dat zij zich aan haar eigen
beslissing als aan een noodlot onderwierp. Het eenige,
wat zij maar aldoor herhaalde, was, dat zij beiden,
die jong en sterk waren, zich beter opofferen konden,
dan de zwakke en zieke moeder dat kon.
Zoo klemmend, zoo onomstootelijk was dit argument, dat hij voelde met al zijn liefde er machteloos
tegen te zijn. En na dagen van uitputtenden strijd,
waarin hij zag, dat zij hoe langer hoe meer geenerveerd werd, had hij toegegeven, en was hij vertrokken.
En nu was zij alleen.
En veel eenzamer voelde zij zich, dan vaor de
dagen, toen nog niet zijn komst de zon in haar
leven bracht. Als een afschaduwing van haar vroeger
blijmoedig-berustend wezen ging zij door het leven;
hoezeer zij zich ook inspande, om gewoon te schijnen,
het gelukte haar niet. Haar moeder vroeg haar telkens
met bezorgdheid, of zij zich niet wel gevoelde; zij
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glimlachte dan ontkennend, maar haar moeder sloeg
haar nauwlettend gade, en vond het arme, lieve
gezicht al triester worden. Maar zij sprak haar vermoedens niet uit, hoezeer zij ook begon te begrijpen ...
Thea peinsde veel. Had ik maar nooit, dacht zij,
deze gelukkige periode gekend, waardoor ik zoo
duidelijk heb leeren inzien, hoe mat en onbelangrijk
mijn bestaan eigenlijk is. Vroeger voelde ik mij volstrekt niet ongelukkig, integendeel, toen vond ik
voldoening in het zoo goed mogelijk vervullen van
mijn tank... nu word ik daardoor niet meer vredig
gestemd, het is mij niet meer genoeg ...
Zij deed zichzelve verwijten, en trachtte door verdubbelde liefheid en zorg weer goed te maken, wat
zij, in haar gedachten, had verzuimd. Maar het innerlijke gevoel van onbevredigdheid bleef.
Haar moeder drong er op aan, dat zij zou uitgaan
en wandelen, waaraan zij zoo gewend was geworden,
dat het niet goed zou zijn, het nu weer geheel na
te laten. En zij ging. En onwillekeurig brachten haar
heur voeten naar de plaatsen, waar zij met hem
was geweest. Maar nergens sterker dan daar voelde
zij het leed van alleen-zijn, waar het weee gevoel
van ontbering verergerde tot de brandende pijn van
gemis. Zij had ook eenmaal nog voor het schilderij van
Jan van Goyen in het gemeente-museum willen zitten.
Maar hoe donker leek het haar nu, het landschap,
waarop reeds de druk van den nacht was gelegd.
En haar droefheid overweldigde haar z6ozeer, dat
haar de tranen naar de keel drongen met verstikkende kracht, en zij zich slechts met de uiterste
zelfbeheersching bedwong. En toen zij was opgestaan,
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om been to gaan, en bij den uitgang nog eens
omkeek naar het groote, gedempt-kleurige doek, was
het haar, als nam zij afscheid, en nu voor goed,
van het liefste, het mooiste uit haar 'even.
En toen zij buiten kwam in den avond, die langzaam viel, zag zij het Jan van Goyen-licht in de lucht.
Tusschen de zwaar-gestapelde, blauw-grauwe wolken
dreven breede strepen van geel. Zij staarde ernaar,
als bevangen in een vreemde betoovering, totdat de
donkerder massa's het bloemzachte geel geheel hadden
overwonnen.
Toen keerde zij terug naar huis. Een huivering
van hunkerend verlangen ging door haar heen ; en
nog had zich niet haar onrust tot kalmte hersteld,
toen zij haar huis binnen-tredende, vernam, dat een
bezoek haar wachtte, en vOor zij zich had kunnen
bezinnen, had zij gehoord, dat hi het was, en ging
zij de kamer reeds in.
Te verbijsterd door emotie kon zij geen enkel woord
uitbrengen, door het fibers voor haar oogen kon
zij hem zelfs nauwelijks zien ... maar daar voelde
zij, hoe twee sterke, maar, o, zoo teedere armen
haar naar zich toetrokken... een zalig moment
rustte zij aan zijn borst, en kuste hij haar innig de
lippen.
Toen maakte zij zich zachtjes uit zijn omhelzing los.
— 0, doe dat niet, zei ze gesmoord. Doe dat
niet ... 't wordt daardoor immers zooveel erger voor
ons ....
Hij nam haar mee naar de sofa, en zette zich daar
naast haar neer, haar aldoor aanziende met een blik,
die haar verward en wonderlijk gelukkig maakte.
Lees dit eens, zei hij, en gaf haar een brief,
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en zeg me dan, of we geen recht hebben, om eindelijk gelukkig te worden, mijn dappere schat.
Het was een brief van haar moeder. Verwonderd
ving zij aan te lezen, maar allengs began haar hart
te kloppen van een wilde ontroering, van hartstochtelijke dankbaarheid, dat haar moeder zoo kiesch,
zoo inzichtsvol en fijngevoelig, alles in orde bracht.
Eerst schreef haar moeder hem, op haar gewone
manier allerlei nieuws van kennissen ; kleine voorvallen
uit haar dagelijksche omgeving vertellend ... maar
dan sprak zij ervan, als terloops, dat misschien haar
jongere zuster bij hen zou komen inwonen ; deze had
haar man verloren, en daar zij vroeger pleegzuster
was geweest, zou Thea's zware taak er ongetwijfeld
zeer door worden verlicht.
Met een snik gaf Thea hem het schrijven terug.
Haar oogen glinsterden van helle tranen, toen ze zei:
— Daar heeft Mama mij niets van gezegd ...
— Neen, zei hij, vind je dat niet prachtig? Je
Mama wist natuurlijk niet zeker, dat er tusschen ons
iets was voorgevallen, ofschoon ze 't wei vermoedde.
Wanneer ze me nu zoo voorzichtig schreef als zij
deed, dan zou alles vanzelf terecht komen, als wij
elkander liefhadden ... en was dit niet het geval ...
dan zou je tante natuurlijk niet om inwoning worden
verzocht ...
Zij leunde tegen zijn schouder, en luisterde, met
een glimlach vol teederheid.
— 0, zei ze zacht, en vanmiddag ... juist vanmiddag, heb ik zoo innig naar je verlangd ... 1k zag
't Jan van Goyen-licht in de lucht ... en ik dacht zoo
aan jou...
-- En ik, zei hij verrast, ik zag 't ook ; 't was er
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maar kort, dus op 't zelfde oogenblik zag ik 't als
jij. En toen ik 't zag ...
— Wat toen?
— Toen hield ik 't voor 'n goed voorteeken ...
en dat met recht, zei hij, en kuste haar.

OP HET IJS.
Eindelijk was de wind dan Oost geworden, dagen
achtereen. Het begon te vriezen ; op de ramen teekenden
zich de veerige ijsbloemen af; op de straten poeierde
het fijne stof; en de strakke, pastelblauwe hemel
werd doorzwierd van het deinend spel der zwevende
meeuwen. Wat was dat mooi om te zien, dat drijven
fangs de effene lucht, dat zeilen met wijd-gespreide
vleugeis, en het snelle zwenken dan weer, en kiapwiekend stijgen, al hooger en hooger, tot een stip
in het ijle blauw ...
Het gerij der wagens en trammen klonk ver en
hol, en in de haarden brandden de kolen met felblauwe vlam. Vorst, alles teekenen van de lang-verwachte, strenge vorst, die weldra een ijsvloer zou
hebben gelegd, sterk genoeg, om vele honderden
menschen te kunnen dragen.
Augustine keek verlangend naar den barometer.
Zij hield zooveel van schaatsenrijden, en in de laatste
jaren was er in 't geheel geen gelegenheid voor geweest. Als kind van vijf, zes jaren al, was zij met
de oudere zusjes en broers de ijsvlakte van het verdronken land opgegaan, en had zich daar, achter een
sleedje, zelve het rijden geleerd. En zoodra de ijsclub
Mariage de raison.
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geopend werd, was zij een der eersten, die bij het
hekje van de contrOle stonden, en een der eersten,
die het ijs beproefde met krachtigen, breeden zwaai.
Zij was begonnen met lage Friesche schaatsen, maar
weldra had zij die verwisseld voor een paar Amerikaansche kunstschaatsen, die haar in staat stelden,
haar bedrevenheid en moed op het ijs ten voile te
toonen.
Zij had er vaak over gedacht, toen er seizoen na
seizoen maar geen ijs kwam, om eens een pool te
gaan doorbrengen in een der beroemde ijsplaatsen,
Grindelwald, St. Moritz, en dergelijke. Maar ... toen
was zij getrouwd. En daar haar man geen schaatsenrijder was, verdween vanzelf de neiging bij haar, en
scheen zij te berusten.
Maar nu, na zooveel jaren, was de lust naar de
rhythmische vrije beweging van het ijsvermaak weer
krachtig in haar opgewaakt. En ofschoon zij haar
man er geen pleizier mee deed, had zij de verzoeking
niet kunnen weerstaan, zij haalde haar schaatsen te
voorschijn, en tramde naar het Bezuidenhout, waar,
heel aan het einde, het terrein van de ijsclub lag.
Zij was er zeker van, kennissen te zullen ontmoeten.
Fanny Bentinck en Karel Westhoff en zijn zuster,
en Emilie en Bertha Reuvens, en Anna de Witt, en
Mien Verstraeten, en dan al de luitenants, de collega's van haar man, Dijkman, Edie van Haeften,
Reuselaer ... van Meerten ...
Zij kleurde licht, toen zij lien laatsten naam dacht.
Alsof zij niet ...
Neen, om hem gegaan was zij niet. Volstrekt niet,
sprak zij zichzelve verontwaardigd tegen. Het was
haar wel even door het hoofd gezweefd, hoe weinig
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goede rijders er waren bij de cavaliers, die zij kon
verwachten, en dat van Meerten een der weinigen
was, die uitmuntte door zijn forschen, sierlijken slag.
Maar dat was toch heel natuurlijk?
Zij stapte uit de tram ; en het was opeens, of een
vreemde bevangenheid haar schreden tegen-hield, terwiji toch een nog sterker verlangen haar voort-dreef,
voort-dreef naar het doel.
Kom, het zou nu al te kinderachtig zijn, zoo zij
nog aarzelde. Zie, een heel clubje stand al bij den
ingang, en zij verhaastte haar schreden, om spoedig
de vroolijke groep te bereiken.
Daar waren Karel Westhoff en zijn zuster en Anna
de Witt en Mien Verstraeten, en Dijkman, en Edie
van Haeften ... en ...hij.
Zij vond het eensklaps heerlijk te bemerken, dat,
van alle aanwezige kennissen z !). het liefst was gekleed.
Zij droeg een Russische blouse van het eigenaardige
nieuwmodische blauw, helder, met toch een tintje van
grijs er in, — van corduroy, met een voet-vrijen
rok, en daarbij een toque van hermelijn en een breede
stola van hetzelfde bont. Op de borst had zij een
roos gestoken van een verflenst soort rose, en wondermooi deed de fade kleur der zijden blaadjes tegen
het eigenaardige blauw.
De anderen droegen meest „gewone" costuums,
dat wil zeggen, tailor-made's, in donkerblauw of bruin
of zwart. En onveranderlijk de kleine, het hoofd omsluitende hoedjes : niet een die zoo'n witbonten muts
durfde dragen als zit. Zij moest in zichzelve glimlachen, en beantwoordde van Meerten's bewonderenden
blik met een lieven groet.
Hij nam haar de schaatsen uit de hand, en liep

naast haar voort naar de baan. Zij was nu vroolijk,
en schertste, maar zag, en dit maakte haar weer verlegen, dat hij ernstig voor zich uitkeek, alsof hij verdiept was in gedachten.
Zij had het misschien niet moeten vragen, maar
zij kon het niet laten :
— Waar denk je aan?
Hij keerde zich naar haar toe, en zij schrikte van
de uitdrukking van zijn gezicht ; het was vol van een
ingehouden opwinding, en zijn oogen keken haar met
bijna al te onverholen hartstocht aan.
Zij schrikte, en hij zag, dat zij schrikte. Dat scheen
hem te bedaren, en hij antwoordde met zijn gewone stem.
— Waar ik aan denk ? Dat zal ik je straks zeggen,
wanneer we ... maar dat zal ik je ook straks wel zeggen.
— Je spreekt in raadsels, trachtte zij te schertsen,
maar zij voelde zelf, hoe slecht het haar afging.
Zij bereikten de lange rij banken en stoelen aan
het begin van de baan ; hij legde zijn wollen handschoen op het ijs, zette zijn knie daarop, en schroefde
haar de schaatsen aan. Toen nam hij naast haar
plaats, en met een paar snelle bewegingen, schroefde
hij ook de zijne vast. Toen stond hij op, en stak
zijn hand naar haar uit, om haar met opstaan te helpen.
Zij keek naar hem op ; zoo groot en forsch was
hij ... dat uitsteken van zijn hand, in de verwachting,
dat zij dadelijk de hare er in zou leggen, scheen
haar een daad van symbolische beteekenis ... Zij
durfde niet toegeven aan den innerlijken drang, om
onmiddellijk, vertrouwensvol, haar hand aan de zijne
te reiken. Maar tegelijk begreep zij, dat juist haar
aarzelen opvallend was, en zij legde haar vingers in
zijn groote hand, en stond op.
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Zij wilde nu niet meer denken, maar zich overgeven aan het heerlijk genoegen van het schaatsenrijden, dat zij zoo lang had ontbeerd. Zij gleden,
rank en rustig, in bevallige vaart, voort op hun glinsterende ijzers over den kristal-blanken vloer. De zon
stond hoog aan den blauwen hemel, en scheen terug
in het gladde, spiegelende ijs voor hun voet. En
in de heldere lucht schalden de vele geluiden in een
vroolijken, hoog-tonigen chaos dooreen. En een lichtende glans lag over de wijde vlakten der lage, omliggende landen. De hooge boomen van het bosch,
stonden met het zwarte kantwerk der takken, onbe—
wogen in de zonnige atmosfeer.
De frissche lucht bestreek haar wangen met een
mooi-rooden gloed ; de snelle beweging deed haar
lippen zich openen in een zachten lach, en in het
klare licht schitterden haar oogen met een blij-hellen
glans. Zij liet zich gaan op het rhythme der regelmatige slagen ; zij voelde zich gedragen door zijn
rustige kracht, en het was, alsof alle aardsche bezwaren van haar weg-vielen, en alsof zij niet anders
kon, dan genieten van dit louter geluk.
Maar plotseling wend zij gewekt uit haar droom.
Hij had hun vaart vertraagd, en spoedig stonden
zij stil op een plek, die toevallig van rijders was
verlaten. En dadelijk vroeg hij :
— Wil ik je nu zeggen, wat ik denk?
— Ik vraag 't je nu niet, trachtte zij schalks of
te weren, want een heftige, bonzende angst deed
haar aderen kloppen. Hij scheen haar antwoord niet
te hebben gehoord, want snel ging hij door :
— Ik had dit plan gemaakt ; willen wij samen de
Schenk opgaan ?
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Haar eerste impuls was ontsteld te weigeren. Maar
hij keek haar zoo dringend aan, dat de woorden,
die zij wilde zeggen, haar niet over de lippen konden.
— Zie, zei hij haastig, als om te toonen dat zijn
vraag geen bizondere beteekenis had, zooveel anderen
'
doen 't. Toe ... kom mee.
Zij zag inderdaad, dat nog eenige paren de Schenk
waren opgegaan. Wat kon er dan van gedacht
worden, dat zij beiden hun voorbeeld volgden ?
— Maar dan niet te ver ...
— Nee, nee, als we maar hier uit de drukte zijn,
en 'n flinke baan v66r ons hebben ...
Zij liet zich overhalen. Fen vreemde onrust, die
half angst en half verlangen was, woelde door haar
heen. Het was, alsof een ander dan zij al deze dingen
deed, en of zij er niets aan kon doen, dat ze gebeurden. Zij reed met hem voort in lange, zwevende
vlucht. Zoover zij konden zien lag zacht en blank
de sneeuw over het landschap heen. Tusschen de
hoog-witte wallen glansde hard-donker de baan, en het
geluid van hun ijzers gonsde met een scherp gerucht
langs het ijs.
Zij liet zich machteloos door hem medevoeren.
Waarheen ? zij wist het niet en wilde het niet vragen,
niet weten. Het was alles zoo wonderbaar. De geheele wereld scheen om haar en met haar veranderd .. .
Eensklaps bemerkte zij, hoe ver zij zich van de
ijsclub hadden verwijderd , geen spoor was meer van
de muziek te hooren, en de enkele kennissen, die
hen waren voorgegaan, hadden zij ook al lang uit
het oog verloren.
Ademloos bleef zij staan.
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— We gaan terug, zei ze ... we zijn al te ver...
Het scheen of hij thans ook weer tot bezinning kwam.
Hij keek haar aan een oogenblik zonder te spreken,
toen vatte hij eensklaps hartstochtelijk haar beide
handen.
— Eindelijk ... zei hij, eindelijk . . . o, als je wist,
hoe ik naar dit oogenblik heb verlangd ! ...
De bodem begon voor haar oogen op en neer
te bewegen, alsof zij stond op een deinende zee.
Het wit van de sneeuw en het helle blauw van den
hemel vloeide ineen tot een trillend kleurengewemel.
— Augustine .. .
•
Het was, als noemde hij voor de eerste maal
haar bij den naam, en zij had nooit geweten, hoe
een woord als een liefkoozing klinken kon ...
— Augustine... m'n lief ... m'n lief...
Had zij hierop haar geheele leven gewacht? Op
dit moment? Was dit het hoogtepunt van haar
bestaan . . . ?
— Kijk me aan ... god, ik heb je zoo lief.. .
zeg me, zeg me . .. of er hoop voor me is ? . ..
Zij staarde hem aan, hulpeloos in zijn macht; en
hij behoefde geen antwoord, om alles te weten.
Hij trok haar naar zich toe, alsof hij toegeven
ging aan zijn hartstochtelijk verlangen, om haar in
zijn armen te nemen. Maar het gewemel der schaatsenrijders om hem heen, deed hem zijn zelfbeheersching herkrijgen.
— Augustine, zei hij. Nu ben je van mij. Begrijp
je goed, wat dat wil zeggen? Van mij alleen.
— ja ... zei ze, ja ...
— Maar... als dat zoo is, dan laat ik je ook
nu niet meer terug-gaan naar je huis.
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- Niet meer terug . ?
- Neen, want je behoort nu bij mij, aan mij.
Luister, zei hij snel, je gaat met me mee naar
Ostende, in drie uur zijn we dan naar Engeland
overgestoken. En .. .
- Wat riep zij. Dal zou je willen ! En je heele
carriere vergooien ? En ik dan weg-loopen van
mijn man .
- Ja ! zei hij hard. Dat verg ik van je. Ik wit
niet afhangen van de goedheid van je man, of die
soms wil scheiden van jou. "lc wil je nu dadelijk
bezitten, je bij me hebben als mijn eigendom, als
mijn recht. Wij zullen dan nooit kunnen trouwen, —
maar . wat wil dat zeggen, als we maar van elkaar
houden !
— 0, zei ze . en kon haast niet spreken, zoo
kampte zij met haar tranen. Zoo'n leven van . . .
schande . . . daar mag je me ... toch niet aan wagen
-- Augustine ! . heb je me dan niet lief?
Ja! zei ze, dat heb ik getoond. Maar .. .
— Dan is er geen maar, riep hij onstuimig.
Waarom zou je aarzelen. De wereld staat voor ons
open, ik ben rijk, we zullen zoo vrij zijn als vogels
in de lucht . 't geluk wacht ons overal ! .. .
zei ze, en huiverde. Neen, nooit
- t Geluk
'
't geluk We zouden de menschen moeten schuwen
in ons leven van bedrog en schande .. God, noem
je dat geluk?
Hij begon haar to begrijpen. De uitdrukking in
zijn oogen werd hard en koud.
- je wil niet? zei hij. Ik heb vergeefs op je
vertrouwd ? Is jouw liefde van de soort, die met vorst begint, en met de dooi weer afloopt?... vroeg hij hoonend.

1 05

Zij barstte in tranen uit.
— Wat jij vraagt, dat kan ik, dat wil ik niet!
riep zij heftig. .71*/ . hebt me niet lief, als je de schande
van me verlangt !
Hij ademde diep.
— Laten we terug-gaan, zei hij. 't Heeft geen zin
om langer to praten. Wij beiden zullen elkaar nO6it
begrijpen : we hooren niet bij elkaar ...

DE TRADITIE DER FAMILIE.
I.
Nauwelijks hadden de drie dames den overste in
zijn auto zien stappen en weg-rijden, of grootmama zei :
— Wat 'n aangenaam man ; zoo hoffelijk, zoo beminnelijk : hij is er nog echt een van de oude stempel.
— 'n Charmante persoonlijkheid, viel mama haar
bij. En het blonde dochtertje, de achttienjarige Ellie,
uitte haar enthousiasme door verrukte uitroepen als :
't Is 'n snoes, he? 0, hij is zoo aardig. Heb ik 't u
niet dadelijk gezegd?
Grootmama en mama wisselden veelbeteekenende
blikken. Zou er toch jets van komen ? schenen zij
elkaar stilzwijgend te vragen. Zou de traditie der familie
toch nog worden vervuld ? ...
Mevrouw van Breughel, de zesenvijftig-jarige douairiere, woonde samen met haar dochter, de zevenendertigjarige weduwe van Laren, en haar kleinkind
Ellie van Laren. Het was in de familie, sinds eeuwen
her, de traditie geweest, dat de meisjes trouwden op
haar achttiende jaar ; en indien zij dit deden, kregen
zij een ruimen bruidschat uit een daarvoor bestemd
familiefonds. Het is te begrijpen, dat doze traditie
zoo getrouw mogelijk werd opgevolgd. En zoo was
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het soms voorgekomen, dat er tegelijkertijd vier geslachten leefden, ja, er werd vaak een familie-portretgroep vertoond, waar de traditie door vijf geslachten
heen gehandhaafd was, en waar de vierennegentigjarige betovergrootmoeder omringd werd door haar
achter-achterkleinkind, achterkleinkind, kleinkind en
dochter.
Grootmama was op haar achttiende jaar gehuwd;
mama eveneens ; maar met Ellie scheen het niet zoo
gemakkelijk te gaan. Zij werd, daar zij een allerliefst
gezichtje had, en misschien ook wel vanwege den te
verwachten bruidschat, natuurlijk genoeg het hof gemaakt, maar z66 wilden mama en grootmama haar
niet zien trouwen. Haar aanstaande echtgenoot moest
iemand zijn, die reeds uit zichzelf een voldoende positie
bezat, voor wien de bruidschat bijzaak was, zoodat
deze voor Ellie zelf kon blijven bewaard. Aileen als
dit het geval was, kon men er zeker van zijn, dat
Ellie om haarzelf en niet terwille van haar geld werd
getrouwd.
Maar nu had Ellie kort geleden op een diner den
overste van Haeften ontmoet, een man van ruim een
vijftig jaar, maar krachtig, levensvol, gezond; een
weduwnaar, maar zonder kinderen. Deze scheen zich
dadelijk tot Ellie te hebben aangetrokken gevoeld,
z6.5 zelfs, dat hij gevraagd had, bij haar familie zijn
opwachting te mogen maken. Grootmama had dit
verzoek dadelijk een gunstig oor verleend; zij kende
dan overste van Haeften nog uit haar jeugd; dat wit
zeggen, hij was toen nog maar tweede luitenant, en
ongefortuneerd; maar sinds had hij een aanzienlijk
vermogen van een bloedverwant geerfd. Mama was
er ook bizonder rnee ingenomen ; Ellie zou onmid-
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dellijk een hooge positie bekleeden; zij zou al de
weelde en de genoegens kunnen genieten, waarvan zij
zooveel hield, zij zou kunnen schitteren, en zelfs aan
het hof worden gepresenteerd ... Wel was het verschil in jaren groot, maar het was niet aan de verkeerde zij de, en bovendien : het rijmpje, waarvan de
slotregels waren :
Een man is jong, hoe oud van jaren,
Die aan een jonge vrouw bevalt...
bevatten volledige waarheid. Als Ellie er niets op
tegen had... dan was de overste een zeer geschikte
partij voor haar.
En Ellie scheen er werkelijk niets op tegen te
hebben. Zij nam het op als een bizondere hulde, dat
een zooveel ouder man, die lang in de wereld had
rondgekeken, op haar, jong ding, het oog vallen liet.
Zij was vroolijk, tot uitgelatenheid toe, en maakte
zich allerlei luchtkasteelen, hoe, na haar huwelijk met
den overste, haar leven zou ingericht zijn.
Kort geleden was de overste naar Den Haag overgeplaatst ; maar spoedig was hij bij vele familien
geintroduceerd, zoodat mama en Ellie hem bijna altijd
in de gezelschappen, die zijzelve bezochten, ontmoetten.
En dikwijls gebeurde het, dat, wanneer Ellie danste,
de overste mama naderde, om met haar een praatje
te maken, en zijn gesprekken waren steeds zoo gezellig en onderhoudend, dat de tijd, die haar als balmoeder dikwijls heel lang had geschenen, haar nu op
de aangenaamste wijze voorbij-ging. Soms noodigde
hij haar uit voor een quadrille; het was toch te dwaas,
dat zij zich altijd tot de „ouderen" rekende ; menig
balbloempje, dat de zaal versierde, was ouder dan
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zij ... En glimlachend gaf zij toe, gevleid ; het was
of zijn aanwezigheid haar verjeugdigde, hij beschouwde
haar, als wat zij ook werkelijk was ; een vrouw van
middelbaren leeftijd, die er uitstekend uitzag voor
haar jaren, en die nog volstrekt niet met het leven
heeft afgedaan. En zij dacht er wel eens over in
heimelijken zelfspot, hoe, als van Haeften werkelijk
met Ellie trouwde, haar schoonzoon een achttien of
negentien jaren ouder zou wezen dan zij .. .
En ook bij hen aan huffs kwam de overste vaak.
Hij vond er het intieme, huiselijke leven, waar hij
zooveel van hield. Hij speelde er een gezellig ombertje , en alle drie vrouwen gingen hem allengs beschouwen als een goeden, hun besten vriend.
Weliswaar kon het niet gezegd worden, dat zijn
hofmakerij bij Ellie groote vorderingen maakte. Hij
bleef aldoor dezelfde tegen haar, die hij van den
aanvang of was geweest; maar Ellie bekommerde
er zich niet over, zij was gewend het leven luchtig
op te nemen, en zij beschouwde het nu eenmaal
als vast-staande, dat de overste haar vroeg of
laat ten huwelijk zou vragen. Niettemin amuseerde
zij zich ook zeer goed, wanneer hij niet aanwezig
was, en zou met hem trouwen, meer om de traditie
der familie te vervullen, dan omdat zij hem zoo
hartstochtelijk lief had. En ook in haar moeder, omdat
zij zoo weinig voortgang zag, kwamen wel eens
twijfelingen op, en de heimelijke gedachte, waarover
zij bijna bloosde, was de overweging, dat de overste
jegens haar zich eigenlijk veel mannelijker-aardig
gedroeg dan jegens haar dochter. Och! zoo heel
onnatuurlijk zou het niet zijn, dat hij Mar verkoos
boven dat jonge kind ... En zij? ... Nu, zij vond
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hem een lieven man, en ... Zooals vanzelf spreekt,
zou zij het geluk van haar Ellie nooit in den weg
willen staan, maar het had werkelijk het aanzien,
alsof Ellie zich niet flood treuren zou, wanneer haar
huwelijk niet doorging. De traditie der familie!
maar van Haeften bezat een groot fortuin,
ja,
en Ellie zou er dus geen schade bij lijden
Allengs begonnen haar vage gepeinzen vasteren
norm aan te nemen. Zij lachte zichzelve wel uit, en
bracht, om zich te ontgoochelen, zich het gezegde
in herinnering, dat, wie de dochter wil hebben, de
moeder het hof maakt, maar, zij kon er niets
aan doen : de hoop was nu eenmaal in haar wakker
geroepen, en liet zich niet zoo gemakkelijk tot zwijgen
brengen. Waarom zou hij zoo vaak bij hen aan huis
komen, als 't niet was om Mar?... Want van Ellie
nam hij bij die gelegenheden niet heel veel notitie.
wie weet .. Zoo oud was zij nog niet,
wie weet
of haar wachtte misschien nog een heerlijke toekomst...
II.
De overste van Haeften, die inderdaad een oogenblik gecharmeerd was geweest van Ellie's bloeiende
jeugd, had zich al heel spoedig bezonnen. Een allerliefst kind, — maar een kind, — wel, zij kon immers
zijn dochter, zelfs zijn kleindochter zijn Neen, hij
was te oud, om zich aan een dergelijk huwelijk te
durven wagen hij was gesteld op een degelijk, rustig
leven, en die te jonge vrouw zou willen genieten van
wereldsch vermaak, waarmee hij feitelijk al lang had
afgedaan. Toen leerde hij haar moeder kennen, en
hernieuwde de kennismaking met haar grootmoeder,

III
en ook deze beiden trokken hem aan door haar
vriendelijken, vroolijken, natuurlijken omgang. Wanneer hij kwam werd hij altijd met hartelijkheid welkom
geheeten, en zelden had hij zich ergens zoo spoedig
thuis gevoeld, als in dezen kring. De oude mevrouw
vond hij altijd thuis, en dikwijls ging hij er 's middags heen, om met haar een rustig, gemoedelijk
praatje te houden. En zoo aangenaam was hem haar
gezelschap, dat als mevrouw van Laren en Ellie
thuis-kwamen van haar visites, hij verbaasd bij zichzelve dacht : Is het al zoo laat ? De tijd is mij omgevlogen ...
Bij Ellie voelde hij zich een echten ouden heer,
en het leek wel, of er altijd jets vaderlijks in zijn
gevoel voor haar was geweest. Bij mevrouw van
Laren, de mooie, coquette vrouw, kreeg hij vaak de
gewaarwording, dat deze wel een oogenblikkelijken,
sterken hartstocht zou kunnen inboezemen, maar niet
de rustige, bezonken genegenheid, die hij zich van
zijn tweede huwelijk voorstelde. Vaak, wanneer zij alien
bijeen waren, nam hij de Brie vrouwen op met langen,
keurenden blik, het jonge meisje met haar lachend
gezicht, het bevallig figuurtje in een modieus, ruim
gerokt toiletje van witte zijden mousseline, beloofde
een knappe vrouw te worden — beloofde, want zij
was het nog niet ... De moeder wel, — die, met
haar mooie, gevulde gestalte, in het haar uitmuntend
kleedend costuum van parelgrijze taffetas, waardoorheen rose tinten heen kwamen spelen, maakte den
indruk van een rijpe schoonheid, die in weelderige
gezelschappen en wereldsch gewoel, het beste op
haar plaats wezen zou. Maar de grootmoeder, —
akelig woord, grootmoeder, waar het een nog betrek-
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kelijk jeugdige vrouw betrof, met fraaie, regelmatige
gelaatstrekken, rechte houding, en nauwelijks een zweem
van grijs haar ! die was degene, bij wie hij zich feitelijk
het best voelde behooren, met wie hij het rustigst
en het aangenaamst kon praten, omdat zij zooveel
herinneringen samen hadden, zooveel gemeenschappelijke souvenirs aan een nu lang verleden tijd. Bij
Ellie en haar mama voelde hij zich feitelijk ouder
dan hij was ; zij hadden zooveel dingen, waarom hij
niet meer gaf, en waardoor het bleek, dat hij den
leeftijd, om thar nog genoegen in te vinden, geheel
was ontgroeid ; bij mevrouw van Breughel evenwel
scheen hij longer dan zijn jaren, omdat zij hem in
zijn jeugd had gekend, en nog vaak aan hem dacht,
zooals hij er uitzag als slanken, knappen luitenant,
in den tijd van zijn grootste vlugheid en kracht. Het
was tusschen hen een voortdurend : Weet u nog wel ? en
iedere herdenking bracht hun lets van vreugde om het
vele goede en lieve, dat zij vroeger hadden doorleefd...
— Weet u nog wel, hoe u in Breda 'n ren won
met ... och, hoe heette uw paard ook weer ...
— Folle Farine ... Ja, en hoe ik u toen beloofd had,
u zelf in Den Haag de uitslag te komen vertellen, en
hoe ik toen midden onder 't diner ben weg-gegaan, om
de trein nog te halen ... Herinnert u 't u nog hoe ik
's avonds kwam, moe, bestoven, warm, maar vol triomf?
— 0, ja! En weet u nog, hoe wij eens samen
de figuren voor 'n cotillon hebben uitgezocht ... en
dat u hoepels beschilderde, en ik strikken maakte ...
— En dan die keer op die picnic, dat wij verdwaald raakten ...
— Nee, we raakten niet verdwaald, u wist de
weg heel goed ...
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— Dat is ook zoo, ik hield me expres alsof ik
niet wist, waar we waren, bekende hij. En toen vroeg
hij met een fijnen glimlach :
— Als ik me dat alles zoo te binnen breng, dan
komt 't me voor, dat ... dat ik u vroeger heel erg
't hof heb gemaakt !
— Dat was ook zoo, zei mevrouw van Breughel,
half in scherts, half in ernst. Maar ...
— 1k weet 't, zei hij met een zucht. De familietraditie. U moest trouwen op uw achttiende jaar, en,
ondanks uw bruidschat, met iemand die gefortuneerd
was, of een goede positie bezat. En ik...
En terwij1 hij sprak, ging het door hem heen, hoe
gelukkig hij zou zijn, als hij deze vrouw, die hij zoo
goed kende, die lief en zacht en rustig en huiselijk
was, en die hij in zijn jeugd gehoopt had eens de
zijne te mogen noemen, thans in zijn huis leiden
mocht voor altijd ... en dat een huwelijk met haar
hem een werkelijke zegen zou zijn ... En onder den
indruk van het oogenblik sprak hij :
— Eleonore ... de traditie van de familie heeft
ons indertijd gescheiden gehouden, — maar we zijn
nu beiden vrij ... Denk je niet, zou je niet gelooven,
dat wij samen nog wel 'n nieuw leven zouden kunnen beginnen ? . . . En toen zij niet dadelijk antwoordde,
verrast door zijn vraag, die haar toch eigenlijk zoo
heel natuurlijk klonk, zeide hij .
— Of wil je nog liever eerst nadenken, over wat
je me antwoorden zal? ...
— Neen, zei ze toen, met een zachten lach, dat
hoeft niet, Rudolf. 1k ken je immers, en ik vertrouw je...
En met een lief gebaar legde zij haar hand in de zijne.
Mariage de raison.

8

CONCOURS HI PPIQUE.

Vroolijk schetterden de muzikanten van de „veld"
de opwekkende tonen van een krijgshaftigen marsch
door de heldere lucht, toen, bij den aanvang van het
contours hippique, equipage na equipage en auto na
auto, scherende over de breede brug van het ververschingskanaal, voor het Houtrust-terrein kwam aangezwenkt.
Met het eindelijk vol-zonnig opgeklaarde weer waren
de bezoekers in grooten getale opgekomen, en een
voortdurende menschenstroom golfde door de witgeschilderde hekken naar binnen om uit te vloeien
over de wandelpaden rondom den ring, in de richting
der tribunes.
Bij den ingang wapperden de groote vlaggen der
verschillende nationaliteiten, en ontplooiden hun kleurige banen tegen de teerblauwe lucht. En langs het
versch-geschoren, fluweelige, frissche groen van den
ring, verhieven zich witte masten met sierlijke wimpels
in top.
Nog een andere reden was er, waarom heden het
bezoek zooveel grooter was dan de andere dagen,
behalve het gunstige weer. De Prins had de belofte
van te komen gedaan , en heel de Haagsche elite,
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voor zoover nog niet naar villa's of buitenland vertrokken, vertegenwoordigde zich met eenige harer
leden, terwiji ook de hoogere burgerij ten zeerste
van haar belangstelling blijk had gegeven.
De verschillende rangen vulden zich meer en meer.
De nieuwe Hollandsche uniformen, grijsgroen, met
de distinctieven van hun wapen in blauw of helderrood, deden voortreffelijk tusschen de blauwe attila's
en licht-wijnroode broeken der Belgische „guides,"
de roode uniformen der Pruisische officieren en het
decoratieve pastelblauw der Zweden.
— Zal er niets komen van 't bloemen-corso, Zaterdag ? jammer ! zei Olga van der Heist, langzaam met
haar gezelschap om het groene veld heen-wandelend.
Haar fijne verschijning, in het charmeerend toilet van
parelmoerkleurig satijn en vieux bleu mousseline de
soie, trok algemeen de aandacht, en menigeen wendde
even de oogen van het concours der handpaarden
af, om met bewonderenden blik haar voorbijgaan te
volgen. In het en coeur van haar directoire-kraag, die
omzet was met de allerfijnste, op Brusselsche roosjes
lijkende Iersche kant, droeg zij het snoer der beroemde
zwarte van der Helst-parelen, en zoo eigenaardig deed
het glanzende zwart op het zachte blank van haar
hals, dat er een bizonder effect van pikante schoonheid door werd verkregen. Haar parasol van vieux
bleu-kleurige zijde droeg een aardigen franjerand
van krullige witte struisveeren , en onder den kortruimen rok, kwamen de witte gemsleeren laarsjes
te voorschijn met een glimp der oudblauw zijden
kous.
Naast haar ging haar vriendin en logee, Jacqueline
de Wael, in een gewaagd toilet van vlamkleurige
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Liberty onder zwarte Chantilly. Haar donker teint en
haar ravenzwart haar maakten haar tot een zeer opvallende verschijning en de tegenstelling met Olga's
blonde beaute deed beider bekoorlijkheid nog in waarde
stijgen.
Elkaar opmerkzaam makende op een buitengewoon
fraaien isabel met rose neusgaten en rose lippen, of
een jongen, dartelen appelschimmel, die danste op de
lichte, trippelende beenen, aan de hand van zijn geleider — gingen de beide heeren.
Van der Heist's geblaseerde blik gleed heen over
de slanke silhouet van zijn vrouw, naar de andere
aanwezige vrouwen. Vreemd dat zij hem zoo 0-,,,erschillig liet. Zij leek toch voor vele anderen J'''
nijdbaar bezit. En hij zou haar dan ook niet wi
missen, welneen ; zij was een veel te decoratieve figuur
in zijn salons ... Maar vervelen deed zij hem al lang.
Hij haar 66k, geloofde hij. Nu, des te beter, nietwaar? Dan vielen zij elkaar niet lastig met verwijten
of klachten, of ongewensc'tite Ithaes'petthg'arge.h...
Hoe correct en hoffelijk hun omgang ook was,
toch klonk er vaak in de Wad's stem jets door, wat
van der Heist lichtelijk amuseerde. Het was lets van
suspicie, jets van wantrouwen, — en, daar de Wael
er in 't minst geen reden toe had, was diens jaloezie
hem een oorzaak van stil genoegen. Neen, de Wael
had er geen reden toe, hoe mooi en appetissant zijn
vrouw ook was, want...
Waar was zij nu, zijn kleine? zijn vlam van het
oogenblik? Ernestine de Wilde, die, onder de heeren
ongegeneerd „de wilde" werd genoemd, omdat zij
zich in het 'even werkelijk als een „wilde" gedroeg...
Zij was er misschien nog niet, zij zou een tandem
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voorvoeren, en zou waarschijnlijk pas met dit nummer
komen ...
— Ja, ging Olga voort. 't Is jammer van 't corso.
En terwij1 zij sprak, gleed er om haar lippen een
heimelijk lachje van ironie, want zij dacht aan een
vroeger bloemen-corso op Scheveningen, toen haar
man zijn eigen, met paarse irissen versierde coureuse
had gereden, en mevrouw van Emmen met zich genoodigd had ... en hoe zij toen had gezeten onder
de bloemen-tent van Fare de Brique's limousine ...
Fare de Brique ... waar was hij nu, de jonge, knappe,
geestige diplomaat, die haar een heelen winter lang
had vermaakt ... Zij hadden afscheid van elkaar ge1, luchtig, lachend en vroolijk, zooals hun geheele
gang was geweest ...
En nu ... haar glanzende oogen werden even dof,
alsof zij diep in zichzelve schouwde. En nu ... had
zij hem lief, dien ernstigen, stillen man, die kortelings
met onverwachte nieuwheid in haar leven kwam ?
Zij wist het niet. En zij wilde er ook niet aan
denken. Want die gedachte ontroerde haar, en zij
wilde kalm en rustig blijven, omdat zij alle innerlijke onrust en bewogenheid Matte.
Zij begon druk to praten met Jacqueline, allen
thans zittende op de tribune.
— 0, zeg, zie je Leonie van den Bergh ? Beeldig
ziet ze er uit, he ? in dat rose chiffon fluweel met
zilvergrijze charmeuse ... En Emmy, kijk eens aan ...
— Waar ?
— Een rij voor ons naar links.., in champagnegele zij met gouden franje . . . en let eens op mevrouw
de With, — wat een typisch manteltje draagt ze,
van zwart satijn met aan 't model geknipte mouwen,
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precies zooals die ouderwetsche mantilletjes van onze
Mama's ...
— Wat 'n grappige hoed, fluisterde Jacqueline.
Die van groen stroo met de rose, fluweelige appelen,
en zwarte brides ...
— Ik houd meer van niet zulke kleine hoeden,
zei Olga. Bijvoorbeeld ... Zij keek rond : Zie je
Marie Vere ? die met 't vest Louis XV, aardig, zoo'n
vest, maar haar staat 't niet ... Enfin, haar hoed is
mooi ; zie je ? van witte faille, met zwarte faille gevoerd,
met die groote strik met een lus, een molenwiek
aan de voorkant ...
— 0, ja, c' est d' une ideate insolence elegance, glimlachte Jacqueline.
In de pauze tusschen twee nummers kwam het
rijtuig van den Prins, dwars over den ring naar de
tribune toe gereden. Aller oogen richtten zich naar
hem, Jacqueline nam haar kijker voor de oogen ...
en in dit oogenblik zag Olga een lange gestalte naar
zich toebuigen, en hoorde zij een stem, die haar een
kleinen frisson van welbehagen gaf:
— Hoe maakt u 't, mevrouw ? Ik had u al eerder
willen aanspreken, maar u was zoo druk aan 't praten ... Ik zit hier vlak achter u . . . 'n gezegend toeval.
Zij glimlachte nerveus. Het verblijdde haar, hem
aan te treffen, op een zoo mondaine, frivole festiviteit
als een contours hippique. Dat deed hij voor haar,
zij wist het, en het vleide haar, dat zij in staat was
den schuwen kamergeleerde uit zijn eenzaam studeervertrek te lokken.
Hij had haar lief. Dat begreep zij nu wel ...
Maar wat zou hiervan worden ? Zij vreesde, dat hij
voor een flirt, een vluchtige liaison niet te vinden
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zou zijn. En scheiden van haar man, dat wilde zij
nooit. Zij had een veel te heerlijk luxe-leven bij
hem ... en hij liet haar immers volkomen vrij ...
Zij wendde hem haar bekoorlijk profiel toe, en zei:
— En hoe bevalt 't u hier?
— Op 't oogenblik ... schitterend, fluisterde hij.
Zij lachte.
— Neen, neen, dat bedoel ik niet, ik hengelde
niet naar 'n compliment ... En ... 't interesseert me
werkelijk meer, te weten, of deze omgeving u aangenaam is of niet.
— Ik ... bekende hij aarzelend, ik geef zoo weinig
om sport ...
— Dan mist u veel, zei ze. Sport is misschien
't mooiste van 't leven. Sport onder welke vorm
Ook houdt ons physiek levend en lenig, en electriceert onze geest...
— Ik weet er zoo weinig van, bekende hij nederig.
Zij keek hem uitdagend aan — zoo weinig van?
herhaalde zij, terwiji u voortreffelijk de beste en
hoogste soort van sport beoefent ... de flirt?
— Mevrouw !
Zijn toon was z66 diep verwijtend en ernstig, dat
haar hart begon te kioppen. Het hielp niet, een
schertsenden toon aan te slaan, hij was er niet vatbaar voor. En op dit oogenblik vroeg Jacqueline,
zijn koel-hoofschen groet vluchtig beantwoordend,
haar aandacht voor een smaakvol figuurtje in een
resedakleurigen tailleur, en voor een ander slank-lijnig
silhouetje in een prunekleurige Russische blouse met
slappen witten hoed en roodbruine veer ... of voor
een sleutelbloemgeel modeplaatje met bizar opgeslagen tricorne en zwarte aigrette...
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Een aardig ponynummer wekte het enthousiasme
van het publiek. En zij vond er een pikant genoegen
in, hem, Maurits de Clercq, te toonen hoeveel zij
van paarden wist, en zij wees hem de edel-gevormde
Hongaarsche, de Bosnisehe dubbelponies, en de
„schattige" Shetlandponies met de ruige manen en
den langen staart ...
Olga's man gaf haar een wenk , hij wilde nog eens
het terrein opgaan, zeide hij, en dadelijk een plan
vormend, zeide zij :
— We gaan mee.
Zij begreep zeer goed, dat haar man liever alleen
langs den ring wilde wandelen, als het concours der
tandemspannen gereden werd, maar zij stoorde zich
niet aan den lichten frons op zijn gezicht. Zij wilde
een gelegenheid hebben, om een paar woorden met
Maurits te wisselen. De Wael zou als first rale
paardenkenner zich wel met het schouwspel bezighouden, en zie, daar kwam von Muller aan , een
uitstekende cavalier voor Jacqueline.
De muziek had een languissanten wals aangeheven.
Over het glanzende groen van het veld bewogen
zich de keurige tweespannen voor de lichte wagentjes,
in luchtigen stap. De witte masten stonden in een
perk van palmen en in het midden, langs de taluds
van de sloot, prijkten kleurige bloemen. Langzaam
liepen Olga en Maurits voort naast elkaar , hij was
haar gezegde van straks nog niet vergeten, en kwam
er op terug, nu de open ruimte hem veroorloofde
vrijer te spreken.
— U zei me straks, dat ik flirtte, maar u vergist
u, mevrouw.
— Dat weet ik immers wel? zei ze vriendelijk-
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haastig, een ernstige verklaring willende vermijden.
Maar hij leefde zoozeer in zijn eigen droomen, dat
hij zelfs niet schroomde voor een declaratie, temidden
van het bruisend brouhaha van een concours hippique... En wat hij zeide, was nog veel ernstiger dan
zij had verwacht ... :
— 1k heb u lief, zei hij eenvoudig. En ik weet,
dat u niet gelukkig is. Als ... u ... 6ok houdt van
mij, — scheid dan van uw man ... om met 74' te
trouwen.
- 0 ! riep zij, z66 verschrikt, dat hij opeens de
zeer sterke gewaarwording kreeg, dat zij dit nooit
zou willen.
En juist op dit oogenblik reed Ernestine de Wilde
voorbij, in haar rijtuigje, bespannen a la fleche. Zij
was gekleed in een tailleur van Indiaansch rood
linnen, met een napoleon-boord van Joffe zwarte zijde.
Zij keek coquet naar Olga's man, en groette hem
met de zweep in spottende verstandhouding. En
Maurits keek naar Olga, om te zien, hoe zij deze
beleediging verdroeg, en... hij zag, dat zij reeds
wist, wat hiy. zoo juist ontsteld had begrepen. En
gejaagd vroeg hij haar :
— Is toch ... ondanks dit ... uw antwoord neen?
Zij durfde hem niet aanzien in zijn eerlijke oogen.
Zij boog het hoofd in smartelijke schaamte ... want,
ondanks Maurits waarlijke liefde, ondanks de ontrouw
van haar man, kon zij toch, en Wilde niet anders...

HET MOOIE MEISJE.
— Ach, zei de mooie vrouw, kijk eens, hoe
aardig ...
Zij wees haar man en dochter een portret in een
gelllustreerd tijdschrift aan.
— Zie, dat is mijn vroegere muziekmeester in.
Gouda ... Gerard van Weelderen ; hij heeft zijn veertigjarig jubileum gevierd. Ik heb jullie dikwijls van hem
verteld ; hij zag een „groote toekomst" in me, —
o, wat heeft hij veel van me verwacht ! 1k zou wel
eens willen weten, of hij nog wel 's aan me dacht .. .
hij was altijd zoo aardig voor me, zoo vriendelijk
en geduldig .. .
Heimelijk dacht de mooie vrouw : wat was hij verliefd op me, de arme man. Hij heeft nooit geweten,
dat ik hem heel goed begreep . ..
Zij keek naar het muziek-kastje bij den salon-vleugel,
waarin zij een in marokijn gebonden exemplaar wist
liggen van Mendelssohn's Lieder ohne Work, en dat
hij haar gegeven had ter gedachtenis bij haar heengaan uit Gouda. Voorin had hij geschreven :
Van uw vriend Gerard van Weelderen.

Dat was de eenige stoutmoedigheid, die hij zich
ooit veroorloofd had, de eerste en de laatste.
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Tezamen bekeken haar man en haar dochter het
portret.
— Een goed gezicht, vond het meisje ; lijkt hij
nog, herkende u hem, Moeder ?
— Ja, hij is veel, veel ouder geworden, maar 't is
toch dezelfde uitdrukking nog. Denk eens, hoe lang
is 't geleden . ..
— Hoe lang?
— 0, meer dan twintig jaar ... 1k was toen ...
zeventien ; ja, ik was zeventien, toen ik met Chris en
Minnie naar Indie ging ; daar leerde ik al gauw je
vader kennen ; nietwaar, man ? Ik weet nog heel goed,
ik had gezongen voor de gouverneur-generaal, op
't concert in Concordia ... ik droeg 'n japonnetje van
maisgele zij, en m'n haar had ik in losse krullen.
0, ik was 'n heel mooi meisje toen ...
— Dat was je, bevestigde haar man, maar je heeft
dat zoo tragisch niet to zeggen, want je bent nu
'n heel mooie vrouw.
Haar dochter lachte :
— Ja, dat is u, hoor ! Maar uw jongemeisjes-portretje vind ik ... beeldig, beeldig .. . Dus heeft die
meneer van Weelderen u z66 gekend? En was hij
dan niet verliefd op u?
— Hij was getrouwd ...
— En hebt u 'm later nog wel 's gezien, of wat
van 'm gehoord ?
— Nooit ; ik heb ook trouwens nooit meer, of
zelden aan hem gedacht ... hij zal mij ook wel vergeten zijn.
Maar in haar hart geloofde de mooie vrouw dit
niet, dacht . zij integendeel : het mooie meisje heeft
hij nooit vergeten ; dat kon hij niet, want .. .
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— Moeder, u moest hem een briefje schrijven,
om hem te feliciteeren. He, ja, dat moest u doen.
Hij zal 't zoo vreeselijk aardig vinden. Zou hij weten,
dat u getrouwd is?
— Misschien wel ... Ja, goed, ik zal hem een
briefje schrijven, zei de mooie vrouw, het voelende,
alsof zij dien verren, armen man een weldaad zou
bewijzen door een paar vriendelijke woorden. Hoe
zou hij verrast zijn haar handschrift weder te zien,
hoe zou de tijd met haar, hem weer voor den geest
getooverd worden, hoe zou hij zich haar onvergelijkelijke charme herinneren, en haar talent, en haar
lieftalligheid ... Er was voor haar een intiem pleizier
in de gedachte, dat hij op onweerstaanbare wijze
weer aan haar zou worden herinnerd, en coquet glimlachte zij.
Zij schreef _hem een aardig briefje. Dat hij haar
misschien al lang was vergeten, maar dat zij, als
oud-leerlinge het toch niet laten kon, hem op dozen
bizonder-gewichtigen dag te komen gelukwenschen.
Dat zij zich altijd zijn prettige lessen herinnerde en
steeds erkentelijk zijn vriendelijk geduld herdacht ...
Toen het briefje gereed was, las zij het nog eens
over. Zij had het geschreven op haar fijn-mauvekleurig
papier, waarop in relief-druk haar naam stood; zeer
groot oblong-formaat, en geurende naar witte rozen.
Zij cacheteerde het met haar zegelring in mauve lak,
en glimlachte in zelfbewuste tevredenheid. Ziezoo,
nu ging zij dien stumper een heerlijk oogenblik bereiden: nadat zij wel in twintig jaren niets van zich
had laten hooren, kon hij onmogelijk denken, dat
het mooie meisje, waarvan hij z66veel had gehouden,
hem toch nog niet was vergeten ...
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Gerard van Weelderen zat alleen in zijn studeerkamer. Het fijn-besneden hoofd met de grijze lokken lag vermoeid tegen de leuning van zijn stoel.
Deze laatste dagen hadden hem afgemat. Hij was fe
veel gevierd geworden.
En hoezeer hij natuurlijk de goede bedoelingen
van zijn vrienden waardeerde, het zou hem toch liever
zijn geweest, als de dag, waarop hij veertig jaren
muziekleeraar was geweest, onopgemerkt ware voorbij
gegaan.
Veertig jaren van moeizamen arbeid, van onophoudelijke teleurstellingen, van eentonig, ingespannen
lessen geven ... wat was daar voor reden tot blijdschap in.
Hij had zijn bestaan doorleefd zoo goed hij kon,
in geresigneerden weemoed. En met den ouderdom
was de volledige berusting gekomen.
Hij zat met de oogen gesloten, en dacht over zijn
leven na. Hoe hij, als jongen van vijfentwintig jaar,
vol jeugdig enthousiasme zijn taak was begonnen. Hij
was toen reeds gehuwd met een zacht en aardig
meisje, in wie hij veel meer had gezien, dan zij later
in staat bleek te kunnen geven. Zij was een goede,
zorgende vrouw voor hem geweest, hij had haar niets
te verwijten, maar, o, hoe had zij zijn leven innerlijk
leeg gelaten.
Zij begreep niets van hem, niets van zijn wenschen
en droomen. Zij voelde volstrekt niet de mogelijkheid,
dat een muziekleeraar hoogere aspiraties hebben kon,
dan veel lessen en daardoor „goed geld verdienen."
Zij vond zijn kleine muziekstukjes heel lief, maar
zag niet in, dat deze de aanloopen waren tot
grooter werk, tot een werk, dat hem beroemd ... ver
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buiten de Nederlandsche grenzen beroemd maken zou.
Zijn opera ... hij glimlachte even in droevige zelfironie. Zijn opera „Judith," die hij schreef voor ...
waarin de hoofdrol eenmaal vervullen zou . . . het mooie
meisje, dat hij ... lief had ... o, god, hoe had hij haar
lief! .. .
Hoe had hij haar aanbeden, op de handen gedragen ... hoe droomde hij in wakenden toestand
van haar, hoe doorwaakte hij de nachten, in koortsachtig droomen van haar.... Hij had haar lief, zij
was zijn hoop, zijn vreugde, zijn toekomst ... zijn
alles was zij, zijn alles ...
Het mooie meisje wist het niet. Zij kon het niet
vermoeden, dat onder het kalme uiterlijk van den
man, die haar op al haar fouten wees, die haar een
maat soms zesmaal overspelen liet, een welverborgen
liefde brandde, een smachtend-diep verlangen, — en
een trotsche, verwachtingsvolle hoop op de toekomst,
een toekomst waarin zij beroemd zou zijn als zangeres ... en hit als componist ... 0, neen, zij wist
het niet, zij leefde argeloos haar leven voort, in luchtig,
jong geluk ... En vOor er iets van zijn illusies tot
werkelijkheid kon zijn gekomen, vOor hij ook maar
jets had bereikt van het zich gestelde doel ... had
hij haar verloren.
Dien slag had hij bijna niet overleefd. De oogenblikken, waarop zij hem, vroolijk als gold het jets
blij's, had verteld, dat zij met haar broeder en zuster
naar Indie zou gaan, had hij in zijn ziel jets voelen
dof worden en versterven, dat zich na dien tijd nimmer
meer had hersteld. Zij was pas zeventien jaar ... een
veelbelovend, maar nog bijna geheel onontwikkeld
talent. En nu ging zij heen ... de onverbiddelijke
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omstandigheden hadden haar aan zijn leiding onttrokken ... en heen was ook zijn hoop, zijn vreugde,
zijn levensdoel ...
0, dat kind... o, want een kind was zij nog maar,
het mooie meisje, met haar sonore stem, haar allerliefst gezicht, en haar bekorende beminnelijkheid ...
Zij was zoo argeloos en nalief, en zonder eenige
coquetterie, als hij na dien tijd maar hoogst zelden
meisjes van dien leeftijd ontmoette.
Toen zij vertrokken was naar het verre land, het
land van de zon, — voelde hij het alsof zij het beste,
het mooiste van hem had meegenomen. Dagen lang
was hij van een zwaarmoedige somberheid geweest,
die hem z66 diep terneder drukte, dat hij dacht:
als dit niet verandert, dan zal ik het op moeten
geven, want ik kan niet leven in de eeuwige duisternis,
zonder wat vreugde, zonder wat licht ...
Hij had beproefd troost in zijn arbeid te vinden,
getracht voort te gaan met componeeren aan zijn
opera, waarvan ziye nooit iets had geweten. Wellicht,
als deze voltooid was, dan ... dan zou hij haar mogen
vragen, of zijn werk aan Mar mocht zijn gewijd...
Maar het ging niet. De melodieen, waartoe zij
hem inspireerde, bleven weg, nu zij uit zijn leven
was verdwenen. Het grootsche schema van zijn
„Judith", de nieuwe gedachte erin, hoe belachelijk
scheen het, dat q dat had aangedurfd ...
Het eerste bedrijf... de belegering van Jeruzalem,
en het , heengaan van de moedige Simeon's dochter
naar Holofernes' kamp. Het tweede bedrijf: Judith's
zielestrijd , de liefde, die zij opgevat heeft voor den
vijand van haar yolk ... en Holofernes' verklaring
van zijn liefde aan haar. En dan, in de derde, de
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tragische oplossing : Judith's bekentenis aan Holofernes, dat zij tot hem gekomen is, om hem te
dooden, en Holofernes' antwoord : Doorsteek mij
dan : de dood door uwe hand zal mij een wellust
zijn ... Waarop Judith eerst hem en dan zichzelve
doorsteekt ... En tot slot het binnen-trekken van het
overwinnend leger, onder het blijde geroep van :
Hosanna! hosanna ! ...
Ach ... ook dit was een Broom gebleken. Hij had
de reeds beschreven bladen bijeen-verzameld in een
lade van zijn bureau, en er over getreurd, als over
een graf. Alweder een phase van z,lt-t leven afgesloten, voor goed, voor goed.
En nu leefde hij verder in een doffe gelatenheid,
van dag op dag, van maand op maand, van jaar
op jaar. En later, eerst veel later, begreep hij, wat
hem de kracht tot leven had gegeven : de hoop, dat
2/ nog lets van zich zou laten hooren.
Het was niet gebeurd. Nooit, nooit mcer had zij
hem geschreven, hem zelfs niet het feit van haar
huwelijk gemeld ... Z66 weinig, zoo nieis had hij
beteekend voor haar ...
En terwijl hij zoo dacht, en zijn leven naging in
al de hopelooze eentonigheid ervan, werd hem haar
brief gebracht.
Zijn vingers beefden van smartelijke ontroering.
Ach, dacht hij, met een innige bede : dat zij dit
toch niet had gedaan ... Waarom een verleden op
te wekken, dat dood moet blijven voor mij ...
waarom met geweld den sluier weg te rukken, die
zoo weldadig mijn smart bedekte ... o, gun mij,
gun mij de rust mijner laatste dagen ...
Hij zag in gedachten den glimlach, waarmee zij
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dezen brief had geschreven. Hij begreep de goedige
opwelling van een gelukkige vrouw, en hij drukte
sterk de handen voor de oogen ... Hoe arm was hij ...
hoe arm moest hij zelfs in haar meening zijn, dat
zij hem een genoegen dacht te bereiden, door deze
aalmoes van haar achtelooze, wellevende vriendelijkheid ...
Hij voelde zich door haar toevallige, onbeteekenende daad, nadat zij twintig jaren lang had gezwegen,
nadat hij twintig jaren als dood voor haar was geweest, gekwetst tot in de teerste innigheid van zijn
ziel. Z66 werpt men een bedelaar een gave toe...
En zoozeer voelde hij zich vernederd en gegriefd,
dat hij niet, zooals zijn eerste impuls was geweest,
den brief weg sloot bij de fragmenten van zijn opera
en het theorieboek van Lebert en Stark, dat hij
geheel met Mar had doorgewerkt, — maar met een
snelle beslistheid het papier tot snippers scheurde.
En hij dacht : dit is de eenige gunst, die ik nog
van het leven vraag, — dat ik dit moment mag
vergeten. Ik heb haar te lief gehad, dan dat de
herinnering aan haar vertroebeld worden mag door
haar geringschattende, vage goedhartigheid ...
En de mooie vrouw, tot haar verwondering in 't
geheel geen antwoord ontvangende op haar schrijven,
was eerst lichtelijk teleurgesteld, daarna verontwaardigd, en eindelijk dacht zij, gedesillusioneerd: Zou
ik mij hebben vergist ... En had hij mij niet lief?...

Manage de raison.
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DE DUDE GESCHIEDENIS.
Het wandelhoofd te Scheveningen was weder opengesteld , en reeds dezen eersten dag stroomden de
bezoekers toe. Hoe vroeg het ook nog was in het
seizoen, toch waren reeds vele vreemdelingen de
frissche schoonheid der badplaats komen genieten,
en gaven aan strand en boulevard het cosmopolitisch
cachet, aan moderne zeeplaatsen eigen.
Dicht langs het hek, ter rechterzijde van het windscherm, gingen twee jongelui. Zij staarden naar de
zee, die onder hen zwalpte met breede golven van
licht en donkergroen, dat uitstreepte in wit op den
bewegelijken top. De eene der twee, Andre de Jonge,
was juist benoemd tot tweeden chemicus aan een
suikerfabriek te Majong in de residentie Japara ; hij
logeerde thans bij zijn vriend Johan van Veeren, die
juist zijn graad van advocaat had gehaald.
Andre liep te peinzen ; zijn sigaret hield hij achteloos tusschen de vingers. Een kleine veertien dagen
nog maar ... dan moest hij afscheid nemen, van
alles wat hem in het leven lief en dierbaar was geweest, om een onzekere toekomst tegen te gaan ...
Zeker, hij was dankbaar, dat hij nu zijn doel had
bereikt. Zonder veel besef van wat hij eigenlijk wilde,
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had hij zich na de Hoogere Burgerschool door zijn
vader in de suiker-industrie laten „doen ;" zijn vader
had daaromtrent zulke goede informaties ingewonnen
dat het hem voor zijn zoon het beste leek in die
branche te gaan. En och, waarom zou hij niet toestemmen, daar hij toch voor een andere positie niet
meer vocatie had. En zeker, hij had ook wel heel
aardige herinneringen aan zijn verblijf te Halberstadt
in den Harz, waar hij daadwerkelijk gearbeid had,
en reeds geld verdiende. Maar nu het er van komen
moest, dat hij het vaderland ging verlaten, nu schroefde
een kil gevoel hem soms de borst toe, en belette
hem den vrijen adem. Weg van hier... voor lange
jaren ... van hier, waar hij het goed had gehad,
waar hij droomde en hoopte, en waar hij zich gelukkig en rustig voelde .. .
Nu, op het oogenblik van scheiden, werden er
allerlei wilde wenschen in hem wakker, die tot dusverre, hij begreep dat wel, 66k reeds in hem waren
geweest, maar die toen nog onbewust sluimerden.
Nu was alles ruw wakker geschud ; heftig leefde het
in zijn ziel van onzekerheid en verlangen ... en hij
zou moeten vertrekken, nog vol van kwellende
onrust en onvervulde hoop...
Vreemd ... vreemd ... hij had gedacht, dat hij
kalm naar Indie zou kunnen gaan zonder het beslissende woord tot Minnie te hebben gesproken ;
hij zou dan eerst den toestand van klimaat en mooning
en gezelschapsomgang nauwkeurig hebben onderzocht,
voor hij het waagde Minnie zijn aanzoek te doen.
Maar hoezeer zijn verstand hem ook zeide, dat die
handelwijze van een juiste voorzichtigheid was, alles
scheen hem nu beter, dan been te gaan, zonder
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eenige zekerheid omtrent haar gevoel voor hem ...
Ook Johan van Veeren was in gedachten verzonken.
Wat moest hij doen ; aan Andre het geheim van
zijn zuster Eva, dat hij zelf door een toeval geraden
had, toevertrouwen ? Of niet ... Wat zou het Eva
deren, als hij het deed. Het kon haar alleen ten
goede komen. Mogelijk dat Andre, die stille, wat
in zichzelf gekeerde jongen, alleen een kleinen wenk
noodig had, om bewust te worden van zijn eigen
gevoel. En vergiste hij zich, en had Andre Eva
niet lief, dan kon hij zijn zuster misschien wat zacht
voorbereiden, en haar liefderijk een valsche hoop
ontnemen. Ja, hij moest spreken, vond hij, hij had
al zooveel dagen geaarzeld, dat hij blij was tot een
besluit te zijn gekomen ...
Zij stonden nu naast elkaar aan het eind van de
pier. De zee zwiepte klotsend heen om den voet
van het steenen gevaarte. In de heldere verte werden
lichte zee en lichte hemel een ... en overal om hen
heen was het zwaar en onontkoombaar geruisch, dat
de zenuwen tegelijk prikkelde en stilde ...
Dicht bij hen, in de muziektent, klonken vroolijke
Tyroolsche wijzen. Maar zij hoorden het geen van
beiden. Hun zielen waren zoo volkomen van eigen
belangen vervuld, dat zij geen aandacht konden geven
aan de dingen om hen heen.
Toen begon Johan te spreken.
— Zeg, begon hij, eerst aarzelend, maar aanstonds
vaster, je weet wel, dat kiekje van je, dat je ons
eens hebt gegeven ...
— Welk kiekje?
— Dat van 't laboratorium op de suikerschool,
waar jullie bezig zijn met chemische proeven, en
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waar jij bij de tafel staat met 'n glazen kolf
— 0, ja, dat ding ... Dat's al 'n heele tijd geleden.
- Ja, maar weet je, waar ik dat nu heb gevonden ? In Eva's schrijftafeltje.
— Zoo ? vroeg Andre, zoo absoluut verstrooid,
dat het Johan eenige moeite kostte, om voort te gaan.
Ja, ik zocht naar postzegels, en toevallig, he,
heel toevallig zag ik 'n puntje van dat portret .
Ze had 't trouw bewaard.
— Ja, dat's aardig, zei Andre, maar weer zoo
volkomen gedachteloos, dat Johan, ontmoedigd, ophield te spreken. Kassian Eva . Zijn poging was
vergeefs geweest, geheel mislukt .
Hij keek naar Andre, en dacht : Jammer ...
jammer . ik had hem graag tot zwager gehad
Toen bemerkte hij, dat Andre strak naar een punt
stond te staren
hij volgde met zijn blik dezelfde
richting ... en zie, daar was Eva ... maar niet naar
haar ging Andre's gespannen turen, heel zijn aandacht was voor Eva's vriendin, die naast haar liep :
Minnie . de mooie Minnie .
Een schok ging door Johan heen, hij had het
geheim van zijn vriend geraden .
De beide meisjes, die met bijna geheel het overig
Den Haag de hitte waren ontvlucht, om koelte en
verademing te zoeken op Scheveningen, wandelden
langzaam voort. Eva was stil ; het naderend afscheid
van Andre drukte haar ; maar Minnie kende haar
zielstoestand niet, en babbelde luchtig en vroolijk
over oppervlakkige dingen. Zij wist het heel goed, hoe
mooi zij was, en hoe allerliefst zij er uitzag in haar
doodeenvoudige Liberty-blouse van Witte crepe, zonder
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eenige garneering dan het kraagje en de knoopjes
van echte Iersche kant. Haar geestig kopje werd warm
overbloosd door den schijn van haar karmijn-roode
parasol, en haar onschuldig-coquette maniertjes bezorgden haar menig vrijmoedig-bewonderenden blik.
Zij had reeds Andre en Johan bespeurd, maar zij
veinsde hen eerst te bemerken, toen zij groetend op
de meisjes toetraden, en zij hun met een bekoorlijk
gebaar de hand reikte.
Andre was zoozeer getroffen door haar plotselinge
aanwezigheid, dat hij geen woord kon spreken. Ook
trof hem pijnlijk haar groote opgeruimdheid ; zij was
dan wel zeer onverschillig voor zijn naderend vertrek ?...
— 0, verkondigde Minnie, ik ben zoo moe ... die
Eva heeft me laten 166pen ... Ik had met de electrische willen gaan, neen, zij wou met de stoomtram ;
dan hebben we een heerlijk eind langs de boulevard . ..
zei ze ; een heerlijk eind is 't zeker !
— Laten we even gaan zetten, zei Johan.
Zij zochten een tafeltje, en zetten zich, en Johan
bestelde sorbets en ijs.
Minnie praatte onophoudelijk door. Haar donkere
oogen overzwierven gestadig de gaanden en komenden.
Zij was de eenige die sprak ; Johan beantwoordde
haar nu en dan met een enkel woord, maar Andre,
volkomen bevangen door zijn liefde, en het verdriet
om zijn aanstaand vertrek, was het niet mogelijk om
ook maar te trachten het gesprek gaande te houden.
En Eva zat met neergeslagen oogen ; de trillende
handen hield zij kratnpachtig samen-geslagen : o, zij
wist nu, dat het waar was, wat zij steeds had gevreesd ;
Andre had Minnie lief ... en Minnie .. . Minnie ? ...
ach ! . . .
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Opeens sprong Minnie op.
— Excuseer me even, zeg ... ik zie daar Amelie
van Dalen met haar Mama en broer ... Een oogenblik later zagen zij haar zitten, geanimeerd pratend
en lachend, aan het andere tafeltje.
Een schamper lachje was Eva's mond, zonder dat
zij het wilde, ontsnapt. Nu kon hij het eens zien,
Andre, wat voor een meisje die Minnie was, hoe
vlinderachtig, hoe frivool ... Zij kende Minnie al lange
jaren, zij waren samen van kind tot meisje opgegroeid,
en er heerschte tusschen hen een vriendschap uit
gewoonte, uit sleur ... maar sinds Andre in haar leven
gekomen was, had zij een heel anderen blik op Minnie
gekregen, en nu in dit moment, waarin zij zekerheid
kreeg, nu geloofde zij haar te ... haten . ..
Zij keek naar Andre, en een heftige drift bruiste
in haar op. 0, kon zij hem maar te kennen geven
hoe onwaardig Minnie zijn liefde was, — dat hij tot
inkeer kwam, hij zijn illusie niet met een vreeselijke
teleurstelling zou moeten boeten ... Neen, voor zichzef vroeg zij niets ... Zij zou zijn liefde niet meer blij
kunnen aanvaarden, sinds zij wist, dat zijn hart zich
spontaan een andere koos ... maar hem, hem zou zij
willen behoeden voor smart en berouw ... Zij zou
hem zoo graag willen helpen ...
En, in haar geemotioneerden geestestoestand, niet
in staat haar woorden en laden nauwkeurig te overwegen, viel zij hartstochtelijk uit :
-- Nu zit ze daar weer, bij mevrouw van Dalen ...
dat is ook niet zonder reden ! Ze hoopt bij de van
Dalen's te logeeren gevraagd te worden op hun buiten
bij Zeist, nu Karel van Dalen, de zeeofficier, thuis
is op nonactief...
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Andre's gezicht stroomde vol van een bloedroode
kleur. En ook Johan keek verwonderd, bijna verontwaardigd naar zijn zuster. Hoe kwam ze er toe, om
dat te zeggen ... heel tactvol was het niet ...
— Kom, zei hij, wat weet je nu daarvan ! 1k zou...
— 't Is zoo, riep Eva nog heftiger, terwij1 de tranen
haar in de oogen brandden. Je kent Minnie toch even
goed als ik. Hoe is 't gegaan met dat vroegere engagement van haar? ...
— Haar... vroeger ... engagement? ... vroeg dof
Andre.
— Ja! dat weet je niet. Maar ik zal 't je vertellen.
Minnie was geengageerd met Leo de Witt, die als
officier naar Indie ging. Toen hij weg was, bleef ze
even erg flirten. Of hij dat gehoord heeft ... tenminste
hij schreef haar, dat hij 't engagement verbrak. Maar
dadelijk schreef zij hem terug, dat zij hem zijn woord
niet terug gaf, want dat zij reeds bezig was toebereidselen voor haar uitzet te maken ... En Leo? wat
deed hij toen ? Hij zond haar een telegram, waarin
hij het definitief afmaakte ...
Haar zenuwspanning uitte zich in een smadelijken
lach.
Andre bleef roerloos zitten. De slag was zoo plotseling gevallen, dat hij er als verdoofd door was.
Met beide handen leunde hij op den knop van zijn
stok, en hij hield het hoofd diep gebogen. En toen
hij na eenige oogenblikken weer wat tot zichzelven
kwam, hoorde hij, hoe Johan zijn zuster toornig
verweet :
— ... 't Is mooi, om zoo je vriendin te verraden.
En waarom hoeft Andre 't te weten, wat gaat 't hem aan?...
Andre luisterde. Ja, waarom vertelde Eva het hem ?
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0 ... hij wist het ... Opeens schoot met een flits de
waarheid door hem heen : had Johan zooeven niet
laten doorschemeren, dat . dat Eva ... verliefd op
hem was? ...
En snel hief hij zijn blik tot haar op. Hoe laag,
hoe egoist, om zoo te spreken over iemand, die zij
toch haar vriendin noemde, Johan had wel gelijk
En impulsief sprak hij :
Och, laten we maar zwijgen ; Eva heeft er zeker
wel haar reden voor, om Minnie te belasteren.
Het scherpe, bittere, minachtende in zijn toon trof
Eva diep. Hij kende dus haar liefde voor hem .
en nu verachtte hij haar
Een hartstochtelijke aandrang tot schreien rees naar
haar keel. Maar met kracht bedwong zij zich door
het besef: 1k m6est het zeggen ik heb mijn plicht
gedaan

STROOM-AF.
De geel-behangen kamer, met haar broze meubelen van verguld en goudkleurige zij, haar weelde
van week-satijnen kussens, zachte, witte vachten, een
enkele teer-bladerige plant en frele bibelots, lag licht
in den ijlen schijn der binnen-tintelende winterzon.
De geslepen rand van den spiegel spatte kleur-rijke
lichtvonken uit; al wat kristal was, sprankte in glanzend gefonkel ; het omlijsting-verguld van den haard
werd door glimmingen afgelijnd. De gansche kamer
was verzadigd van licht, en weerkaatste dit, uit
de glinsterende zij der gordijnen, uit het, tot parelmoer
verveelvervigd, doorzichtig-dunne porcelein der vazen
en quincailleries, uit het fijn-geciseleerde verguld van
het kroontje, de pendule, de coupes.
Toen trad zij binnen, in haar rouw , het zwarte
kleed sleepte over het hel-licht tapijt ; als een beeld
van zwart-en-witten steen stond zij stil in de
kamer, en Alles versomberde. De lichte tinten verdoften, de schijnsels vergleden, het geschitter werd
mat, — het karakter der kamer veranderde : van hel
en vroolijk werd het donker en stil ; een kleurlooze,
licht-leege omgeving lag om haar heen : om een duister,
zwart-uitstralend midden. De kern van de kamer was
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niet meer open en vreugdrijk, maar gesloten en donker
van smart.
Zij bewoog zich : het stugge, ritselige krip van
haar kleed beroerde haar vingers met een harde
droogheid, die een tilling door al haar leden deed
gaan. Zij haatte deze schrijnende, onvlijzame stof,
waarin zij zich twee jaar reeds kleedde, als een prikkende, pijnlijke nadruk op haar nooit-verminderend,
nooit-vermilderend leed, en toch, zij zou nimmer,
nimmer, iets Anders dragen ...
Nerveus drukte zij haar koude handen aan haar
slapen, haar oogen ... een onrust klopte in haar bloed,
die zich niet door wil liet verdrijven. Zij huiverde
terug voor het oogenblik, waarvan zij wist, dat het
komen moest ; de angst doordrong haar gedachten,
en verwarde en vervaagde ze, — en zij wilde zoo
gaarne kalm zijn, en peinzen, om gereed te zijn, als
hij kwam ...
0, de smart van ontzegging, van altijd-durend
gemis, die zij zelf nu zoo lang, zonder leniging, iced,
aan een ander te moeten geven, hoe kOn zij ... hoe
zou zij kunnen ... En toch zij meiest, zij mOest nu
eindelijk antwoorden op de Overduidelijke vraag van
zijn oogen : of hij haar troosten ... haar liefhebben
mocht ... om haar weer gelukkig te maken ...
Neen ! neen ! er bestond geen geluk meer voor
haar... geen troost meer voor haar ... Zij wilde niets
anders ... niets antlers : dan dit bestaan van levende
doode, van wachten, wachten op het moment, dat
haar taak bij haar kind zou zijn afgedaan, en zij mocht
sterven, stil, als een al meer en meer verwelkend blad,
dat eindelijk, eindelijk, neer-valt, en vergaat ...
Zij stierf mede . . . zij hield op te leven, toen, wie haar
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kracht en wil en lust tot leven gaf, niet langer voortbestond. Zij was een uitgebluschte lamp, — een lamp,
die heilrijk schijnend was geweest, maar doofde, toen
de hand, die haar zoo zorgvol brandend hield, verlamde, — zij was een plant, die weelderig had gebloeid, maar van wier bladeren de smaragden weerschijn
moest verglanzen, en wier gebloesemt viel, te zwak
van levenskracht, toen hij, die haar zoo zorgvol had
gekweekt, haar niet meer plegen kon ...
Wat eons haar schoone, sterke ziel was geweest,
deed de smart, die '1 teedere weefsel van haar Zijn
geheel aan Harden reet, verworden tot een machtloos,
krachtloos iets, — noch hulp, noch troost, noch zelfs
de tijd kon haar genezing geven : zij was voor eeuwig,
onherstelbaar, vernield ...
Zij wilt dit wel, zij voelde de waarheid hiervan
zoo vast, dat niets haar overtuiging twijfel toebrengen
kon. En het zwijgend gesmeek van zijn oogen, de
vleiende bulging van zijn stem, zelfs bij waardlooze
woorden, de teere eerbied, dien hij haar bewees, het
alles, waardoor hij zijn liefde verried, — was haar
een groote smart te meer, omdat zij hem moest laten
lijden, schrijnend lijden, — en zij hem dit niet kon
besparen...
De smart, waarvan zij gansch doortrokken was, die
haar het bloed vergiftigde, met een slechts traaglijk
sloopend gif, dat, naar den eindelijken dood, zO6
langzaam ... langzaam leidde, alsof 't geen ondermijning was, — de smart, die haar 't verstand vermatte, 't geestes-leven tot een iced deed zijn, — die
smart, waarvan haar nooit een woord ontglippen kon,
omdat een enkele uiting haar zou breken, — zou breken
't frele beeld, dat zij slechts was, -- die zij door
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niets, niets anders toonen kon, dan door haar bleek,
versteend gelaat, haar koude, starre daden, de doodsche
zwartheid van haar kleed — hoe kon zij die nog
meer doen zien, nog meer doen blijken, dan zij deed,
opdat zij hem z66 duidelijk was, dat hij niets meer
zou vragen ... niets meer zou willen zelfs ... omdat
hij alles begreep .. .
Zij kon niet spreken, over wat haar aldoor vervulde. Zij kon het niet eens in woorden bewust maken
aan zichzelve. Zij voelde het in zich, ijl als ongrijpbaren rook, even ontastbaar, als een niet samen-tevatten walm, die haar doornevelde met een immer
verder strekkende, zich steeds verwijdende Theid,
wanneer zij trachtte lien vast te houden, aan een te
dringen tot een omvaembare kleinte ...
Zij kon niet spreken over haar smart. Haar zenuwen,
bevend, te sterk reeds aangetast door een te wreed,
te hevig leed, zij zouden barsten als Over-spannen
snaren door een enkel woord. Zij kon niet... zij kon
niet spreken ... en zij wilde ook niet : zou zij, met
eigen hand, de nog zoo versche wonden open-rukken,
zich lijdzaam laten verbloeden — terwij1 zij nog een
tijd-lang had te bestaan voor haar kind? ...
Zij wist : hij zou niet spreken, zoolang hij niet geloofde, dat zij in staat was, naar zijn woorden te
luisteren. Maar zijn lippen zeiden alles door hun
zachten lach, zijn oogen meer dan alles door hun
teeren blik, — zij kende al zijn wenschen ... maar
juist omdat zij wist, dat zij alien vergeefsch moesten
zijn, kon zij zijn verlangen niet meer verdragen.
Zijn verlangen ... het omwademde haar met een
warmen gloed, haar, die slechts in kilte en leegheidvan-licht wilde leven ... zij schuwde er voor terug,
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gelijk een, die komend uit een nacht van sneeuw
en vorst, weg-deinst voor de pijn van een fel-vlammend,
hel-laaiend vuur. Zijn gloed gaf haar een smartelijken
angst, om de pijn, die zijzelf er door leed, maar ook,
omdat zij het zag, wet mOest zien aan hem, hoe hij,
door Bien van hem uitstralenden gloed, zelf werd
verzwakt, werd verteerd
Zij hoopte het lang, dat hij bespeuren zou, hoezeer zij in haar smart was verstard Mezeer haar
het leven leeg van eigen belangen was, hasezeer zij
was verijsd, Mezeer haar ziel was vergaan ... nu
hoopte zij het niet meer. Want zij moist, dat de troostelooze staring harer verdofte oogen, de matte klank
van haar stem, haar veerkrachtlooze gebaren, — de
strakke gelatenheid, waarmee zij thans haar bestaan
verdroeg ... hem nog niet voldoende toonden, dat
er voor Mar geen nieuw leven meer aanvangen kon,
zoomin als een ontstengelde bloem tot hernieuwden
bloei zal geraken .
zij moest
Het was niet genoeg. Zij moest
In de achterkamer, achter de gesloten porte-brisee
kionk de stem van Marcel, haar jongetje. Zijn handje,
tot de knoppen gereikt, schoof de deuren vaneen,
en weer achter zich toe, twee jonge poesjes droeg
hij, in zijn arm, aan zijn borst. Even werd het licht
in de kamer, door de komst van het kind, met zijn
frisch-blank gezicht, zijn blonde haar, zijn blauwe,
vroolijke oogen, maar dadelijk werd die zwakke
glans weer ontlicht door de somberheid, die aan
haar gestalte, als de kern der kamer, ontvloeide.
Moeder ... de poesjes . de poesjes hebben
't koud! . zei Marcel, met zijn mollig-lispelend, melodieus geluidje. Hij legde de diertjes op de yacht voor
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den haard, en zei : 'k Dek ze toe met m'n jakje ..
moeder ! Hij trok het open bruin-fluweelen buisje,
dat hij over zijn ruime witzijden blouse droeg, uit,
en wikkelde er, knielend, de katjes in.
Zij sloeg het kind gade, het kind : haar noodzaak
tot leven ... Zij kon hem soms beklagen, in een weeke,
weenende verteedering, om zijn hopeloos-gebroken,
eeuwig-treurende moeder, die zijn jeugd niet helder
en blij te maken vermocht, maar zij wist, en dit gaf
haar rust, dat hij, met zijn kern-sterke ziel, zijn bloedrijk
temperament, van zijn gemis niets vermoedde.
Een oogenblik aarzelde zij, navoelende, wat zij
zooeven zoo zeker, zoo onomstootelijk-zeker meende
te weten. Zou dit kind, later, ook later niet, nOoit
jets meer behoeven, dan wat zij hem slechts gaf?
Zou hij nboit den steun, den raad, de liefde noodig
hebben van ... een varier ? .. .
Maar haar twijfel zwichtte voor haar bedaard verstand. Zij mocht, zij mocht zijn leven niet aan het
hare verbinden, alleen, alleen voor haar kind. Hij
66k had recht iets te eischen ... en wat kon zij hem
geven, wat kon zij toebrengen aan zijn geluk? Niets .. .
niets... immer niets.
Zij hoorde bellen, zij wist, dat hij het was, zij verwachtte hem. En een rifling overtrok kil-koud haar
hoofd, haar leden werden loom : het offer... het
offer moest worden gebracht . . . te spreken, te openbaren, haar geheime pijn ... bloot te leggen, dat,
wat zij, in zielsangst, voor ieder verborg ...
Nu zat hij tegenover haar, en zij moest spreken,
maar zij kon niet. Wanhopig bad zij zichzelf om
uitstel van haar zware taak ... maar zij zag, zij zag
zijn donker-brandende, en toch dringend-smeekende
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oogen ... zij voelde weer den gloed, den gloed van
zijn verlangen ... en zij trok haar weg-zinkende krachten
terug, zij dwong zich tot kalmte, tot rustig spreken,
en haar oogen niet van hem weg te wenden .. .
Het kind speelde nog voor den haard, de poesjes
streelend, met lenige bewegingen. En zij sprak :
— 0, Marcel ... als ik mijn kind niet had...
mijn kind niet had gehad, toen ... toen ... dan
zou ik nu niet langer bestaan ... en ik weet niet, o,
ik weet niet, of ik het niet betreur, dat ik .. , toen .. .
niet geheel ben gestorven ... Wat ben ik nu ... wat
kan ik ooit weer zijn ... niets, niets ... ik leef niet
meer, ik besta nog maar ... alleen, — alleen voor
Marcel... 0, als je wist... als je wist, wat ons
huwelijk was . . . hoe wij samen-leefden, in alles, alles ...
dan zou je begrijpen, hoe zijn... zijn ... mij vernielde . ..
Haar vingers wrongen zich onrustig in elkaar, haar
oogen dwaalden van hem weg ... zij dacht, niet voort
te kunnen gaan ... maar zij wist zijn blik, vol deernis,
liefde en . . . verlangen, vast op zich gericht, en zij sprak :
— Men ziet wel, dat ik treur ... mijn rouw ...
mijn altijd-zwijgen ... mijn afzondering ... bewijzen
dat iedereen, — en toch weet niemand, hoe ik ben
ondermijnd, hoe ik geen kracht, geen lust, geen wil
om te 'even meer heb, niets dan een heel zwak
levensbesef om mijn kind ... niemand weet dat, omdat,
juist omdat ik zwijg .. .
Weer stokte haar stem , het was, of elk harer woorden iets in haar ziel verscheurde. Zij voelde, hoe de
wonden, die zij open-reet, begonnen te bloeden, te
bloeden... en zij kreet het bijna om ontferming uit.
De woorden weenden, snikten van haar lippen, toch,
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zij sprak, zij sprak, om het verlangen in zijn oogen
te dooven, om de hoop in zijn hart te dooden, zijn
hoop, die hem martelde, omdat zij vergeefs hem wees
op geluk ...
— Met hem heb ik alles verloren ... hij heeft me
doen leven, vroeger, toen ik niet leefde, maar droomde,
droomde ... toen ben ik wakker geworden, en heb
geleefd, kort, kort, nu ben ik dood ... nu kan ik,
doe ik, ben ik niets meer, ik ben dood ... Haar
woorden stierven weg in toonloosheid, zij hijgde haar
adem op uit haar borst, zij sprak nog, maar haar
stem brak in tranen: ik wil niets anders ... ik kan,
ik wil niets anders willen dan dit ... ik wacht ... ik
wacht nu maar, totdat ik zal m6gen ... sterven . ..
Zij kon niet verder, hartstochtelijke gillen voelde zij
opklimmen naar haar keel, haar verstand had geen
beheersching over haar zenuwen meer, — maar haar
oog ontmoette zijn blik, waarin het verlangen gestild,
alleen de deernis gebleven was, en zij wist, dat zij
zwijgen mocht, omdat hij begreep...

Mariage de raison.
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IN DE ROZEN.
In den warmen, zonnigen tuin zat Ella, in de
zware schaduw van den vol-omloofden plataan. Ver
achter haar, op het tennisveld, joelden en stoeiden
haar broertjes, nu en dan klonk scherp-luid een juichend
„game !" door de zoele, zuivere lucht. Zij luisterde,
verstrooid, naar de verre, verwarde geluiden, terwiji
zij haar hoofd tegen de leuning van haar grooten
rieten stoel hield gesteund. Werktuigelijk streelden
haar vingers den kop van een grooten hond, die
naast haar zat, in het gras, loom leunende aan
haar knee.
Zij voelde zich moe, gebroken door de to groote
hitte, waarin zij zich niet bewegen kon. Zwak zonken
de leden der oogen telkens weer neer ; het zonlicht
verblindde haar, en zij verbaasde zich over de luidruchtige beweeglijkheid harer broertjes, die, ongedeerd
door de warmte, rumoerden en sprongen in de
voile zon.
VOOr haar was het groote rozen-perk, een schitterend gewemel van kleuren. De rozen rankten aan
de tengere stammen, in welig-milden overvloed ; de
kelken bogen, of reikten omhoog, en boden, ten
alien kant, haar fijne bekers-vol-geur. Donkere, don-
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zige, diep-roode rozen ; roomgele, witte, of teer-bleek
rose slingerden haar rijk-bloeiende twijgen in bevallige
warreling dooreen. En aldoor barstten nog knoppen
open, tot een volle y, weelderiger bloei, en aldoor
mengden zich nieuwe tinten in de gloeiende kleurenorgie. Aan den voet der stammen werd het donkere
zand door neer-gesneeuwde rozebladeren hel-licht
bekleurd, en, telkens weer, stortte, in tintelenden val,
een rozekroon, al te zwaar-vol van leven, op den
verwachtenden, verlangenden grond.
Dicht bij haar was het lage bed met begonia's,
wier dikke, stijf-gesneden, vleeschkleurige of bleekroode bloemen neer-hingen in pretentieusen, pralenden
pronk. Daarnaast het groote perk met blauwe riddersporen, die statig zich verhieven, in hun omgroende
pracht. En verder, door den geheelen tuin, in ronde,
ovale of vierkante vakken, bloeide een bloemen-overvloed, die de schaduw-rijke lanen en zonnige paden
door-geurde met een fijnen, ijlen, in de lichte lucht
snel verwolkenden walm.
Zij zat er naar te kijken, lusteloos, verstrooid, met
een wrevelig-verbeten trek om den mond. Haar bleek,
klein, ontevreden gezicht, met de scherp-zwarte oogen,
en de smalle, onveerkrachtige lippen, toonde zich
wit en slap, in de zware beschaduwing van den breedgeranden hoed. Haar tenger, onbevallig figuur lag
weg-gedoken in den stoel, in een ziekelijke, krachtelooze houding. Zij was leelijk, en dat zij dit wist,
maakte haar gelaatsuitdrukking bitter en onaangenaam-hard.
Waar bleef Ada nu toch ! Wat had zij in huis
te doen ? Zou ze soms weer in de biljart-kamer zijn ...
met Charlie ? Een jaloersche achterdocht door-krampte

148
haar de borst, maar zij was te trotsch, om te gaan
zien, of haar vrees ook de waarheid was. Zou ze
een barer broertjes Charlie laten roepen ? Ze zat hier
nu al zoo lang alleen ...
— Maurits ! riep ze.
— Ja, direct, hoor ! riep zijn hooge jongensstem :
zij moest wachten, totdat de set was uitgespeeld.
Ongeduldig richtte zij zich op in haar stoel. De
hond hief zich langzaam op, drentelde een eind van
haar weg, en ging liggen, met zijn kop in de zon.
Maurits kwam aanstuiven, met zijn vuurrood gezicht, en zwaaiende als een wilde met zijn racket.
— Wat is d'r nou ?
— Ga toch 's kijken, waar Charlie blijft ... 's
zien, wat hij doet ... hij zou al lang in de tuin zijn
gekomen ... maar niet zeggen, dat ik 'm geroepen
heb, boor !
Maurits holde over de paden, zijn racket achter
zich aan sleepende door het knisterende kiezel. In
de serre bonsde hij plotseling tegen Charlie aan.
— Hei!
— Wat zoek je met zoo'n haast, wilde baas?
Ada komt daar al met limonade aan, wou je d'r
roepen ?
— 0, komt ze daar! riep Maurits diplomatisch,
en zette onmiddellijk weer koers naar het tennisveld.
Charlie drentelde op zijn gemak naar den plataan,
waaronder Ella zat. Zij had van het tafeltje een boek
opgenomen, maar lette onderwij1 op, waarheen hij
zou gaan.
— 0, ben je daar! zei ze, toen hij een stoel verschoof, en er op ging zitten. Haar gezicht ontstrakte,
de geknepen trek om haar mond klaarde zich zelfs
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tot een lichten glimlach op. Zij had haar boek dadelijk
neergelegd, en zat hem aan to kijken, wachtend op
een inleiding tot een gesprek. Wat was hij toch
knap veel knapper dan een der jongelui, die zij
kende ... o, wat zou iedereen jaloersch op haar zijn,
als Hij zou nu eindelijk wel spreken, waarom zou
hij wachten... Vier weken had hij nu bij hen gelogeerd, en aldoor in dien tijd had hij haar het hof
gemaakt... niet omdat hij zooveel van haar hield
maar hoofdzakelijk... misschen wel alleen
omdat
zij zoo rijk was, zoo'n goede partij
Zij, met haar koel verstand, haar reflectieve ziel,
haar, door vertroetelen en ontzien, zeer sterk ontwikkelde zelfzucht, zij had hem niet lief, met een
spontane, argelooze liefde. Zij hield van hem om zijn
uiterlijk, om zijn goed-gehumeurdheid, zijn aardige,
charmante manieren, en vooral ook, omdat zij wel
wist, dat zij om dit huwelijk door iedereen benijd
worden zou.
Zij wachtte, in driftig ongeduld wachtte zij, totdat
hij eindelijk zou spreken. Nu nog verlangender, dan
een tijd geleden, omdat hij thans Ada had gezien, de
mooie, vroolijke Ada, haar nichtje, die, als arme
wees, door haar ouders, uit gunst, in huis was genomen. Hij ook vond haar mooi, hij ook vond haar
aardig en lief... zooals iedereen. En een scherpe,
stekende jaloezie kwelde haar, als Ada onbevangen
met Charlie schertste, met hem biljartte, of wandelde
door den tuin. Een brandend verlangen, dat hij zich
zou verklaren aan haar, door-koortste haar dag en
nacht; met koele berekening overlegde zij, dat hij
haar ten huwelijk mOest vragen, zij had immers
gehoord van zijn schulden, en zijn voornemen, om
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te zoeken naar een vrouw met geld ... Ada kOn
niet in aanmerking komen ... Maar waarom sprak
hij dan niet, waarom verzekerde hij zich dan niet
van haar bezit . . . o, wat gaf zij er niet voor, om
eenmaal, en dan zoo schitterend heerlijk ! te triomfeeren over de mooie, aardige, lieftallige Ada ... Maar
waarom sprak hij dan niet ... en vanavond ging hij
al weg .. .
Hij begon, verstrooid, te praten over het boek,
dat op het tafeltje lag, over de groote verscheidenheid der geraniums, over de warmte, — totdat er
opeens weer een geanimeerde uitdrukking in zijn
oogen kwarn. Ada trad uit de serre, met een groot
blad in de handen, waarop verschillende limonades,
glazen, rietjes en een schotel met ijs. Charlie stand
op, om haar te helpen dragen, maar ze weerde hem
lachend af.
— Wat is 't hier heerlijk ! zei ze, bij het zitje
ander den plataan. Zoo koel... Wil je limonade, Ella?
— Ja, frambozen.
Ada maakte haar glas klaar, en riep :
— Maurits! Guus! Limonade ! Jopie! Limonade,
jongens ! Korn !
De jongens kwamen aan-gestormd, druk zich bewegend om het tafeltje, en knoeiend met het ijs.
Charlie volgde Ada's bezige handen, en ook Ella
keek naar de bevallige, rechte figuur van haar nichtje,
wier oogen zoo zorgeloos-vroolijk stonden in het
mooie, frisch-jonge gezicht. Maar binnenkort zou zij
ook reden hebben, zoo opgeruimd-uitdagend te zien...
en welke reden !
De jongens waren weer weg. Maurits moest eerst
Guus verslaan, dan kwam hij Ada voor een single halen.
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— Heb je 't dan niet te warm ? vroeg Charlie.
— 0, nee, ik kan er goed tegen, en Maurits
heeft 't zoo graag . . . En lachend voegde ze er bij
En m'n teint doet de zon Been schade .
Dat had zij op Ada voor, dacht Ella met trots,
een fijne, was-blanke huidskleur, terwiji Ada's gelaat
licht was getint. Maar het mis-stond haar niet .
haar gezicht kreeg er juist zoo'n warme, sprekende
uitdrukking door ..
Ada was niet gaan zitten ; zij dwaalde door den
tuin, bekeek de bloemen, en plukte, bukkend, een
takje heliotrope.
- Ik zal wat rozen nemen riep zij toen. 't Is
te jammer, ze vallen uit in die felle zon, in vazen
blijven ze veel langer goed . En zij ging naar het
prieel, am haar mandje en mes te halen.
Ella zag, dat Charlie een beweging maakte, alsof
hij op wilde staan, maar ook, dat hij dadelijk terugviel in zijn stoel. Hij blijft bij mij, hij vindt dat
beter, dacht zij, met vreugd. En zij zag naar Ada,
die nu in het groote rozenperk stond, midden tusschen de veelheid van bloemen; een slank-bevallig
meisje, in een witte japan, met lachende lippen, en
stralende, zonnige oogen, in het, hel door het zomerlicht overschenen gelaat.
Wat is zij mooi, dacht Ella, met schrijnende
afgunst. Zij wilde haar oogen afwenden, maar, on.weerstaanbaar geboeid, bleef zij zien, hoe Ada de
ranke takken met haar fijne vingers omvatte, en de
rozen, overvloedig, in de mand vallen deed. Hoe zij der
rozen koele pracht liefkoozend hield aan haar wang,
haar handen vol nam van die geurig-zoete bloemen, en
er mee speelde, in een kleur-rijk, bekoringsvol spel.
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Ook Charlie keek naar haar, met hellen, aandachtigen blik. Hij zag, hoe Ada zich met rozen
tooide, met rijke, roode rozen, van diepe, fluweelzachte tint, en hoe zij, lachend om haar kinderlijk
gespeel, de purperen bloemen aan haar slapen hield.
Hij zag het, hoe zij stond, in voile zon, zoo Jong,
zoo mooi, met haar donkere, flonkerende oogen, haar
rooden, vroolijken mond, en tegen haar amberen
wang de gloed-volle, diep-roode rozen .. .
Een harde jongens-stem riep luid Ada's naarn.
De bloemen vielen, zij riep terug, dat zij kwam, en
Charlie wendde zijn oogen af, met een diepen, onbewusten zucht. Maar Ella hoorde dien, even goed,
als zij zijn hartstochtelijk-bewonderenden blik had
gezien, en een bitterheid rees in haar ziel, die haar,
op dit oogenblik, Hat leek to zijn. Hij had Ada
lief... o, zij wist het, zij had het gezien ... en hij
zou toch Mar ten huwelijk vragen, Mar... o, die
smaad, die smaad...
Ada was naar het tennisveld. Zij beiden zaten
zwijgend; nog was in zijn oogen een afwezige blik;
op haar gezicht trok haar inwendige wrok leelijke,
scherpe lijnen. Nu zou hij spreken, zij voelde het,
dit was het eenig gunstig moment, maar dan . . .
o, dan ...
— Ella! zei hij, en zijn stem ging als een schok
door haar heen. Hij sprak met moeite, en zag haar
niet aan, en elk zijner woorden, elk zijner gebaren
trof haar, in haar nerveusen toestand, als een beleediging. Ik denk, dat je wel begrijpt, wat ik je
vragen wil... we kennen elkaar al zoo lang ...
— 0, riep zij hartstochtelijk. Spreek niet verder !
1k wil niets meer hooren! Zij wist het niet meer,
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dat zij zoo dringend naar zijn vraag had verlangd,
zij dacht er niet aan, hoe zij later misschien doodelijk
berouw hebben zou, zij wilde nu niets anders, dan
haar afgunst wreken, en wreken ook den smaad, die
aan haar werd gedaan. Ja, ik begrijp je wel, ik
weet 't wel, maar ik weet ook, dat je niet van me
houdt, dat je zelfs houdt van 'n ander! Zij lachte,
toen zij een donkeren blos zijn gansche gelaat zag
bekleuren, en nog schamperder ging zij voort: Maar
die andere kan jij niet nemen, dat begrijp ik 66k,
maar min geld krijg je niet, met mij op den koop
toe, — evenmin, berekenende jongen ! . . . En ik ben
blij, dat ik den moed heb gevonden, je dit to zeggen. Ziezoo, nu kan je weer gaan zoeken naar 'n
andere got& party .. .

EEN „HOMME PINT".

Zij waren zooeven thuis-gekomen van een diner,
zij, haar man en een loge, en, ofschoon het al laat
was, zaten zij nog wat in den ruimen, hel-verlichten
salon, waar, in den grooten, open haard, een vuur
nog warm-gloeiend brandde. Zij had er wijn laten
brengen voor de heeren, en thee voor zichzelve, maar
zij schonk zich niet in ; zij bleef stil zitten in den
fauteuil voor het vuur, waarin zij, dadelijk, bij haar
thuiskomst, vermoeid was neer-gezonken. Zij kon haar
man en hun vriend niet zien ; zij zaten achter haar,
in den grooten erker, maar zij hoorde hen praten,
en luisterde vaag naar hun gesprek, tusschendoor
haar eigen gedachten.
De kalmte bier deed haar weldadig aan. De kamer
lag zoo rustig en stil, in het Licht der electrische
kelken ; de teedere tinten der fluweelen gordijnen, die
vensters en deuren overplooiden met glanzend-zachte
nuancen, de licht-gelakte meubelen, de weelderigbloeiende planten, de vele, fijn kleurige, vreemd-vormige vazen en beelden, — alles, alles was haar zoo
aangenaam, zoo streelend voor het oog, zoo bedarend
voor haar gespannen zenuwen.
Zij haalde diep adem : wat rustte zij heerlijk uit ...
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Zonderling, dat zij zoo moe was geworden, hoe kwam
dat toch? ... En nu, verrustigd door den vrede van
haar omgeving, voelde zij weer sterk de emotie van
den voorbijen avond na, en wist zij het opeens, waar
door zij nu zoo afgemat was : door de groote inspanning, die zij van zichzelf had gevergd, om opgewekt
en conversabel te zijn, terwij1 zij zoo graag zich zou
hebben terug-getrokken in eenzaamheid, om te kunnen
denken
lang, lang en ongestoord .
Maar denken, waarover dan ? Wat nam haar
gedachten zoo in? Was het niet ongewoon, dat zij
zich zoo bezig-hield met een onderwerp, dat haar,
als zij oprecht wilde zijn, geen belangstelling inboesprak
zemen kon ? Ach, neen, toch ook niet,
niet een ieder er van ? . Hoor, nu ook weer haar
man en hun loge
wat interesseerde het alien
— . . . dus jullie kenden hem goed, die van Rhenen?
vijf jaar
tenminste 'n
— 0, zeker, zeker
geleden
Hij was toen 'n heel ander mensch, —
dat is te zeggen, wel enorm kort aangebonden
en driftig, driftig, daar is geen voorbeeld van .
— Zoo ... dat toch wel?
- ja om je d'r 'n bewijs van te geven; hij
heeft 's eens, na 'n race, een van z'n beste renners
eigenhandig doodgeschoten, omdat die niet als eerste
was aangekomen ... die had 'm gecompromitteerd,
zei hij.
— Kolossaal .. Maar dan moet hij ook nogal rijk
zijn geweest ?
maar dat heeft hij d'r als
Dat was hij ook
'n dolle doorgebracht... met spelen, wedden wedden
vooral
Als hij in de club zat, kon hij wedden op 'n
span witte paarden, dat voorbij zou komen, op 't aantal
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sigaren, dat 'n aangewezen persoon rooken zou...
enfin, je kan 't zoo gek niet verzinnen ... of 't was
hem nog goed ... Als in 'n roes heeft hij de laatste
jaren doorgejaagd ... 't was, of hij naar de afgrond
wOu ...
— Hij liet veel van zich spreken ... 'k heb dikwijls
van 'm gehoord, al heb 'k 'm ook nooit gezien ...
Was hij aangenaam in de omgang, of niet?
— Vroeger wel, o, ja, maar later niet meer ...
Hij was altijd scherp, ongemotiveerd scherp, en kwalijknemend, en ruziezoekend in de hoogste mate ... Sinds
we getrouwd zijn, kwam hij niet meer bij ons aan
huis, 't was geen man meer, die je ontvangt ... maar
hij scheen 't ook niet te verlangen ... je zag 'm nergens
meer in gezelschap ... zooals 'k zeg : hij gaf om niets
meer ... om niets.
— Toch 'n treurig einde.
— Och, daar moest 't op neer-komen, he ... Wat
is er aan hem verloren? 't Was immers 'n homme fini...
Zij luisterde niet meer, na die laatste woorden van
haar man, zij verloor zich in haar eigen gedroom.
Ja ... een groote vijf jaar geleden ... als zij nu plotseling terugdacht aan dien tijd, en zich van Rhenen
voor den geest riep, zooals hij toen was ... wat zag
zij dan een knappen, sterken, wilskrachtigen man, met
een trotschen, tartenden trek om den mond en flikkerende, hartstochtelijke oogen ... een persoonlijkheid,
voor wien het leven iets scheen te zijn, dat hij gemakkelijk onderwerpen, en naar zijn wensch leiden
kon ... een, die de toekomst tegenblikte met forsche
onverschrokkenheid, — die boven zijn lot, zelfs boven
alle omstandigheden leek verheven te zijn ... en nu,
na z66 weinige jaren maar, was hij veranderd tot een
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veerkrachtloos, versleten, zenuwlijdend man, — was
hij overwonnen door het leven, en verpletterd, vernietigd erdoor ...
En zij ... noch in haar uiterlijken, noch in haar
inwendigen toestand was ook maar de geringste wijziging gekomen. Zij was altijd dezelfde nog, bedacht
zij met voldanen trots, dezelfde, in koele, hooge ongenaakbaarheid ... Maar wat zou er van haar geworden
zijn ... als zij de dwaasheid had begaan ... om to
trouwen met hem ? ...
Een tijdlang, — een korte pons maar, zij had
het niet lang verdragen, — waren zij geengageerd
geweest met elkaar. Maar hun naturen harmonieerden
niet , zijn heftig, passievol, opbruisend temperament
choqueerde haar in haar rustige, zelfgenoegzame
kalmte ... en er waren scenes ontstaan ... waarom
zij hem verafschuwen, hâten kon. Scenes ... waarvan
zij een afkeer had, waarom zij hem minachtte, als
hij ze durfde maken ... o, als zij er nu nog aan
dacht . . .
Had zij van hem gehouden ? ..., Zij wist het niet
meer ... Ja, tOch wel, natuurlijk, al scheen het haar
nu vreemd bij reflectie . . . Zij moest wel vaak gekomen zijn onder de charme van zijn stem, van
zijn lach... van zijn oogen . . . Zijn oogen, die
diepe, donkere, fonkelend-hartstochtelijke oogen...
en zijn lach, die opeens zijn trotschen, wilsvasten
mond verzachten kon... en zijn stem ... zijn stem,
waarmee hij haar aanbad . . .
Hij had haar lief . . . o, hoe had hij haar lief ...
vol warmen, krachtigen hartstocht . . . vol van een
wilden, ziedenden gloed . . . die haar soms, een
oogenblik, zoet kon bedwelmen ... maar haar meestal
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hatelijk en onverdragelijk was . . . Want zijn passie
was niet te bedwingen, die schikte zich niet naar
haar wil, en felle verwijten waren van zijn lippen
gevallen, bij haar koel, hoogmoedig verweer, — en
dan weer stortte hij zich neer aan haar voet en bad
haar, bad, hem niet te laten vergaan . . . haar zijn
liefde bezwerend, haar smeekend, smeekend, toch
genadig te zijn .. .
Maar zulke tooneelen ontroerden haar niet. Zij
drong niet door in zijn smart, zij begreep die niet,
zij bleef onbewogen en koel. Zij waren haar hoogstens
hinderlijk, pijnlijk om aan te zien, zij vond hem
vreemd en onaangenaam, zij hield nu eenmaal niet
van die uitingen van hartstocht, van die erupties van.
gevoel . . . haar koude, rustige ziel begreep dit uitbarsten niet, en kon het dus niet verdragen.
Als zij zichzelve vergeleek met hem, zij, zoo onverstoorbaar-in-vrede, zoo wel-geequilibreerd, en hij zoo
impressionnabel, zoo spontaan, zoo toegevende aan
al zijn opwellingen, dan kreeg zij een tegenzin in
hem, een sterker en sterker wordende antipathie. Zij
zag het reeds zeer spoedig in : zij pasten niet voor
elkaar, en zij zeide het hem, in haar gevoellooze
eerlijkheid, maar hij sprak haar tegen, met woeste,
wanhopige woorden, zoo lang en zoo vaak, totdat
zij geen ontkenning meer van haar inzicht gedoogde.
En zij waren gescheiden. Zij wilde het. Zij voelde
zich geschokt en ontzenuwd door zijn onevenwichtigen aard, en zij wilde onaangetast blijven in haar
koud-zelfzuchtige, trotsche individualiteit. Zijn woorden
brandden haar vaak in het hart, zijn laden kwetsten
haar in haar koel-strakke, ijsharde ziel... en zij wilde
geen pijn gevoelen, zelfs geen sterke emotie, nooit.
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En was zij nu niet gelukkig door haar besluit?
Leidde zij nu niet een leven, zooals zij dit steeds
had verlangd ; vol rust, vol kalm geluk, zonder groote
ontroeringen, met haar man, die dacht en het wenschte
als zij ? ... Zij was heel tevreden, volkomen, — zij
had nooit haar standvastigheid tegen van Rhenen
betreurd. Neen, zij had er zich in verblijd, hoe meer
haar van hem ter oore kwam ; zij had het wel goed
begrepen, dat zij hem haar lot niet toevertrouwen kon .. .
hij was te impulsief, te onrustig, hij had haar ongelukkig gemaakt ...
Hij was zijn leven door-gehold, in een woesten,
toomeloozen ren, niets ontziend, zijn kracht verspillend,
zijn geld verstrooiend ... zichzelf te gronde richtend.
Zijn dood was plotseling geweest, z66 onverwacht,
dat er met reden aan een opzettelijke daad werd gedacht ... en zij geloofde daaraan. Zij vond het een
natuurlijk einde voor z66 een leven, een natuurlijk
besluit voor zoo een spontane, onstuimige natuur... en
het feit op zichzelf vermocht niet haar diep te ontroeren.
In haar dicht-gesloten, gevoellooze ziel rees het
denkbeeld niet op, dat zij de schuld kon zijn van
zijn val. Zij leidde zijn ondergang logisch of uit zijn
temperament, uit de, door zijn eigen wil, gevormde
omstandigheden ... en zij was niet ijdel genoeg, om
ook nog na hun scheiding, haar invloed op hem
te vermoeden.
Zij wist, zij voelde, dat het eensklaps bericht
van zijn dood haar niet had getroffen. Maar waarom
dan was het haar een verlichting geweest, weer thuis
te zijn, om den stroom harer gedachten te kunnen
doen uitvloeien, om in eenzaamheid door te kunnen
dringen in haar gepeins ... waarom ?
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Och ! iedereen sprak er over, waarom dan niet
zij ... Hij was toch eenmaal iets in haar leven geweest ... zij had een herinnering aan hem ... het
behoefde haar niet te verbazen, dat haar gedachten
om hem heen dwaalden, en ook wel bleven rusten
bij hem .. Wien zou het niet aandoen, zelfs in objectief
bezien, dit wilde, verkwiste leven, de ruchtige, grenzenlooze, hooghartige onverschilligheid van een bestaan,
dat diep-inwendig zoo somber en smartelijk was, —
als dit toch het einde werd ...
Zij had, na het aanhooren der tijding van zijn
plotselingen flood, den ganschen langen avond door,
een gevoel gehad, alsof haar iets vreemd-vaags bezwaarde. Maar nu, in haar eigen omgeving, was die
flauwe gedruktheid verneveld in de kalmte harer vrije
gedachten ; zij was weer verruimd en in rust, en zij
wist zich weder in staat, met luchtige opgewektheid
te praten, met haar man en hun vriend.
Zij verhief zich van haar lagen fauteuil, en zag
zich even aan in den spiegel, waarvoor zij stond. Zij
was wel mooi, een ranke, bevallige vrouw, in het
gedecolleteerde diner-toilet van lichtgele kant, met de
Lange, doorzichtige mouwen, en den wijden, volantsvollen rok ; en zij merkte het op, hoe goed de fijne,
veerige chrysanten afkleurden op het corsage : een
nuance lichter of dieper zou hebben gedetoneerd,
z66, juist z66 was het goed... en nog even, onwillekeurig weder-keerend tot het verlaten onderwerp harer
gepeinzen, dacht zij gedecideerd . met zoo een leven
m6est dit wel het einde zijn... en wat werd er verloren aan hem ... hij was immers een homme fini ...

JEANNE - JOHANNA.

Over het paardenpad langs den Ouden Scheveningschen weg, draafden de glanzende vossen van
Jeanne en Johanna. De beide jonge frissche meisjes
praatten druk en vroolijk met elkaar ; langs den
hoogen Weg bewogen zich langzaam-gaande wandelaars ; en over de trambaan gleden en ruischten de
electrische trams met een sterk-aanzwellend geweld.
Wat achter de meisjes reed de rij-knecht, rustig,
op zijn gemak, met de voeten ver door de beugels
geschoven, en nonchalant in den zadel hangend.
Johanna droeg een donkerblauw rij-kostuum ; Jeanne
een zwart, maar anders zagen zij er geheel gelijk
uit ; zelfs hadden zij beiden een ruikertje violen v6or
in het jacquet gestoken, en het kleine, fijn-zijden
zakdoekje was van dezelfde kleur geel. Ook in uiterlijk
hadden zij veel overeenkomst ; men zou hen dadelijk
voor zusters houden, al was Jeanne wat Langer, en
donkerder van haar dan Johanna.
— Zalig is 't weer, vind je niet ?
— Ja, ik houd 't allerrneeste van zoo'n herfstlucht ... ruik 's, hoe heerlijk 't hier ruikt . . . de
bosch-geur merk je nu veel duidelijker, dan in de
lente, of in de zomer.
Mariage de raison.
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— En 't is nu niet te warm ... en niet te koel...
Precies ook geschikt voor tennis-weer ... als Felix
vanmiddag komt . .
Even spraken zij niet. Beiden dachten aan den
jongen, knappen man, die Johanna, zoowel als
Jeanne het hof maakte, en van wien zij maar niet
wisten, wie hij de voorkeur gaf. Zij ook mochten
hem graag, en in haar voortdurende intimiteit van
zusters, was het onmogelijk, dat de een het niet van
de ander zou hebben bespeurd. Zij praatten dan ook
maar ronduit over deze zaak, en hadden elkaar
beloofd, dat de ander er in zou berusten, als hij de
een zijn aanzoek deed.
Zij redeneerden er soms Lange tijden over, en
kwamen altijd tot deze slotsom : „Als hij zich aan
jou verklaart, dan houdt hij niet van mij, en daarin
moet ik me leeren schikken. Jij kan 't natuurlijk niet
helpen, en 't zal nooit verwijdering geven tusschen
ons-beiden."
— Dat we er zoo kalmweg over kunnen redeneeren, zei Jeanne wel eens, zou bijna kunnen bewijzen, at .. .
— Dat?
— Wel, dat we eigenqk niet zoo volkomen veel
van Felix houden. 't Zou toch in de loop der dingen
liggen, dat jij 't land kreeg aan mij, en ik aan
jou, als . . .
— Waarom? Dat vind 'k niet. Wij houden meer
van elkaar, dan zusters gewoonlijk van elkaar houden.
En we gunnen elkaar immers graag geluk !
Toch was het een eigenaardige toestand, die beiden
wel in spanning hield, want Felix verdeelde zijn
hoffelijkheden z6o nauwkeurig, dat zij over zijn eigen-
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lijke plannen geheel in het duister bleven. Had hij
Jeanne het eerste aangesproken, dan vroeg hij Johanna
het eerst een dans. Had hij Jeanne een muziekstuk
gebracht, waarover zij samen gesproken hadden, dan
wijdde hij zich voor het verdere van den avond aan
Johanna.
— Als we niet zoo gezond en sterk waren, zou
zijn weifelen ons bepaald nerveus maken, zei Johanna
opeens, terwijl zij half-lachend naar haar zuster keek.
Voel jij nog geen neiging, om nerveus te warden ?
Dat eeuwige balanceeren van zijn hart ! ... Ik zou
wel lust hebben, om ...
— Om ?
— Nu, om 'm 's op de proef te stellen ... om
'm 'n kansje te geven ...
— 'n Kansje ... hoe?
— Wel... we zouden er om kunnen loten, wie
van ons beiden bijvoorbeeld 's voor 'n week uit
logeeren gaat. Als hij zich in die tijd nog niet
decideert !
— Nee, zei Jeanne op stelligen toon. Dat doen
we niet, hoor! Hij zou bepaald gaan denken, dat
de een opzettelijk 't veld voor de ander ruimde, en
dat degeen, die achterbleef, verliefd op 'm was ...
— Nu, daar zou hij geen ongelijk in hebben ...
— Nee, ik zal 't nooit willen ! Veel liever ga ik
dan nog maar vrijwillig weg.
— Ja, maar dat zou ik nu weer niet willen !
— Dan blijven we maar even ver. Berusten.
Wachten.
— Ja! lachte Johanna. Dat is 't eenige.
— Kom, zei Jeanne. We rijden nu 't van Stolkpark door, en dan langs de Cremer-weg, Verhuell-
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laan, naar het Kanaal, en dan terug naar huis.
In den tuin van een villa in het van Stolk-park
stond een meisje, en plukte dahlia's. Zij keerde zich
met een korten groet af, toen zij Jeanne en Johanna
bemerkte, maar Johanna hield haar paard in en
Jeanne deed hetzelfde.
— Bonnie ! schalde haar heldere stem door de
lucht. Herkende je ons niet?
— Jawel, zei Bonnie, zichtbaar verlegen, en toen,
wuivende met haar prachtigen bos gekweekte dahlia's,
maar Mama wacht op me, dag!
— Wat heb je 'n haast ! Nee, loop nou niet weg !
Ik moet je wat vragen !
— Wat dan ? vroeg Bonnie schoorvoetend naar
het hek komende.
— Wat heb je ? vroeg Johanna, dat wou ik je
vragen. Hoe kom je zoo vreemd?
— Ik vreemd? Ik ben heelemaal niet vreemd. Ik
heb alleen .. .
— Nee, je hebt volstrekt geen haast, tenminste
op een minuut zal 't wel niet aankomen. Waarom
kijk je me niet aan ?
— Och, laat me . . .
— Nu, goed, ga dan maar ! Maar vanmiddag
om vier uur zie je ons terug, nietwaar Jeanne. Dan
komen we 's nader met je praten, hoor, en tegelijk
bij je thee-drinken. Bonjour !
— Wat zou die hebben ! verbaasde zich Jeanne,
terwijl de paarden langzaam naast elkander voortstapten.
— Ja, begrijp je daar lets van? Ik merkte dadelijk,
dat ze wat had. Maar vanmiddag moet ze opbiechten.
Misschien is ze verloofd.
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— Nu, dat engagement van haar is 'n open
geheim, daarvoor zou ze niet zoo verlegen worden.
Nee, 't is iets anders, iets, wat 6ns betreft.
— Ons ? Zou ze misschien jets over Felix hebben
gehoord?
— Wat zou 't anders kunnen zijn ?
Het was jets over Felix, besloten de beide zusters.
En dit weten maakte haar wel eenigszins onrustig.
— 1k geloof er niets van, als ze jets slechts over
'm vertelt ! besloot Johanna dadelijk.
— Zou hij ... geengageerd zijn ? aarzelde Jeanne.
— Nee, dat is hij niet, dan zou een van ons
beiden er wel jets van weten, zei Johanna, en keek
schalks naar haar zuster. Enfin, vanmiddag zullen
we 't hooren.
Zij zetten haar paarden in den korten galop, en
na een frisschen rit door de Boschjes en langs het
Kanaal, bereikten zij haar huis in de Laan Copes
van Cattenburch.
Toen zij zich verkleed hadden voor de lunch, en
in de eetzaal kwamen, waren zij weer veel opgewekter en kalmer geworden. Zij hadden nog lang
het onderwerp bepraat, en wisten nu zeker, dat,
wat zij ook over Felix te hooren zouden krijgen,
zij het niet zouden gelooven, orndat het niet waar
kon zin.
— Gaan jullie vanmiddag mee naar Mevrouw
van Westerhoven, ze is weer terug in de stad, en
ze zal 't heel aardig vinden, jullie te zien ?
— Gaat u uit, Mama ? Felix komt vanmiddag.
Maar hij blijft toch niet langer dan tot 'n uur of
halfvier, dan wordt 't te koel op 't tennisveld. En
wij willen daarna nog naar Bonnie toe. Vindt u 't
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goed, dat wij dan met z'n drieen samen gaan zoover ? Dat Jeanne en ik u naar Mevrouw van Viesterhoven brengen, en dan wij samen door naar
Bonnie?
De moeder vond het goed. En rustig zat zij dien
middag in de kleine tent bij het tennisveld, in de
zoele, bijna zomersche lucht. Om beurten zat een
der meisjes bij haar, terwij1 het andere een single
speelde met Felix. Zij dacht er soms over, dat Felix
wel wat heel lang draalde met zijn keuze, maar
als zij zoo de beide meisjes vergeleek, moest zij wel
inzien, dat een beslissing heel moeilijk was. Jeanne
was misschien wat zachter, maar Johanna daarentegen levendiger, gracieuser . . . En toch, zou eenmaal de beslissing moeten vallen. Want het was al
te duidelijk, dat hij beiden het hof maakte. Hij was
ook in alle opzichten een acceptabel jongmensch ,
en zij hoopte, o, zij hoopte zoo, dat er in de goede
verstandhouding der meisjes onderling door hem
geen verandering zou komen.
Zoolang Felix er was, waren de gedachten van
Jeanne en Johanna te veel door zijn aanwezigheid
vastgehouden, maar nauwelijks was hij vertrokken,
of zij werden stil, geheel vervuld door de vreemde
houding van Bonnie. Haar moeder dacht natuurlijk,
dat zij nog over Felix peinsden, en viel haar niet
met vragen lastig. Maar hun ongeduld was z(56
groot, dat de beide meisjes, nauwelijks in Bonnie's
kamer, tegelijk riepen :
— Wat is er nu?
— Vertel nu dadelijk.
De overvallen Bonnie keek van de een naar de
ander.
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— Wat bedoelen jullie toch?
— Houd je nu niet zoo onnoozel, vermaande
Johanna, en trok haar mee naar een canapetje, waarop
zij haar neerduwde. Ziezoo ! En nu ontkom je er niet
aan ! Opbiechten ! opbiechten !
Johanna bleef haar vasthouden bij den arm, gereed om Bonnie's „valsche" berichten over Felix
met een woordenvloed van verontwaardigde verwijtingen te stuiten, en door onomstootelijke voorbeelden
als „valsch" te bewijzen. Maar Bonnie keek hulpeloos voor zich uit en sprak niet.
— Hoor 's, zei de bedaardere Jeanne. Begrijp je
zelf niet, Bonnie, dat 't veel beter is, als jij iets
weet van ons, of over ons, of wat ook, dat 't veel
beter is, 't maar te zeggen ? Je kan niet aldoor zoo
geheimzinnig blijven doen tegen ons...
— En onze vriendschap zal je toch wel zooveel
waard wezen, riep Johanna, dat je 't graag goed
hebt tusschen ons !
— Natuurlijk ... natuurlijk ... maar heusch, jullie
verbeelden je ... er is eigenlijk ...
— .... jets heel belangrijks te vertellen, dus begin !
— Plaag me toch niet zoo ! riep Bonnie, op 't
punt van te schreien.
Jeanne zag de tranen in haar oogen komen, en
nadrukkelijk zei ze .
— Bonnie, als 't zoo jets ernstigs is, dat je er
bijna om gaat huilen, dan hOoren we 't toch te
weten.
— Jullie zullen 't ook wel te weten komen.
— Ja ! riep Johanna, als je ons bijvoorbeeld voor
iemand te „waarschuwen" hebt...
— Waarschuwen ? vroeg Bonnie verwonderd, en
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de zusters dachten verlicht : zij heeft dus niets over
Felix to zeggen ! en riepen gelijk :
— Zeg 't ons dan maar, hoor!
— Je kan 't gerust doen, 't kan ons niets schelen,
wat 't is.
— Nu! zei Bonnie weifelend. Ik weet niet... ik
mag 't eigenlijk niet vertellen . . .
— Heb je beloofd dat je 't niet zou doen ?
— Nee .. .
— Nou, wat draal je dan nog... We luisteren.
— 't Is . . . aarzelde Bonnie. Toe, laat me 't niet
zeggen...
— Jawel, natuurlijk wet.
— 't Is . . . 't is lets ... Nou, jullie denken dat
jullie zusters zijn, he, maar . . .
— Maar?!
— Maar een van jullie beiden is . . . is 'n aangenomen kind . . . 'n nichtje . • .
— En wie? ! wie ? !
— Dat weet 'k niet.
— Dat mkt je nu Ook nog zeggen, riep Johanna
onstuimig.
— Dat weet 'k niet, op m'n woord van eer.
Maar 't was al zoo toevallig, dat jullie beiden gelijke
namen hebben . . .
— Daar heb 'k nooit over gedacht . . . we zijn
beiden naar grootmama genoemd, zei Johanna, terwiji
Jeanne dof, verslagen, voor zich uit bleef zitten staren.
't Treft me vreeselijk, Bonnie . . . weet je zeker, dat
't waar is ?
— Ja, ik weet 't zeker . . . Er heeft 'n nicht van
ons bij ons gelogeerd, die anders altijd in 't buitenland is, en die hoorde toevallig jullie naam, en die
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vroeg of jullie dat waren van die „treurige geschiedenis", en toen vertelde ze, dat ze jaren en jaren
geleden in Nizza van een paar families had gehoord,
die daar voor hun genoegen waren, en waarvan een
heer en dame plotseling, een paar dagen na elkaar
aan de typhus waren overleden, en dat die een
dochtertje nalieten ... en dat dat kind door de andere
familie was aangenomen ... Ik kan er heusch niets
aan doen, hoor, jullie wilden 't weten ... zei Bonnie,
en huilde nu werkelijk.
— Zou 't waar zijn ! zei Johanna.
— Dat zullen we gauw genoeg weten, zei Jeanne,
zich wat oprichtende. Zij was bleek, en haar gezicht
stond strak. 't Geeft je toch 'n schok, zei ze, trachtende zich te beheerschen.
— Ik ben benieuwd, wie van ons tweeen 't „nichtje"
is, zei Johanna met een nerveus lachje. Ik kan er
me niet goed indenken ...
— 't Is ook eigenlijk niet zoo'n verschrikkelijk
verschil ... beproefde Bonnie te troosten. Jullie hebben
nooit anders geweten ...
— Zoo? en 't fortuin dan? dat komt van onze
moeder's kant, en niet van vader ... Die oom is niet
rijk gestorven, dat weet ik wel. Of ,,00m"... misschien moet ik wel zeggen „papa" . . . en Johanna
lachte weer.
Zij wist wel, dat de eigen dochter toch altijd vaor
moest gaan, ook al zouden er wel liefderijke beschikkingen zijn gemaakt voor het „nichtje" ...
— We moesten nu maar dadelijk naar huis gaan . ..
zei Jeanne. 1k zou graag zekerheid hebben . ..
Heel kort daarna had zij zekerheid. Met goede,
troostende woorden, heel langzaam en voorzichtig,
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vertelde zij, die nooit onderscheid tusschen de meisjes
gemaakt had, die beiden altijd in alles de
gelijk behandelde, dat zij van een barer de moeder
niet was ... van Jeanne.
Zij nam het weenende, diep-bedroefde meisje in
haar armen, en zeide, dat zij toch altijd een moeder
voor haar blijven zou, altijd ... altijd... Dat het
haar bij haar meerderjarigheid, of bij een huwelijksaanzoek gezegd zou geworden zijn, maar dat zij en
haar man haar zoolang mogelijk hadden willen
sparen ... En dat ook in elk geval haar toekomst
verzekerd was ... al moest het grootste gedeelte van
het fortuin ook voor Johanna blijven ...
Johanna schreide even verdrietig mee. Zij stampte
zelfs met den voet op den grond, en sprak van
„onuitstaanbaar", „ellendig" ... en zoo oprecht treurde
zij met Jeanne, dat zij op dit oogenblik geen vreugde
om het „eigen-dochter zijn" kon voelen ...
Jeanne, met haar sterk, geresigneerd karakter,
schikte zich spoedig in de onvermijdelijkheid der
omstandigheden. Zij was wat stiller en terug-getrokkener dan voorheen, en dikwijls op haar kamer
vloeiden er stille tranen langs haar wangen, maar in
de wereld bewoog zij zich weer met de haar eigen
gemakkelijke kalmte. Een troost was het haar, to
bemerken, dat Felix haar in den laatsten tijd met
meer attenties omringde, dan hij het Johanna deed.
En daar Johanna haar eerlijk en vurig gezegd
had: „dat zij innig, innig hoopte, dat Felix zich nu
maar spoedig aan haar mocht verklaren en dat dan
niemand blijder wezen zou, dan zij, Johanna ..."
durfde zij zich gerust en verheugd aan haar liefde
overgeven.
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En eens op een avond, gedurende een bal, voerde
hij haar mee naar de schemerige koelte van een
serre. Het groen van palmen wuifde over hen, terwiji
zij hier zaten, en de muziek ruischte van ver. Zij
zag de vraag in zijn oogen, terwiji hij nog zweeg,
en haar aankeek met onafgewenden blik, en opeens
kwam het in haar, als een dringende noodzakelijkheid, dat zij hem nu, op dit oogenblik, de waarheid
omtrent haar-zelve moest zeggen. En zij zeide hem
alles, in geen terughouding willende openhartigheid ...
en terwiji zij sprak, zag zij de uitdrukking van zijn
gezicht veranderen ... veranderen ... En terwiji zij
voortging, en niets verzweeg, dacht zij, en het klopte
pijnlijk en sterk in haar hoofd : wat is het goed,
wat is het goed, dat ik nu alles zeg, v6or hij het
beslissende woord heeft gesproken ...
— 't Heeft me erg ... erg getroffen, wat je me
daar verteld hebt, Jeanne ... zei hij, toen zij zweeg.
En dit was het eenige, wat hij te zeggen wist ...
Later, toen zij haar zelfbeheersching herwonnen
had, en weer dansen kon, en kalm antwoorden op
de vragen, die haar werden gedaan, dacht zij er
over, hoeveel beter het zou zijn, als Johanna niets
van dit voorgevallene wist... Nu Felix zich niet aan
Mar had gedeclareerd, ofschoon hij het ontwijfelbaar
van plan was geweest te doen, bleek het toch, dat
hij voor fortuin niet onverschillig was. Johanna had
fortuin ... en hij hield toch 6ok wel van haar ... hun
huwelijk zou zeker gelukkig worden, ook al was zijn
drijfveer niet uitsluitend liefde geweest...
En zij nam zich met besliste wilskracht voor, dat
niemand iets van haar treurig geheim zou weten.
Gelukkig, dat zij zoo sterk kon zijn ... maar het
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was, of dat eene groote, ingrijpende verdriet haar minder vatbaar, onverschilliger gemaakt had voor andere
smart. Zij was nooit een luidruchtige, drukke natuur
geweest, zoodat het niet opvallen zou, als zij, na
deze tweede levens-teleurstelling, nog minder opgewekt deed dan voorheen. Zij zou haar best doen,
o, zoo haar best doen, om de goede menschen, die
haar een tehuis en ouders en een zuster gegeven
hadden, niet te bedroeven, door al te groote geslotenheid en al te veel zwijgen. Als Felix hun huis
nu maar niet voortaan vermeed ...
Maar dat deed Felix niet. Dat kon hij toch niet
doen , daartoe voelde hij zich te veel aangetrokken
tot Jeanne en Johanna. Hij wist zelf niet, waardoor
het kwam, dat hij zich ten slotte Jeanne had toegewend. En nu hij, vOor hij gebonden was, v6or
hij zich gecompromitteerd kon hebben door een enkel
woord, geheel op de hoogte was gebracht van den
waren staat van taken, was hij opnieuw vrij, om
zich, als hij dit wilde, tot Johanna te richten. En
waarom zou hij niet willen? Hij mocht haar graag,
en bovendien had zij nog het avantage van haar
groot fortuin ... En Jeanne... hij had wel medelijden
met haar, natuurlijk, maar dat de omstandigheden
z6o waren, kon hij toch niet helpen ...
Een hoofdpijn had Jeanne belet, om met Johanna
een soiree te gaan bijwonen. Zij was er zeker van,
dat Felix deze gelegenheid zou benutten, om met
Johanna te spreken. En zij peinsde er over, of zij
nu ongelukkig was, diep, diep ongelukkig ... En zij
verwonderde er zich over, dat zij zoo bedaard kon
zijn ... kwam dit door haar rustig, reflectief temperament ... of omdat de droevige zekerheid een wees
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to zijn, terwijl zij zich in het rijk bezit van ouders
had gewaand, haar minder ontvankelijk had gemaakt
voor nieuw verdriet?...
De deur werd geopend, en binnen kwam Johanna,
opgewonden, met rooden blos en schitterende oogen.
Jeanne strekte de armen naar haar uit.
— Ik weet 't al, zei ze vriendelijk. Felix, is 't niet?
— Ja, Felix! riep Johanna. Maar...
Zij zette zich bij haar zuster neer, en greep haar
hand.
— 1k heb 'm afgewezen, zei ze.
— 0 ! riep Jeanne smartelijk. Toch niet om mij?
— Om jou, nee! Maar door jou wel! Luister,
denk je, dat ik niet begrepen heb, hoe alles is gegaan? Hij had ten slotte jou gekozen, en jij ... jij
hebt 'm alles gezegd. En toen heeft hij niet gesproken. Dat heeft hij toch immers niet gedaan?...
— Nee, hij sprak niet ...
— En daarna kwam ik aan de beurt. Maar alleen
om m'n geld.
— Niet daarom alleen; hij ...
— Jawel, wel daarom alleen. En op die manier
laat 'k me niet trouwen, zelfs niet door Felix, begrijp
je ... Nu zal je zeggen: waarom toonde je 'm dan
niet, dat je hem niet zou accepteeren? Dat deed 'k
niet, omdat 'k vond, dat hij wel 'n lesje noodig had.
En dat heeft hij ook.
— Ja, Felix had wel een les verdiend, maar deed
het je geen Teed, dat jij hem hebt moeten afwijzen?...
— Nee, zei Johanna. 1k ben volstrekt niet bedroefd. En aan jou heb 'k ook niet erg gemerkt,
dat je „zwaar geleden" hebt, of zoo iets ...
— Nee, glimlachte Jeanne. Dat heb 'k ook niet.
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Vreemd ... Zouden we ... aarzelde zij, dan misschien
niet zoo heel veel om Felix gegeven hebben ... wat
denk je?
— Dat is 't! riep Johanna. We vonden 'm aardig...
en onze ijdelheid werd gestreeld ... maar lief hadden
we 'm niet ! 0, nee ! nee! dat noel ik nu zoo! Kom
hier ... Felix zal ons niet scheiden ... geef me 'n
zoen, Jeanne-lief...

HET GELUK BEN DROOM ?

Hoe het gesprek er op gekomen was, — niemand
moist het, maar opeens waren alle aanwezigen op de
gezellige afternoon tea van Wilhelmine Geverts, ge
heel verdiept in het onderwerp : het zich blanketten
der vrouwen.
De heeren, die tot Wilhelmine's genoegen ook verschenen waren, — op de the's harer vriendinnen
werd het mannelijk element maar zeer sporadisch
gezien, maar Mar jours hadden nu eenmaal de reputatie amusant en geanimeerd te zijn, — hadden op
het zich poederen en beschilderen der vrouwen zeer
veel. tegen, behalve Wichman, zoo juist uit Indie
gerepatrieerd, die beweerde, dat „bedak" in Indie een
noodzakelijkheid was, omdat de huid door de warmte
anders te gloeierig en te glimmend werd , dat zachte
dons, zei hij, geeft aan een gezicht iets teers, iets
fijns, — je moet 't gezien hebben om 't te weten, —
maar ik zou niet graag aan de vrouw in Indie de
bedak ontzeggen.
— Bedak laat ik nog gaan, viel een ander in ,
't is immers rijstpoeder, is 't niet? Dat zal zooveel
kwaad niet doen. Maar wij hebben 't meer over
't „bijverven" en blanketten, — ik heb 'n nicht gehad,
'n zeer wereldsche vrouw, die te Nice 't Palais Marie
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Louise bewoonde, en van wie de legende ging, dat
ze zich nooit 't gezicht waschte, omdat haar maquillage
geen water verdroeg ; alleen bevochtigde ze nu en
dan even haar oogen en haar mond, — 'n frissche
geschiedenis, wat?
— Er moesten maatregelen tegen genomen worden,
zei weer een derde, zoo juist las ik, dat er in Georgia
een wet is uitgevaardigd op voorstel van 'n zekere
George Glenn, namelijk dat alle huwelijken direct
ontbonden kunnen ' worden, zoodra het bewezen is,
dat de vrouw kunstmiddelen heeft gebezigd, om de
man te „vangen."
— En wat rekent hij dan daartoe ? vroegen de
dames nieuwsgierig.
— 0, alle poeders, verfjes, cosmetiques, valsch
haar, valsche tanden, opvulsels van allerlei aard,
parfums . ..
— Zelfs parfums .. •
— Zelfs parfums ... Te weelderige lingerie, opengewerkte kousen, schoentjes met hooge hakken .. .
De verontwaardiging was algemeen.
— 'n Barbaar ! kreet Nini Hoveland. 'n Man zonder
beschaving of gevoel, oordeelde Beatrice de Berdes.
'n Vrouwenhater, zei Wilhelmine.
Zij ontmoette den blik van Paul van Revendonck,
en kleurde licht. En om haar verwarring te verbergen,
richtte zij rechtstreeks het woord tot hem, en vroeg:
— En wat is -Uw opinie, meneer van Revendonck?
— Mevrouw, antwoordde hij zeer ernstig. Ik vrees,
dat de zucht, om zich kunstmatig op te tooien de
vrouw is aangeboren, — evenals haar coquetterie.
De man heeft daaronder te lijden ... en te berusten.
Weer keek hij haar aan, nu met een blik, waar-
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voor zij den hare nedersloeg. Zij moist het : hij verdacht haar ervan, dat zij met hem „flirtte", terwip
zij ... terwifi zij ...
Paul van Revendonck had het snelle rood op haar
wang en het neerslaan harer oogen bemerkt. Zij
heeft mijn bedoeling begrepen, dacht hij; zij schaamt
zich nu ... Maar haastig, om elke ongewenschte aandacht van haar of te leiden, ging hij voort :
— De heele geschiedenis leert 't ons immers, dat
er nooit 'n tijd is geweest, waarin de vrouwen geen
gebruik maakten van blanketsel. Van 't noorden tot
't zuiden, van 't oosten tot 't westen, bij de wilde
volken, zoowel als bij de beschaafde, ziet men dat
gebruik. De zwervende Arabische vrouw, de vadzige
Turkin, de interessante Perzische, de Chineesche vrouw
met de kleine voetjes, de Russische, met haar van
nature zoo frisch gezicht, de koele Engelsche, de
gevoellooze Creoolsche, de levendige, lichtzinnige
Francaise, alle vrouwen ter wereld willen behagen,
en verbeelden zich door kunstmiddelen haar schoonheid te kunnen verhoogen. Ik had 'n vriend, Duperron, 'n ontdekkingsreiziger, die vertelde, hoe 'n
jong Indiaansch meisje, dat z'n aandacht wilde trekken
'n stuk houtskool nam, er zich de wangen mee wreef,
en toen zegevierend voor hem kwam staan, alsof zij
zeker was van de onfeilbare werking van dit schoonheidsmiddel ... Ziedaar de primitiefste vorm van
coquetterie ... en juist om die primitiefheid nog te
verdragen, want alle geraffineerdheid, alle mondaine
perversiteit ontbrak eraan.
Wilhelmine voelde haar hart kloppen van ergernis.
Hoe kon hij zoo absoluut en hardvochtig oordeelen,
hij, Wiens praemisse verkeerd was, en die haar groot
Mariage de raison.
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onrecht deed daardoor, terwijl hij zich nog wel inbeeldde, van haar te houden.
— U oordeelt veel te streng, meneer van Revendonck, zei ze luchtig. Zoo goed als gedeelde smart
halve smart is, is ook gedeelde zonde halve zonde.
Als men tenminste de behaagzucht der vrouw „zonde"
mag noemen ; iets waarmee ik het niet eens ben.
— Ik ook niet, zei Bernard Meerda, die veel
durfde zeggen, ik vind er eerder iets zieligs in .. .
— Zelfs Venus was niet zonder bedrog, zei Cornelie van Grave.
— 1k hoorde eens van 'n schilder, vertelde Ernest
van Laer, die een beaute moest schilderen. Hij kwam,
en zag haar. De donkere oogen waren mooi, maar
de te zwarte omranding bedierf er de uitdrukking
van. De wenkbrauwen waren door verf verlengd, en
gaven een harde expressie aan het gezicht. Haar
mondje was welgevormd, maar z66 geschminkt, dat
zij nauwelijks glimlachen kon. Haar wangen waren
met een keurig afgelijnde blos bedekt . . . en de
schilder riep verschrikt : Mevrouw, ik kan u niet
schilderen, — u is zelf al een schilderij !
— Dat is bluf! Dat heeft hij nooit gezegd, hood
riepen de dames lachend door elkaar.
— De hoogste beschaving, zei Paul van Revendonck, is diegene, die 'n afschuw heeft van de
kunstmatigheid, en zich houdt aan de natuur.
— Kennen jullie dit geestige woord van La
Bruyere? „Als 'n vrouw opeens z66 werd, als ze zich
maakt met blanketsel en verf, dan zou ze doodongelukkig zijn !"
— En Boileau dan ? Rien n'est beau que le vrai,
le vrai seul est aimable!
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— Het ware alleen is het kenmerk van „goede
smaak" .. .
— Jullie zijn onrechtvaardig, zei Wilhelmine met
'n klein nerveus lachje. Waarom zou 'n vrouw niet
mogen trachten, er op haar voordeeligst uit te zien ?
Ik keer de zaken om, en kan Been achting hebben
voor haar, die zich verwaarloost, die niets om haar
uiterlijk geeft, en zich leelijker maakt, dan ze behoeft
te zijn ! ... Ik herinner me 's 'n verhaal van 'n oom
van mij, die zich op d e z e wijze 'n vrouw had
gekozen : 'n gezelschap dames en heeren zou eens
'n nieuw gebouwd schip bezichtigen, en alle dames,
bij 't binnengaan van de groote kajuit keken even in
de spiegel, alle behalve een, en d i e koos mijn oom
zich tot vrouw. Maar ik voor mij, — als ik 'n man
was, dan zou zij de eenige zijn geweest, die ik nMit
zou hebben gekozen ! .. .
Men lachte om dit verhaal, maar Paul's gezicht
bleef zeer serieus en strak, en hij zei :
— 't Is niet voor niets, dat men in de bloemenspraak de buglose als zinnebeeld van 't be d r o g
heeft genomen : want de wortels daarvan dienen
tot 't samenstellen van verschillende soorten blanketsel.
Wilhelmine zweeg. Zij verweet zich bedroefd, reeds
te veel te hebben gezegd. Hoe kwam het toch, dat
hij haar zoo dikwijls prikkelde tot verzet, tot tegenspraak, en dat zij dan zelfs woorden bezigde, die
zij nauwelijks meende? . . . Zij wist het niet. Maar
sedert zij hem had leeren kennen, scheen zij wet
haar geestelijk evenwicht te hebben verloren. Dadelijk,
natuurlijk, had zij gemerkt, dat hij belangstelling voor
haar voelde, en dit had haar een zachte blijdschap
gegeven. In 't eerst liet zij zich gaan op de stille,
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streelende aangenaamheid van haar nieuw gevoel, en
verlangde zij niets meer, dan wat met hem te praten,
en rustig van zijn gezelschap te genieten.
Hij was botanist, en had haar, voor haar rozenverzameling een paar mooie varieteiten geschonken ;
de Keizerin Augusta Victoria met het zeer groote,
roomkleurige rozeblad, een coos, bijna volmaakt van.
vorm ; de karmijnheldere Zephirine Drouhin, de schitterend roode Liberty ... en hij vertelde haar veel van
de symbolische beteekenis der planten en bloemen,
die hij zoo „zinrijk" noemde ; vanzelf was het Witte
viooltje het zinnebeeld der onschuld, nietwaar? en de
klaproos het embleem vanBroom
den ... En de
myrthe het symbool der liefde ... en het St. Janskruid,
met zijn voortreffelijke eigenschappen, het zinnebeeld
van het geluk.
Ach, dat waren goede dagen geweest ... maar al
spoedig had zij, door haar innerlijke onrust, den
vrede van hun omgang verstoord. Hij was, dat zag
zij, een bedachtzaam mensch, en het was voor hem
lets heel ernstigs, dat zij een gehuwde vrouw was,
ook al kende iedereen, als een open geheim, de verhouding tusschen haar en haar man ; en hun scheiding
werd slechts gehouden voor een kwestie van tijd.
Maar toch, zij w a s op het oogenblik niet vrij, en
dit felt maakte hem aarzelend en terughoudend, waar
zij zoo gaarne van hem een moedig en doeltreffend
doortasten zou hebben gezien. Als hij van haar hield,
waarom sprak hij dan niet? Ging hij in zijn opvatting
van loyauteit niet te ver? Zij werd nerveus en ongedurig, prikkelbaar van humeur ; zij had haar
geestelijk evenwicht verloren en uitte haar innerlijke
gejaagdheid in scherpe scherts, in coquette brusque-
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rieen, in ongelijkmatige vroolijkheid, waardoor hij
een geheel anderen indruk van haar persoonlijkheid
kreeg, dan zooals zij werkelijk was. En tot haar schrik
bemerkte zij, dat haar gedrag hem van haar verwijderde, dat hij niets van haar eigenlijke gemoedsgesteldheid begreep ... maar dat hij zich verbeeldde,
dat zij een hartelooze flirt met hem had bedreven,
dat zij met hem had g e s p e e I. d. Zij kon niets
meer doen, om deze phantasie van hem weg te nemen ;
moedeloos dacht zij : als hij niet intuitief weet te
voelen, hoe ik ben, dan heeft hij mij ook niet lief...
Maar nu vanmiddag was het haar toch wel heel
duidelijk geworden, dat het tusschen hen bestaande
misverstand, wel nooit meer uit den weg zou worden
geruimd. En een machteloos verdriet had haar bevangen. Het moet dan maar komen, zooals het wil,
dacht zij, het is mijn werk niet geweest .. .
De middag verliep, zij wist niet hoe. Zij had zich
tenslotte weer kunnen opschroeven tot een schijn van
opgewektheid, en zelfs Paul van Revendonck's afscheidsgroet kunnen beantwoorden met een onverschillig gezegde. Even langer dan gewoonlijk had hij
haar hand in de zijne gehouden, en dit had haar
zoo'n kil en onheimelijk gevoel gegeven, dat zij
onwillekeurig huiverde, zonder te weten waarom.
En nu was zij eindelijk alleen. Haar man had
haar, zooals altijd, dadelijk na den maaltijd verlaten,
en zij had zich neergezet in haar boudoir, om zich
aan haar triest gepeins te kunnen overgeven. 0,
hoe wreed is soms het lot, om zoo, zonder eenige
reden, zonder een enkel werkelijk bestaand feit, twee
menschen te scheiden, die bij elkander behooren ...
Toen werden haar bloemen van hem gebracht. En
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met een schok van ontsteltenis las zij op zijn bijgevoegd kaartje : Ten afscheid. Ten afscheid... hij was
dus voor goed van haar heen-gegaan ? Zond hij haar
deze bloemen als een laatsten groet . . . ?
Het was maar een kleine ruiker, waarvan de
vreemde combinatie haar aandacht trok : wat witte
viooltjes, een paar blauw-gebloemde takjes van de
buglose, geel-rood gestippelde bloempjes van het
St. Janskruid, en twee of Brie vlamroode papavers. Maar
opeens overtrok een heete blos haar gezicht : zij had
de woorden, die hij haar toezond in bloemenspraak,
begrepen . . . :
De onschuld is bedrog en het geluk
is een droom.
En in het smartelijk gebaar harer handen, vielen
de bloemen verstrooid aan haar voet.

HET HALSSNOER VAN CACIQUE.

In de open deur van zijn winkel in de Oranjegalerij van het Palace Hotel to Scheveningen, stond
de antiquair Sterreveld, en genoot van den stillen,
schoonen zomeravond. Hij had een vermoeienden
dag achter den rug; thans, met het hoog-seizoen,
werd hij onophoudelijk door vreemdelingen bezocht,
die oud-Hollandsch zilverwerk en oud-Hollandsch
porcelein bij hem kwamen koopen ; vanmiddag had
hij een Amerikaansch echtpaar bij zich gehad, dat
alles, wat er hier stond in zijn zaak, met gewetensvoile nieuwsgierigheid had bekeken, alsof zij bang
waren, dat hun een werkelijk buitenkansje zou ontgaan. Met het meeste geduld had hij hun vragen
beantwoord, niets aanprijzende, niets afkeurende, want
hij wist, dat Amerikanen niet geleid willen worden
in hun keus. Wegens de bekrompen ruimte konden
er in dezen winkel geen omvangrijke stukken staan,
maar wat hij er heen had laten brengen, was mooi.
Waren er, die meubelen verlangden, dan verwees hij
hen naar zijn groote magazijnen op de Plaats in Den
Haag, waarover zijn broer op het oogenblik het
beheer voerde. Maar hij wist wel, dat vreemdelingen
gewoonlijk alleen „draagbare" dingen koopen.
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Toch was de aandacht van zijn Amerikanen gevallen op een behang : corbeille Louis XVI, waarvan
een prachtig staal aan een der wanden hing. Maar ...
het was groen moire, en de Amerikanen hadden
blauw willen hebben. Ja, daar kon hij niets aan doen.
Dit was een magnifiek echt behang, en dat was nu
toevallig groen. Ze waren weg-gegaan ... nog eens
terug-gekomen ... eindeljk hadden ze het gekocht.
0, hij was volstrekt niet ontevreden over zijn verblijf te Scheveningen van dezen zomer. Het heerlijke
weer lokte tot wandelen uit, en tot kijken naar de
winkels, — en van kijken kwam koopen. Hij had
dan ook, dat durfde hij gerust te zeggen, een smakelijke etalage. Heel mooi kleurden de Delftsche
blauwe borden, de zoogenaamde theeboom-schotels,
de fraaie Pijnacker kast-stellen, de merkwaardige waaierschotels, de aardige prinsen-bordjes, tegen de kleurige
schakeeringen van het Chineesch en Japansch porcelein, een gekarteld Jade-servies, wapenschotels, kalebasjes, bekers famille rose, achtkantige gemberpotten,
theebussen ... En daar tusschen curiositeiten, snuffdoozen, pepermuntdoosjes, waaiers, miniaturen, lakwerk, koper, paarlemoer en ivoor, om het fijne en
fraaie antieke zilver niet te vergeten : knipbeugeltjes,
molen-lepels, ceintuur-haken, boek-sloten, roomscheppen, suikerstrooiers ... en etagere-speelgoed... En
dan de mooie bijoux, prachtig-bewerkte kettingen,
broches, armbanden, hangers, zoowel in de antieke
genres, als in de nieuwste dessins van Wainwright
en Marquisette.
Het was half-acht, het stille uur, waarop de chic
van strand en boulevard verdwenen is, en in de eetzalen der hotels de gasten aan het diner verzameld
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zijn. Aileen „provincialen" en werkelijke natuurliefhebbrers bewogen zich over de breede asfalt-baan.
De rust en de kalmte deden Sterreveld goed ; het
was nu koel en heerlijk in de lucht, en aan den
verren Westerschen hemel ging de zon onder in
scharlaken-vlammende pracht.
Voor het raam van zijn winkel bleven, arm in
arm, een paar meisjes staan. Gedachteloos keek hij
naar hen ; het waren kinderen nog van zeventien,
achttien jaar, met witte blouses en groot-bollige stroohoeden, zonder handschoenen, en met stevige leeren
laarzen... Opeens werd zijn aandacht getrokken :
— Kijk, Alida, zei het eene meisje, en wees op
de sieraden in de etalage, is dat niet net zoo'n ketting,
als jij om heb?
— Ja, waraggies, zei Alida, 't heb d'r veel van.
— Hoe kom jij d'ran?
— 0, weet je dat niet? Die heb me broertje
verlee jaar opgedolven an 't strand. 1k yin d'r niet
veel an, zoo dof. En poetsen geeft niet.
— Zou die niet echt zijn ?
— Welnee. Me moeder zei ook dadelijk : fantasie.
De meisjes gingen verder, maar Sterreveld was
plotseling opgeschokt uit zijn vredige rust. Scherp
keek hij naar het halssnoer, dat „Alida" droeg, toen
zij hem voorbij-kwamen, en terwijl zijn geest snel
combinaties maakte, schoot het bloed hem met heete
kracht naar het hoofd : opgedolven aan het strand ...
een artistiek-bewerkte ketting ... en dof, dus natuurlijk
van platina... Zou dat niet kunnen zijn het halssnoer van Lalique, dat door de hertogin von Engernheim verleden jaar hier op het strand was verloren ? ... Natuurlijk ! natuurlijk ! Hij moest naar dat

186
meisje toe, de ketting van haar koopen, haar een
ander snoer ervoor in de plaats geven desnoods ...
— Caroline ! riep hij tegen zijn vrouw, door de
glazen deur van de achterkamer. Kom hier, kom
dadelilk hier, ik moet even uit!
— Dan zal 'k toch eerst 'n andere blouse aantrekken, hoorde hij Caroline's stem.
— 0, god, nee, kom z66, ik heb haast, verschrikkelijke haast !
Hij liep weer naar de deur : in die enkele oogenblikken waren de meisjes al veel verder gekomen,
hij meende ze nog te onderscheiden, terwiji zij bij
Kocare een dubbeltjes-sorbet stonden te drinken ...
Zou hij ze maar nagaan? maar, hemel! zijn kostbare Winkel ... hoe gauw was een greep niet gedaan!
— Carolien ! Carolien !
Maar Caroline antwoordde niet, en toen hij driftig
de glazendeur open-duwde, zag hij de kamer ledig
Zij was een andere blouse gaan aantrekken!
Allesbehalve vriendelijk ontving hij haar, toen zij,
bekoorlijk er uitziend in een modieuse wit batisten
blouse, met laag halsje en half-lange mouwen, frisch
en rustig, weer voor hem trad. Haar weg-blijven had
werkelijk niet langer dan een paar minuten geduurd,
maar hij vroeg haar toch, of zij gek was, en verweet haar driftig, dat door haar gril hem een prachtig
buitenkansje was ontsnapt. Toen stormde hij weg.
Natuurlijk waren de meisjes niet meer te zien.
Zenuwachtig speurde hij door de galerij, keek de
inrichtingen in, de photographie-gelegenheden, de
winkels ... Alles vergeefsch. Verdrietig liep hij verder
tot het einde, — en nu? Ze konden immers even
goed den boven- als den beneden-weg genomen
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hebben ! Hij koos den laatste. Rusteloos tuurde hij
in alle richtingen, staarde naar de menschen, die
tegenover het Kurhaus op een gehuurden stoel naar
de muziek zaten te luisteren, keek naar de zittenden
onder de rotonde, wandelde langzaam het wandelhoofd heen en terug ... ging de winkels achter het
Kurhaus langs, liep door de Galerie ... alles, alles
vergeefsch.
Mismoedig en afgemat keerde hij terug naar zijn
zaak. Zijn vrouw, die hem om opheldering vroeg,
snauwde hij af, hij zond haar naar bed, en nauwelijks was zij weg, of hij zette zich voor zijn lessenaar,
en bladerde en zocht in zijn papieren ...
Ja, daar had hij het al, wat hij wilde hebben:
een lijst van de gestolen en verloren voorwerpen,
met de beschrijving daarvan, en de vermelding der
waarde; die door de politic wordt bijgehouden, en
aan alle winkels, waar men deze dingen te koop
aanbieden kan, verstrekt. Zijn oogen vlogen de bladen
door ... Ha, bier: Een halssnoer, bewerkt door Lalique,
van platina, met brillanten bezel, anti ek model, waarde
tienduizend gulden, verloren den 29en Juli 14 te Scheveningen, door de hertogin von Engernheim, verb/ill
houdende in het Hotel d' Orange.

Tienduizend gulden! En dat was hem ontgaan.
0, was 't niet om te stampvoeten van woede! Voor
tien gulden, laat 't vijfentwintig zijn, had hij die
ketting gemakkelijk gekocht. Maar hij gaf het niet
op, dag aan dag zou hij zoeken, totdat hij eindelijk
het meisje zou hebben gevonden.
Met het hoofd in de hand zat hij te peinzen. Hij
bezat veel kunst-smaak, en het werk van Lalique was
hem intertijd een openbaring geweest. Hij had veel
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nagedacht over de aesthetiek der diamanten ; in goud
gezet, verdween hun schoonheid, want kregen ze een
gelen glans ; in zilver dan ? dat was veel beter, toch,
zilver heeft een eigen schittering, wat feitelijk ongeoorloofd is. Toen kwam de oplossing : platina. Het
Joffe, grijze platina, dat was de ideale omgeving voor
de waterklare, genoeg aan hun eigen effect hebbende
diamanten. En hij volgde met de grootste belangstelling al Lalique's verrichtingen op dit speciale gebied. Hij bewonderde de kunstzinnigheid, de fijne
intultie, waarmee deze meester de edele steenen
behandelde, en ze zoo wist to zetten, dat ze kwamen
tot hun volste recht. En ook de volgers van dezen
groote, Wainwright bijvoorbeeld, tooverclen met niet
slechts kostbare, maar ook eenvoudige steenen, als
maansteen, aquamarijn, turkoois, chrysopraas. In zijn
eigen winkel verkocht hij hun scheppingen, en dikwijis, als hij de etalages maakte, liefkoosde hij met
de oogen de fijn-geciseleerde bijoux, ware meesterstukjes van smeedkunst. En nu hij dat prachtige
halssnoer van Lalique z(56 dicht in zijn bereik had
gezien, nu moesi hij het hebben : verkoopen zou hij
het niet, ook maalde hij niet om de uitgeloofde ruime
belooning; maar hij zou het bewaren als een schat
voor zichzelf; de bewerking zou hem op nieuwe
ideeen kunnen brengen, en het nauwkeurig beschouwen
zou hem voortdurend zijn een verfijnd aesthetisch
genot.
's Morgens vroeg was Sterreveld op het strand.
Daar zag hij mee aan, het ontwakende badplaatsleven ; het stellen der badstoelen, het in zee rijden
der koetsjes, het vroolijk gekrioel der balers in de
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deinende golven ; de morgen-promenade langs het
strand der kurgasten, de ochtend-rit van ruiters over
den zonnigen boulevard ... En wat later zag hij de
dagelijksche strandbezoekers komen ; heele families,
jonge meisjes met kinderen, en dan begon het gestoei en gegraaf in het zand, het maken van kuilen,
waarin het water, bruin, licht-schuimend, kwam opborrelen, het opwerpen van dammen, het bouwen
van kasteelen, waarover Sterreveld, zwoegend, zuchtend, heenklauteren moest ... een bonte chaos was
dan het strand, met de vroolijk gekleurde zomertoiletjes, de witte zonmutsen der kinderen, de veeltintige parasols ... Maar Sterreveld zag niets van
het aardige spelen der kinderen, of van het rustig,
mondain geflirt ... hij keek maar naar een gezicht,
hij luisterde maar naar een enkelen naam . ..
De gegevens, die hij had, waren zeer weinige :
het meisje heette Alida , Naar uiterlijk herinnerde hij
zich weliswaar duidelijk, maar wat baatte hem dat ?
en zij had een broertje, dat wel eens speelde aan
het strand. Al menigmaal had hij, meenende een
gelijkenis te zien, een jongetje aangesproken, en hem
gevraagd : „Heb jij soms 'n zuster, die Alida heet ?"
Maar aldoor was het antwoord, na een verbaasden
blik, kortaf: „Nee," geweest. Zich ternauwernood
den tijd gunnend, te koffiedrinken, of te eten, haastte
hij zich na de maaltijden weer naar buiten, en 's avonds,
daar hij dit leven in de lucht absoluut niet gewend was,
kon hij bijna niet in slaap komen van oververmoeidheid. Daarbij kwam het kwellend besef, dat hij zijn
winkel verwaarloosde, want zijn vrouw, hoe aardig
zij ook wist te praten, had weinig verstand van zaken.
Elken avond had hij iets, waarover hij zich ergeren
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moest ; maar al te duidelijk gaf zij van haar onwetendheid blijk, en werd natuurlijk de dupe daarvan. En
door dat hij toch al nerveus was van zijn vergeefsche
tochten, gaf het dikwijls hoogloopende ruzie tusschen
die twee, omdat zijn vrouw maar niet begrijpen kon,
wat hij toch buitenshuis had te doen. Haar de heele
waarheid zeggen, was te gewaagd, daarom vertelde
hij haar, dat hij een meisje had gezien met een
antieke ketting, en dat hij die wilde koopen. Maar
Caroline zei ronduit, dat zij heel goed begreep, hoe
die „ketting" maar een voorwendsel was, en dat het
hem alleen te doen was om het „meisje". Zoo verweten
zij elkaar voortdurend, en kibbelden zonder ophouden,
en elken dag werd Sterreveld ontmoedigder en zenuwachtiger. Soms zei hij zichzelf, dat het als zoeken
naar een naald in een hooiberg was, en dat hij het
maar opgeven moest, — dan weer voelde hij door
het niet-slagen zijn energie tot het uiterste geprikkeld,
en besloot hij vol te houden, totdat hij zijn doel
had bereikt.
's Middags dwaalde hij over den boulevard tot aan
den vuurtoren, ging terug langs het strand tot het
wandelhoofd, zich met moeite een weg banend door
de overvolte, liep dan door de galerijen, keek in de
cafe's, en wandelde den Gevers Deynoot-weg af, om
langs de Keizerstraat weer naar het strand terug te
keeren. En 's avonds ging hij eindelooze keeren de
Oranje-galerij heen en weer, want char had hij het
meisje toch gezien, en stond lange tijden het vertrek
der stoomtrams af te wachten. Soms, bij het zien
van een witte blouse, schokte het hart hem in zijn
borst, maar aanstonds, zijn vergissing bemerkende,
werd hij van woedenden wrevel vervuld.
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Bijna wanhopende zijn Joel nog te zullen bereiken,
baande hij zich een weg door de bad-stoelen en
spelende kinderen heen, liep lusteloos verder langs
het leeger wordende strand, en toen ... op een eenzaam gedeelte, dicht bij een der pieren, daar zat het
meisje. Als verblind bleef hij een oogenblik roerloos
staan. Zij was het, onmiddellijk had hij haar herkend,
en zij droeg het collier. Zij had zich neer-gezet in
het zand, en bij haar was een kleine jongen bezig
een kanaal te graven. Rondom was het stil; op een
kleinen afstand zat in een strandstoel een oude heer
met een martiaal uiterlijk, maar die sliep. Wood kon
de gelegenheid gunstiger zijn.
Haastig trad hij naar het meisje toe en boog zich
voorover.
— Juffrouw . . .
Maar hij zag er zoo ongewoon uit door zijn
spanning, en zijn stem klonk zoo vreemd, dat het
meisje zwijgend een eindje wegschoof.
Hij ging naast haar zitten.
— Juffrouw, ik heb u Bens gezien. Ik loop u al
weken te zoeken. Ik wou u jets vragen . . .
— Ik heb niks met u te maken, zei snibbig het
meisje, en maakte een beweging, alsof zij op wilde
staan. Tegelijk zag Sterreveld, en het vermeerderde
zijn verwarring, dat de oogen van den ouden heer
waren open-gegaan, en dat die hem strak fixeerden.
— Juffrouw, gaat u mee een glas limonade .. .
— Laat dat meisje met rust! cornmandeerde eensklaps de oude heer.
— Waar bemoeit u zich mee? viel Sterreveld uit.
— Ziet u dat? zei de oude heer, en haalde een
langwerpig fluitje te voorschijn. Een korte stoot en
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twee lange, en de politie verschijnt. Ik draag 't altijd
bij me, en dikwijls komt 't te pas. U is gewaarschuwd.
— Ja, maar, riep Sterreveld, in zijn drift alle
voorzichtigheid vergetende. Dat meisje draagt 'n ketting, die de hare niet is. Hij is hier op 't strand
verloren door de hertogin von Engernheim. Geef 'm
dadelijk hier! zei hij tegen het verschrikte meisje,
dat het halssnoer begon los te maken.
— En u? wie is u ? vroeg de oude heer. Met
welk recht vraagt u die ketting op?
— Ik ben antiquair. Ik ken die ketting, ik zal ...
— Daar ben ik nog volstrekt zoo zeker niet van,
dat u die ketting aan de hertogin terug zal bezorgen.
— Meneer !
Maar zonder verder op hem te letten, wendde de
oude heer zich tot het meisje.
— Wist je niet, dat je niet houden mag, wat je
vindt? Jij gaat dadelijk met me mee naar het politiebureau, om daar dat ding te deponeeren, antlers ziet
't er leelijk voor je uit. Dat heb ik je te zeggen.
Het bedremmelde meisje gehoorzaamde, en de kleine
jongen liep verbaasd naast haar voort.
Onbeweeglijk stond Sterreveld het verdwijnende
meisje na te staren. Voor eeuwig was die kans hem
ontgaan. En thuis wachtte hem zijn nerveus-verdrietige
vrouw, en het schrijnend besef, dat hij, zijn winkel
verwaarloozend in het drukst van het seizoen, zichzelf onberekenbare scha had gedaan . . .

HET CARNAVALS-BAL.

— Ja, zie je, Bets, ik denk er sterk over nu ook
maar niet te gaan !
— Malligheid ! had ze kribbig geantwoord. Daar
hebben we geen van beiden lets aan ! 1k zal d'r niet
beter door worden, al mis jij ook het bal !
— Nee ! had ook Ma gezegd. 1k kan me heel good
begrijpen, dat 't in Netty opkomt, om thuis te willen
blijven, maar 'k zou 't toch zeker niet doen. Als je
gaat, kan je Bets tenminste nog 's wat vertellen van
de toiletten en zoo.
— Ja, dan hoor 'k d'r toch nog ids van, had ze
bitter gezegd. — Ze kon 't niet helpen ! ze was geen
lieve, duldende zieke, ze toonde haar humeur aan
iedereen, op alien die haar omgaven koelde zij haar
spijt over haar vele teleurstellingen. ,
Waar had die ongelukkige ziekte haar al niet van
gepriveerd; wat al pretjes waren er in het vooruitzicht
geweest, en weer voorbij gegaan, zonder dat zij er
aan had mee kunnen doen! En die pretjes, — och!
dat was het ergste niet, er zouden nog wet meer
bals en partijen komen, — maar in hoeveel tijd had
zij nu Frans niet gezien ? ... En aldoor was hij met
Netty samen, hij reed met haar schaatsen, hij pingMariage de raison.
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pongde met haar, hij vroeg haar het souper op de
bals . . . en anders . . . anders . . . had hij evenveel,
misschien nog meer attenties voor haar . . . en er
werd druk over gesproken, dat wist zij, wie van
beiden : zij, of Netty, nu eigenlijk zijn uitverkorene
was . . .
Maar in de cotillons, — hoe dikwijls bracht hij
niet haar zijn bouquetje, — op de soirees, — hoe
dikwijls sprak hij haar niet het eerste aan ... Zij was
de oudste, nu ja, maar zij kenden elkaar al zoo lang,
dat een dergelijke correcte beleefdheid bij hen niet
te pas behoefde te worden gebracht. Zij wist het
zelve niet, aan wie hij de voorkeur gaf; soms dacht
zij aan Netty, soms weer beslist aan haar . . . Zij
sprak er nooit met Netty over ; zij geloofde ook niet,
dat Netty er zooveel aan dacht als zij, en toch hield
Netty veel van hem, dat zag zij wel, en zou ze
verrukt zijn, als.. .
Natuurlijk, wie zou dat niet ! Maar meer misschien,
omdat het haar ijdelheid streelde, als jongste het
eerst geengageerd te zijn, dan uit waarachtige, diepe
liefde voor hem . . . Maar, och, als Frans Netty
vroeg, dan hield hij toch ook van haar, en zou zij
hem wel gelukkig maken . . .
Netty was aardig, had een prettigen lach . . . zij
was ook niet leelijk, maar lang zoo vroolijk niet...
en nu die ziekte haar overvallen had, scheen alle
opgeruimdheid en levenslust wel van haar geweken : ze klaagde maar, klaagde maar, en was zoo
lastig en onverdraagzaam, dat het haar zelf soms verbaasde.
Het kwam door haar jaloerschheid op Netty, die
zoo met voile teugen genoot van wat zi moest ont-

195
beren. En toch wilde zij geen enkele maal, dat Netty
thuis-blijven zou ; hiertegen verzette zich krachtig
haar trots.
Nu weer het carnavals-bal . . . Hoe lang vooruit
hadden zij daarvoor al alles besproken. Zij zouden
in een club gaan, gecostumeerd als pierrettes en
pierrots, en het was haar al weken een strijdvraag
geweest, wie van haarbeiden Frans tot partner zou
vragen. Nu was er een laatste vergadering van de
deelnemers, vOor het bal, en Netty aarzelde, of zij
wel zou gaan, — maar zij had immers zelf, met
harde woorden, haar ertoe gedreven ... ja! waarom
moest Netty nu Ook dit heerlijke missen, omdat zij,
door haar bronchitis, ervan was beroofd?
Daar kwam Netty al thuis . . .
— Wie is er in min plaats gekomen ?
— Francoise de Wit.
— En wie is jouw partner? . . .
— Frans ... zei Netty, met een verlegen blik in
haar oogen.
Zij balde haar harden tot vuisten onder de dekens.
Natuurlijk ! o, natuurlijk ! zij had het wel gedacht.
Zij lag van uit haar bed toe to kijken, hoe Netty
zich met behulp van Mama kleedde in haar wit
satijnen toiletje met de glanzend-roode pompons.
Wat zag zij er beeldig uit, in het puntig-uitgesneden,
nauw-sluitend lijfje en den korten rok, die de kleine
wit-satijnen schoentjes bij elken tred liet zien . . . de
kapper was er geweest en had haar gekapt en gepoederd, en dat Witte haar flatteerde Netty z66 bij
haar blank-rote gezicht en haar heldere oogen, dat
een rustelooze jaloerschheid haar hart en hersenen
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doordrong. Waarom had Netty dit geluk, waarom ...
terwij1 zij .. .
Straks was haar moeder bij haar gekomen, en had
haar in 't oor gefluisterd :
— Houd je 'n beetje goed, als je kan, he, lieveling . . . Als Netty ziet, hoe jij 't je aantrekt, kan zij
6ok geen pleizier hebben .. .
En zij had zich goed-gehouden ; herhaaldelijk sprak
ze zelfs haar bewondering uit, dat dit Netty zoo goed
stond, en dat haar zoo flatteerde, — maar ondanks
zichzelf kregen al haar woorden een scherp afgunstigen
klank ; zij hoorde het wel, maar kon haar toon niet
verzachten.
Op Netty's vriendelijk-angstige vraag, of zij zich
weer minder wel gevoelde, antwoordde zij kort, dat
zij hoofdpijn had, haar gewone verontschuldiging voor
humeurigheid. En Netty zweeg, en trok, in den spiegel
ziend, haar handschoenen aan.
— Hoe laat komt 't rijtuig ?
Netty werd vuurrood.
— Frans komt me halen . . . zei ze zacht.
Even schaamde zij zich, omdat Netty blijkbaar
zoo bang was geweest het te zeggen ... net als straks,
toen Ma het noodig vond, haar een waarschuwing
te geven . . . Dat was dus het resultaat van al haar
schampere opmerkingen, haar vitzucht, haar speldeprikkerige woorden... Och! wat kon zij er ook eigenlijk
aan doen ! .. .
Zij wilde niet blijven zwijgen.
— Zoo ? is dat de afspraak ?
— Ja, al de paren komen samen bij mevrouw
Versteeg ... en rijden dan gezamenlijk naar des Indes.
Zij stelde het zich al voor, hoe gezellig Netty met
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Frans in het coupetje zou zitten . . . wie weer, hoe
blij zij waren om haar ziekte, omdat zij nu alleen
konden zijn ... En zij sloot haar oogen, opdat haar
blik haar jaloezie niet verried, maar toch opencle zij
ze weer, en zag naar Netty's slank-bevallig figuurtje,
en naar het allerliefste gezicht onder het wit-gepoeierde
haar ... Misschien zou Frans Netty toch wel hebben
gekozen, ook al was zit mee-gegaan ... en dan zou
het immers nog veel erger voor haar zijn geweest ? ...
Neen, zij kon zichzelf toch niet troosten. Wat gaf
het, of het nog erger had kunnen zijn, het was toch
al erg genoeg . . . 0, hoe kwam zij den avond nog
door, dien langen, verschrikkelijken avond... en toch,
zij beefde terug voor het oogenblik, waarop Netty
terug-komen zou. Want dan... dan...
Netty was klaar ; Mama sloeg haar den witten mantel om de schouders ; zij boog zich over haar bed
en gaf haar een zoen.
— Dag, Bets . . . beterschap met je hoofdpijn .. .
— Veel pleizier ! zei ze stug. Moest ze dat werkelijk nog zeggen ? Toch vond ze het goed, dat ze,
zichzelf overwinnend, het had gezegd, al was het
dan ook kort-afgebeten en stroef.
Netty ging naar beneden, Mama ook ; de kamerdeur
bleef open achter het schut ; zij kon alles hooren,
wat er beneden in de gang werd gezegd.
— Ga nu in de kamer, Net ... vat nu geen kou ...
— 't Rijtuig zal dadelijk wel komen, Mama...
0, o, wat was ze ongeduldig ! Frans zou wel zorgen,
op tijd te zijn ! Hoor ! daar kwam het rijtuig al!
daar hield het stil . . . er werd gebeld . . . Er ging
een schok door haar heen ; zij richtte zich op haar
elleboog op in bed, om beter te kunnen luisteren ...
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Zijn stem, zijn jolige, mooie stem :
— Ben je al klaar, Net? Goed op tijd gepast!
Mevrouw !
- Dag, Frans... Hier, wil jij Netty's masker
zoo lang bewaren ?
— Net, laat me je nu even bekijken ... toe, doe
of ...
Alle wereld, zeg, wat staat je
je mantel even
dat gOed ! 'k Ben trotsch op m'n partner, hoor !
Zij zakte terug in haar kussens. Ach ! zij had het
.
immers vooruit wel geweten . . . maar toch was het
hard . . . hard om te hooren . . .
— En hoe gaat het met Betsy, mevrouw ?
— 0, gelukkig wat beter ... de dokter was heel
tevreden vandaag.
Zij wilde niet langer luisteren. Zij drukte haar hoofd
in het kussen, en klemde haar lippen vast op elkaar,
om het niet uit te snikken. Zoo'n beleefdheidsvraagje
was alles . . . alles, wat hij voor Mar over had .. .
De moeder kwam terug, en zag haar zoo liggen.
— Heb je zoo'n pijn, kind? . . .
— Ja, ik heb pijn ! zei ze hard, en keerde zich
met een ruk om naar den muur.

DE ZUSTERS.
Lien liep bedrijvig been en weer van de kast naar
de tafel, om alles voor het koffiedrinken gereed te
zetten. De abrikozen-jam voor Angelique ... he, zou
Antje er nu wet aan gedacht hebben luxe-broodjes
te halen ? Angelique had in de heele week maar een
dag, waarop zij rustig kon lunchen, en dan zorgde
Lien graag, dat haar zusje alles gezellig en smakelijk
vond. Zij drukte even op de tafelbel, en te gelijk
liep zij toch naar de deur, om daardoorheen naar
de keuken te roepen:
„Kookt 't koffiewater, Antje, en breng je de luxebroodjes mee?"
Goed, dat Angelique nog niet thuis is, dacht zij
glimlachend. Die kon dat roepen in de gang nooit
velem ire hoort 't nergens, pruttelde zij boos. En of
zij dan al zei : Antje heeft 't toch druk genoeg,
Angelique kon haar nuffig neusje zoo ophalen, en
zoo ernstig kijken, dat zij haar maar beloofde het
niet meer te zullen doen.
fa, dat kleine kindje, die Angelique, — die had
het hoogste woord hier in huis. Zij drilde haar zusters
gewoonweg, — en haar zusters wilden door ha,ar
worden gedrild. Angelique was het jongste kindje,
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een nakomertje, wier geboorte aan haar moeder het
leven had gekost, — en, in innig medelijden voor
het teere kindje, dat nooit de moederlijke liefde, de
moederlijke zorg zou kennen, hadden haar veel oudere
zusjes, — Lien was toen vijftien geweest, Betsy dertien,
Truus tien, — zich verbonden om haar een gelukkige
jeugd te geven. Zelfs kleine Truus was het nooit te
veel, om met het nieuwe zusje te spelen, te zingen,
het in haar wagentje te rijden ... o, wat hielden zij
alien veel van dat kind ! Het zonnetje in huis, — dat
was zij altijd geweest, — dat was zij nu nog.
Toen ook hun vader gestorven was, bleven de
vier zusters wonen in hetzelfde huis. Angelique was
daar geboren, z6Oveel lief en Teed hadden zij daar
ondervonden, dat zij er niet van konden scheiden.
En daar Truus een mooi salaris had als leerares
aan de Hoogere Burgerschool, en Betsy veel verdiende als muziekonderwijzeres, had dit, tot aller
blijdschap, ook gekund. Zelfs was het door spaarzaamheid en eindeloos overleg mogelijk geweest, dat
Angelique haar vocatie volgde; zij had een uitgesproken talent voor teekenen, — en de beste, de
duurste lessen werden haar gegeven.
Lien wreef haar handen over elkaar, en keek naar
de koffietafel. Roomboter voor Angelique, een klein
beetje, keurig opgemaakt op een kristallen schoteltje.
Ham ... kaas ... de spiegeleieren bracht Antje straks
binnen. Wat rook die koffie lekker ... ze had vandaag
maar geen kopje vooruit genomen, om Angelique het
eerste te kunnen geven. Zij stond nog, en keek; en
een gevoel van weldadige, vreugdige dankbaarheid
stroomde warm door haar been. Wat hadden zij het
toch goed, -- zoo rustig, zoo tevreden met haar vier-
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tjes, — neen, zij wist werkelijk niet, wat zij nog meer
zou kunnen verlangen. Truus en Betsy waren 66k
gelukkig, dat wist zij, in dit vredige leven, — alleen
Angelique vond het soms te stil. 't Lijkt bij ons wel
een dames-pension, kon zij zeggen, en in een schertsende bui had zij dit huis gedoopt : „Nonnenwerth."
Nonnenwerth ... nu, goed, er was voor haar, Line,
iets bijzonders liefs en zachts in dien naam. Zij stonden
buiten de wereld, maar zij waren zichzelve genoeg.
Zelfs Angelique's gemopper soms, was maar gekheid
diep-in meende zij het niet, voelde zij zich 66k gelukkig in dit kalm-aangename, emotielooze leven.
0, dat was het heerlijkste : Angelique gelukkig te
weten, — en dan te bedenken, dat Betsy, Truus en
zij daar alles toe hadden bijgedragen. Zij bezorgden
Angelique haar prettig thuis, zij vergoedden haar
het verlies van vader en moeder, zij maakten, dat zij
haar jeugd kon genieten ...
Daar werd gebeld. Lien trad snel naar het raam.
0, Truus. Die wuifde lachend met een pakje, — wat
zou ze nu weer hebben verzonnen ...
Een oogenblik later kwam Truus, jolig, met frissche
roode wangen van de koude buitenlucht, binnen.
,Is Angelique d'r nog niet? Goed. Ik heb me
gehaast! Lien, gauw 'n schaaltje."
„'n Schaaltje?"
„ja, raad 's wat ik heb meegebracht?"
„Garnalen?" vroeg Line, op het papier van het pakje
het adres van een vischwinkel ziende.
„Mieux que ca!"
„Croquetjes?"
„Mieux que ca!"
„Palingspitjes ?"
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„Mieux que car
„Dan weet ik 't niet, hoor."
„Zalm," triomfeerde Truus. „Gerookte zalm."
„Maar, kind, zalm !"
„Ja, zie je, ik kwam voorbij van den Berg, en
daar zag ik 't voor 't raam. Ik naar binnen. Meneer,
wat kost de zalm, de gerookte zalm ? Een gulden
twintig, dame. Hoeveel is dat dan ? vroeg ik, — ik
dacht : 'n half pond ! 1VIaar stel je voor, zoo kalm,
alsof 't van zelf sprak, zei die man : 'n ons. —
'n Ons? riep ik. Een twintig 't ons? Ja, maar dan
is 't ook alles, wat u wenschen kan. Versche winterzalm Ja, dat wil ik wel gelooven, maar mij is 't
te duur. Dag, meneer. — Ik heb 66k nog wel zomerzalm, dame ... Zoo is die nog goed? — 0, ja, dame,
best, en die kost maar zeventig centen per ons.
Goed, geeft u mij dan maar 's 'n ons van die beste
zomerzalm. Ziet er goed uit, he?" vroeg Truus het
pakje open makende. „'t Is niet veel, alleen maar
voor Angelique. Doe jij 't gauw op 'n schaaltje, en
zet 't bij d'r bord, dan ga ik even naar boven, om
m'n hoed en mantel of te doen."
De stevige, breede Truus, met haar drukke manieren en levendige stem, liep haastig naar boven,
en neuriede een vroolijk liedje. Line legde de zalm
op een schaaltje, en zette het bij Angelique's bord.
Weer werd er gebeld. Angelique? Neen, Betsy.
„Is Angelique er nog niet?" vroeg Betsy dadelijk.
„Nee, nog niet."
„Wat is ze dan laat ! Ik werd bij Roberts opgehouden, Suze kwam me vragen, wat ze zou spelen
op de soiree van mevrouw de Witt ... Ik dacht
zeker, dat Angelique er al lang zou zijn."
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„Le zal direct wel komen."
Betsy was de sentimenteele van de familie ; haar
stem had altijd een zachten, teederen klank ; haar
gebaren waren rustig en stil, heel anders dan die van
de bewegelijke Truus; zij was ook spoedig ongerust,
en tobde zenuwachtig over kleinigheden.
„'t Is toch erg laat ..."
„Toe, ga nu je goed maar afdoen," verzocht Line,
„dan zijn we allemaal klaar, als 't kind komt."
Met nog een blik uit het raam, verliet Betsy langzaam de kamer, om een paar minuten later met
Truus terug to komen.
„Is ze er nu n6g niet !"
„Ben je weer ongerust?" spotte Truus, maar zij
keek toch ook uit het raam. „He, ik zou wel trek
hebben in 'n kopje koffie."
„Dat krijg je niet," zei Line, „v6or Angelique er ..."
„Dat weet ik immers wel !"
„Daar is ze !" riep Betsy, met een diepen zucht
van verlichting, en snelde naar de voordeur. „Daar
is ze, daar is ze !"
Truus glimlachte, maar verwelkomde Angelique
niet minder hartelijk.
„Zoo, meld, ben je daar eindelijk?"
„Wat kom je laat op je eenige vrije middag,
Ange'tje, zei Betsy met zacht verwijt.
„Is er wat?" fluisterde Line Angelique in het oor,
terwijl zij haar vasthield bij de schouders, en haar
kuste op de wang. Line vond haar zusje niet zoo als
anders, niet zoo natuurlijk vroolijk, en zij had zoo'n
kleur ...
Maar Angelique schudde met een glimlach het hoofd.
„Heb je honger ?" vroeg Truus.
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„ja, gewoon," zei Angelique, terwiji zij ging zitten,
en haar vingerdoekje ontvouwde.
„Zie je niets ?" vroeg Truus.
„Nee? ..."
„Ruik je niets ? • •
„Ruiken ?"
„ja, ruiken."
„Nee ... ik ruik ... niets bizonders... 77
„Hemel! hoe is 't mogelijk !" riep Truus, opstaande,
en hield Angelique het schaaltje met zalm onder den
neus.
„0, zalm?"
„ja, zalm."
„Heerlijk ..." zei Angelique, maar met zoo weinig
aandacht, dat Truus uitviel :
„Kind! wat scheelt je! Heb je brommen gehad
op de les ? Je ziet er uit, alsof je ... alsof je met je
gedachten heel ergens anders bent ..."
Bezorgd keek Betsy naar haar lieveling.
„Je hebt toch geen hoofdpijn, Ange?"
„Er is niets, ik heb niets ..." zeide Angelique,
met een gedwongen lachte. En toen, met een poging,
om gewoon te zijn, pakte zij Truus bij den arm :
„Heb jij die mee-gebracht, Truus? Wat 'n tractatie ... Nu gaan we smullen : kom, ieder 'n stukje!"
„Nee, nee, nee, geen kwestie, 't is voor jou. Niet
protesteeren."
Angelique lachte.
„t Is te veel voor mij, Truus."
„Nou, geef dan 'n stukje aan Lien en Bets, maar
ik wil er niet van hebben."
„Hier," zei Lien, en reikte Angelique een kopje
koffie aan. „Heerlijk warm, dat zal je goed doen."
77

205

Zij knikte haar zusje zoo moederlijk toe, dat
Angelique zich week voelde worden ; een warme
gloed steeg haar naar het gezicht, zij worstelde met
opkomende tranen.
Maar zij beheerschte zich, en begon een snel verhaal van de les : „juffrouw Kroon was ziek, ze moest
overhaast naar 't Zuiden ... ze sprak ook immers
altijd zoo zacht, dat je haar nauwelijks kon verstaan ..."
„Dat is ook peck," zei Truus. „Ze moest immers
juist examen doen ?"
„Ja, over twee maanden."
„Misschien was ze niet klaar, en heeft ze zich dat
te sterk aangetrokken," dacht Betsy.
„Jij bent toch niet bang voor 't examen ?" vroeg
Line, in een plotseling-opgekomen gedachte. Misschien was 't kind daarover aan 't tobben, voelde
zij zich niet sterk genoeg, en durfde nu niet te zeggen,
dat zij het liever nog niet wilde wagen...
„Bang voor 't examen ? Heelemaal niet, ik denk
heelemaal niet aan 't examen."
„Nu, dat mag je anders best doen," zei Truus.
„Dat vind ik wel wat 'n heel luchtige opvatting. Of
ben je zoo overtuigd er te komen?"
Maar tot haar verbazing zag zij een onzekere,
dwalende uitdrukking in Angelique's oogen, alsof
deze niet wist wat te antwoorden. Was er iets niet
in ore?...
Maar Truus was er niet v66r, Angelique verlegen
te maken, door haar positieve vragen te doen, in
presentie der anderen. Straks zou zij het kind wel even
bij zich op de kamer roepen, en dan onderzoeken,
of zij ook moeilijkheden had. Waarvoor was haar
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nude, stevige zuster er anders, dan om de moeilijkheden en bezwaren van hun alle y troetelkindje uit
den weg te ruimen ?
Line ging op haar bedaarde wijze voort met haar
huishoudelijke plichten. Zij schonk de koffie, maakte
boterhammen voor de meld gereed, en belde Antje
toen, om deze te halen, en de eieren binnen te brengen.
„Ha, ook nog eieren," zei Truis, die een wat
vroolijker toon in de gesprekken wou brengen. „Dat
is 'n copieuse lunch, hoor. Z66 krijg ik 'm niet, als
ik moet surveilleeren. Zeg . . . jullie weten, Emma
van den Hout, dat brutale kind? weet je wat die nu
weer heeft uitgehaald? Op de docenten-kamer kreeg
ik 't heele verhaal. Ze had klappertjes meegebracht,
jullie weten wel : van die klappertjes waarmee de kleine
jongens met pistooltjes schieten ? Nu, die had ze
uitgedeeld, en sommige meisjes zaten die, onder de
les van juffrouw van Doorn, met hun voeten op de
voetplank stuk te wrijven. Maar dat vond Emma niet
genoeg. Ze had een zakje gemaakt van papier en
daar 66k klappertjes in gedaan. Nu zou ze onder
de les vragen : Juffrouw, mag ik even naar de kachel
kijken? En dan zou ze meteen stilletjes 't zakje in
de kachel stoppen. Maar wat gebeurt? Ze laat 't bij
ongeluk vallen. En juffrouw van Doorn ziet 't, en
ze is zoo zenuwachtig, en roept : Wat is dat? Wat
heb je daar? Waarmee zit je nou weer te spelen ?
Gooi 't in de kachel, direct !"
Angelique schaterde het opeens uit, in onstuimige
vroolijkheid.
„En toen ? en toen?" wilde zij weten.
Truus, verheugd om haar succes, ging voort:
,,Nu... en 't mooiste was: er gebeurde niets.
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't Knalde zoo'n beetje, maar heel flauw, volstrekt
niet de moeite waard."
„En stikten de meisjes niet van 't lachen ?" vroeg
Angelique, met roode wangen en schitterende oogen.
„Natuurlijk, ze stieten elkaar aan, en gichelden
en juffrouw van Doorn werd z(5o nerveus, dat ze de
directrice liet halen."
„Dat is nooit verstandig," vond Line.
„Nee, zeker niet, maar juffrouw van Doorn kan
gewoon niet tegen de meisjes op. Aldoor zijn er
scenes . . . 't is eigenlijk to erg. Enfin, de directrice
vroeg en vroeg, wie de klappertjes had meegenomen,
maar niemand wou 't zeggen."
„En wat was 't resultaat?"
„Dat de heele klas na twaalven moest blijven."
„Ik ben er nog zoo heelemaal in," zei Angelique,
„verleden jaar zat ik ook nog op de schoolbanken."
„Ja, kleintje," zei Truus, „en ik heb er nog wel
ouderen dan jij in de klas . nu zie je 's wat 'n
kindje jij nog maar bent — hoe zou je 't maken
zonder je trouw trio zusters ?"
Angelique's lachen verstilde opeens tot een pijn.
lijken glimlach, die Line en Truus beiden met eenige
verbazing naar haar deden zien. Maar Betsy nam
Angelique's partij, en zei, met haar teedere stem :
„Wat plagen ze je toch altijd, dat je nog maar
kind bent, he? Ik weet zelf nog heel goed, hoe „volwassen" ik me voelde, toen ik van school was. Ja,
natuurlijk, in vergelijk met ons ben je nog maar 'n
kindje, maar anders al 'n heele dame, hoor?"
„Ha, ha!" lachte Truus. „Alsof Bets 't nu beter
heeft gemaakt, — die is goed!"
Betsy knikte tegen Angelique met een air van :
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wij weten 't samen wel, en met een medelijdenden
glimlach schudde zij het hoofd om Truus, die nog
schaterde:
„Die toon van jou, — die maakt Angelique
heelemAal tot 'n baby !"
Afleidend, want Truus en zij verschilden wel eens
meer van opinie, begon Betsy weer tot Angelique
te spreken :
„Bernardino van West droeg vanmorgen 'n gesp
aan haar ceintuur, 'n heel ouderwetsche, van mat
zilver, en toen herinnerde ik me opeens, dat ik, als
kind, ook 's zoo'n soort gesp heb gekregen. Ik was
'm totaal vergeten. Maar ik zal 'm opzoeken, en dan
krijg jij 'm, Ange'tje."
Angelique zei niets. Zij kampte met naderende
tranen. Een oogenblik voelde zij zich z66 bedroefd
om het verdriet, dat zij haar zusters zou aandoen,
dat zij dacht: ik kan het niet zeggen . . . Maar wat
zou uitstel baten? Het moest immers worden gezegd?
„Het kind heeft wat," besloot Line in zichzelf. „En
als dat zoo is, dan moet ze 't niet alleen blijven
dragen. Wij zijn er immers om haar te helpen . . ."
„Mag ik nog 'n kopje koffie?" vroeg Truus, en
reikte haar kopje over. „Kom, Ange'tje," animeerde
zij, „smaakt de zalm je niet? 't Is 't neusje, hoor."
„Ja," zei Line, „dat overkomt je niet elke dag,
zoo'n tractatie. Niet meer? Wil je dan 'n beschuitje
met gelei? Ook niet?"
„Ben je niet wel, Ange?" vroeg Betsy angstig.
Angelique werd gloeiend rood. Zij kon zich bijna
niet meer goed houden. Een oogenblik voelde zij
aller goedheid, aller belangstelling, als een drukkende
benauwing. Geen moment konden zij haar met vrede
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laten ; van elke gelaatsuitdrukking moest zij rekenschap geven, aldoor moest zij vroolijk zijn tot uitgelatenheid toe, of er werd gedacht, dat zij ziek was,
en dat zij iets „had" . . . Zij was bang om het te
zeggen, werkelijk bang . . . Zij waren zoo weinig
voorbereid .. .
Zij schoof haar stoel achteruit, en stond op.
„Ik moet jullie wat zeggen," zei ze vastbesloten.
„0, zie je wel! er is iets !" riep Betsy, zenuwachtig
zich oprichtende van haar stoel.
Truus bleef quasi-bedaard bezig met haar beschuitje,
maar geen beweging van Angelique ontging haar.
Line ging naar haar zusje toe, en vatte haar zacht
bij den pols.
„Wil je 't ook liever aan mij-alleen zeggen, ja?
Bij mij op m'n kamer ?"
„Nee ! nee!" riep Betsy onstuimig, en ook Angelique
schudde neen.
„Zeg 't dan maar," vroeg Line.
„Ik . . . ik ben geengageerd."
„Wat ! jij !" riep Truus, en stond met een ruk op
van haar stoel.
Betsy sloeg sprakeloos de handen samen, en legde
ze tegen haar gezicht. Line strekte haar armen uit
naar Angelique, en trok het meisje daarin en aan
haar borst, alsof Angelique over iets heel droefs
moest worden getroost.
°peens brak Betsy uit in snikken.
,Jij • • • jij . . . geengageerd . . ."
„En met wie ?" vroeg Truus kort.
„Met wie ?" vroeg ook Line. Zij leidde Angelique
naar de canapé, en liet haar, die in angst om haar
zusters te zien, en om aan deze haar tranen te toonen,
Mariage de raison.
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haar oogen hield neergeslagen, daarop zitten ; zelf
zette zij zich naast haar zusje neer, en hield haar
hand in de hare.
„Vertel nu."
„'t Is George . . . George van Reede."
„Die officier . . . die zoo gauw naar Indie gaat?"
„Ja . . . over Brie maanden."
„0, gaat hij zoo gauw weg ?" zei Truus verlicht.
,,Ja... maar... hij zou v66r die tijd willen
trouwen."
„Hij zou willen ! ... haha, die is goed," lachte Truus.
„Denk je, dat wij dat zouden toestaan ? Nietwaar,
Line? Zeg 't maar dadelijk : daar komt niets van in."
Line zei niets. Zij streelde Angelique's hand, en
staarde dof voor zich uit.
„En hoe is dat ineens zoo gekomen ?" snikte Betsy,
neervallend op een stoel.
„Ja, hoe ?" inquisiteerde Truus.
„Ineens?" zei Angelique. „Hij heeft me al lang ...
al 'n heele tijd 't hof gemaakt ... maar ik dacht ...
ik wist niet... ik voelde me nog zoo'n kind bij
hem . . . ik had nooit kunnen denken . . ."
„En zei je nu maar dadelijk ja ?" informeerde Truus.
Angelique sloeg even haar oogen op.
„Ik houd van 'rn."
„Jij houdt van 'm ! De eerste de beste, die om je
komt! Erg toevallig ... Jij bent nog veel te jong, om
nu al te beslissen. Wij kennen die man heelemaal
niet, vie weet wat 't voor iemand is."
„Lien heeft 'm gezien, bij van de Werve. Is 't niet,
Lien ?"
„Ja," zei Lien, met een zucht. Zij herinnerde zich
den knappen, kalmen man, met het ernstige gezicht
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en de aangename manieren . . . en zij geloofde, zij
mOest gelooven, dat er tegen deze verbintenis weinig
in te brengen zou zijn .. .
Truus liep driftig de kamer op en neer, en Betsy
huilde maar, huilde maar.
„Toe," zei Angelique, „wees jullie nu even kalm,
en luister naar me . . ."
„En wanneer heeft hij z'n „aanzoek" gedaan ?"
vroeg Truus op spottenden toon.
„Zoo juist ... vanmorgen. Hij had me opgewacht
na de les, en . . ."
Een donkerroode blos overstroomde haar heele
gezicht, haar lippen begonnen te trillen.
„En jij zei: „O, alsjeblieft! Ik weet wel niet, hoe
m'n zusters daarover denken, maar ik voor mij, graag!"
smaalde Truus.
„Truus !" zei Line.
„O, ik dacht 't al, ik was al zoo bang, dat er 'n
ongeluk was gebeurd," snikte Betsy.
„Kom," zei Line, „wees niet zoo kinderachtig,
Betsy. Laten we kalm blijven . . ."
„Ja, kalm," stemde Truus toe, en zette zich breed
op een stoel. „En nu, vertel nu 's alles, he ? Wat
je nu eigenlijk wou."
Angelique keek haar aan.
„Ik heb alles gezegd . .."
„O, zoo ! dacht je, dat 't nu genoeg was ! Ik ben
geengageerd met George, — hoe heet hij ook weer ?
van Reede. En daar hebben jullie eenvoudig in te
berusten, want ik wil 't zoo. Jullie raad heb ik niet
noodig. Jullie hebben wel achttien jaar voor me gezorgd
en alles gedaan, wat jullie konden, om me 't leven
prettig en licht te maken, maar dat kan me niet
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schelen. Zoodra er zich iemand voordoet, die me wil
trouwen, dan zeg ik jullie adieu. Geef je er nu werkelijk niets om, om van ons weg te gaan ?"
„Ja," zei Betsy, op innig-bedroefden toon. „Kost
't je z66 weinig, om van ons allemaal te scheiden,
Ange?"
„0 !" riep Angelique, en haar oogen werden wijd
van verontwaardiging en verdriet. „Hoe kunnen jullie
dat denken ! 1k vond 't al z66 vreeselijk, om 't jullie
te moeten vertellen. Maar ik kan er toch niets
aan doen, dat we ... dat we van elkaar zijn gaan
houden ? ..."
„floor 's," zei Truus, op haar gedecideerde manier.
„Dat is nu maar gekheid. Je bent bij ons altijd tevreden
geweest. Je hebt 'n heerlijk thuis, geen zorgen, we
houden allemaal evenveel van je. Wat ter wereld kan
je meer verlangen. Ik begrijp 't niet. Ja, als je 'n
ellendig huffs had, dat je snakte om er uit te komen,
ja, an ! Dan was 't te begrijpen. Maar nu... ma! ..."
„Heb jij ..." waagde Angelique bedeesd, „heb jij
dan zelf nooit . .."
„Ik ? waar denk je aan ! 1k ? nooit ! Ik had wel wat
antlers te doen, dan me met de liefde op te houden.
Werken ! dat is altijd mijn parool geweest. En ik heb
er nooit spijt van gehad. Hemel nog toe ! De liefde !"
Truus' stem klonk zoo vol spot, dat Angelique zich
tot Line wendde.
„Kan jij me dan niet begrijpen, Lien !"
„Ach, kind," zei Lien, en een vluchtig smartelijk
glimlachje trok over haar gezicht, „ik ben zoo gauw
oud geworden, zoo vanzelf oud geworden, ik weet
eigenlijk niet, wat jong zijn is. — Maar jij houdt van
'm ... en als je van 'm houdt ..."
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„Ja, dan is er natuurlijk niets aan te doen. Dat is
al heel gemakkelijk !" riep Truus. „Ik vind 't heelemaal verkeerd, om zoo maar dadelijk ja en amen te
zeggen. Wij zijn aansprakelijk voor haar geluk . .."
„Juist daarom," zei Line. „Wij zijn aansprakelijk
voor haar geluk. Daarom mogen we haar, hoe hard
't ons ook valt, niet om egolstische redenen tegenstreven."
„Maar ze is nog zoo jong," pleitte Betsy. „Waarom
kan ze nog niet 'n paar jaar wachten. Waarom moet
alles zoo gauw. 0, wat moeten we beginnen zonder
Mar. Wat zal 't hier stil worden in huffs, o, niet
om uit te houden !"
„Nee," zei Truus, „wat we zonder dat kind beginnen moeten ! Goeie God, we leefden heelemaal voor
haar! ..."
„Ik vind 't zelf verschrikkelijk, om van jullie of
te gaan ..."
„Maar toch niet z(56 verschrikkelijk, of je zal 't
doen. Wie had dat ooit kunnen denken. Nauwelijks
steekt ze haar neus in de wereld, of ..."
„Nu mist ons leven z'n doel. .." klaagde Betsy.
Angelique begon te snikken, en legde haar hoofd
op Line's schouder.
„We moeten 't Angelique niet zoo moeilijk maken,"
zei Line. „Dit moet de mooiste dag van haar leven
zijn... en we denken alleen aan onszelf, en wat haar
weg-gaan voor ons zal wezen ..."
„0, moeten we soms doen, of we blij er mee
zijn ?" vroeg Truus.
„'t Is toch 't ergste, wat ons kon overkomen,"
zuchtte Betsy. „'t Zonnetje weg uit ons huis..."
„'t Zou vroeg of laat toch wel zijn gebeurd," zei
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Line. „We mogen haar haar geluk niet misgunnen."
„Jij neemt 't nogal heel kalm op," vond Truus,
smadelijk.
„Ik kan zoo gauw niet berusten," zei Betsy. „Onmogelijk .. ."
Kalm opnemen ... berusten ... dacht Line. Neen,
haar lieveling te missen ... dat viel haar zwaar,
veel zwaarder dan zij Wilde toonen. Zou 't voor haar
niet 't ergste zijn? Betsy had haar lessen, die haar
afleiding gaven, Truus haar arbeid op school... maar
zij ? Voor Mar was 't het ergste ... het ergste ...
Maar toch, zij voelde, dat zij zich schikken moest
in den logischen, onvermijdelijken loop der omstandigheden. Dit kind mocht niet opgeofferd worden aan
hun belangen ... Nooit konden zij hun liefde beter
bewijzen, dan door hun toestemming gereede en
vriendelijk te geven. Het zou vreeselijk zijn te scheiden
van dit kind, waarvoor zij zoo lange jaren uitsluitend
hadden geleefd ... maar het moest ... er bleef hun
geen keuze; het moest. En terwiji haar oogen vochtig
werden van diep verdriet, sloeg zij haar arm om
Angelique's schouders heen, in een teeder, moederlijk
gebaar, en drukte haar, in een stillen gelukwensch,
een innigen zoen op het voorhoofd.

STIEFMOEDER.
Zij moist het niet, waarom zij niet van dit kind
houden kon. Het was toch een zachte en stille en
gewillige jongen, — eigenlijk had zij nooit last van
hem. En toch ... neen ... zij kon niet ... zij had dit
kind niet lief.
En zij peinsde er dikwijls over, wat daarvan de
reden kon zijn. Zij had hem, die nu haar man was,
nooit anders dan als weduwnaar gekend, met het
fijne, bleeke zoontje. Nooit had zij zijn eerste vrouw
gezien, met wie hij in een zeer korten echt verbonden
was geweest... zij kon dus zelfs niet de pijnlijke
gedachte hebben, dat hij, eenmaal, die vrouw boven
Mar had verkozen. Toen zij hem voor het eerst
ontmoette, en later dikwijls sprak, was haar oorspronkelijk gevoel voor hem medelijden geweest,
medelijden om zijn eenzaamheid. En daarna, toen
zij hem beter leerde kennen en daardoor waardeeren,
toen was haar meegevoel voor hem nog sterker geworden. En de aanvang van haar liefde lag in d e z e
gedachte : Wat zou het heerlijk zijn, als ik hem
mocht troosten, en hem zijn verlies kon vergoeden...
Maar toen hij ook haar had liefgekregen, en haar
bewees, dat zijn liefde voor Mar niet minder krachtig
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was en oprecht, dan die hij gevoeld had voor zijn
eerste vrouw, toen scheen zij wel te veranderen. Het
was niet alleen meer haar wensch, te geven ... te
geven, alles wat zij aan goedheid en zachtheid bezat ... zij verlangde ook veel voor zichzelve. Zij
wilde al zijn gedachten ... zelfs al zijn gedachten ...
en het verleden, had zij wel het liefste gewild, mocht
voor hem evenmin bestaan als voor haar.
En dan het kind ? ...
Als zij goed na-dacht, geloofde zij, dat met deze
overweging haar antipathie tegen den kleinen jongen
begonnen was. Of antipathie... was te sterk... Zij
mocht hem niet ... maar zij zou toch altijd goed
voor hem zijn, hem nooit moedwillig leed of kwaad
berokkenen ...
Wat een mooie voornemens had zij gehad bij het
aangaan van haar huwelijk . . . 0, als zij daaraan
dacht ... Haar moeder had veel en ernstig met haar
over deze kwestie gesproken ... of zij wel goed wist,
wat zij deed ... of zij wel goed wist, wat dit beteekende : het kind te moeten opvoeden van een andere ...
Of zij wel wist, in welk een moeilijke, dikwijls misschien
zelfs onaangename positie dit haar brengen zou ? ...
Zeker, zij wist dit wel. Zij begreep heel goed,
dat niet alles even gemakkelijk zou gaan. Maar zoo
waren er in elk huwelijk dingen, die men wel liever
antlers zou zien. Het kind was lief... een teere, aanhankelijke jongen ... die toch te beklagen was, om
het vroege verlies van zijn moeder... En heusch,
zij kon er zich zelfs in verheugen, zij zou er trotsch
op zijn, als het kind zijn gemis nooit behoefde te
voelen, als hij in haar, als 't ware, zijn eigen moeder
hervond ...
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Illusies ... waan ... natuurlijk.
Het kind was nog veel te klein, om iets van haar
„grootmoedigheid" te bemerken, om onderscheid te
zien tusschen haar, zooals zij was : teeder en lief en
geduldig voor hem, en zooals zij had kunnen zijn
tegen hem : onvriendelijk, stug, onverdraagzaam... een
stiefmoeder.
Stiefmoeder ... hatelijk, akelig woord. Het was,
of daaraan altijd het denkbeeld van onrechtvaardigheid, boosheid, ja, slechtheid was verbonden, zooals
men bij het woord „moeder" dadelijk dacht aan het
liefste, het mooiste, wat op aard kan bestaan ...
Er waren toch ook wel goede stiefmoeders ... zij
had er zoo eene willen zijn. Maar ook zi had het
niet gekund... als zoovelen.
Dat kind...
Eigenlijk hinderde hij haar altijd, was hij haar een
voortdurende ergernis. Als hij stilletjes zat te spelen
met een bouwdoos, of prentjes keek in een boek,
dan dacht zij geprikkeld : wat zit hij toch altijd suf
en futloos in een boek ... hij is toch een jongen ...
Waarom draaft en stoeit en springt hij niet eens,
en maakt lawaai door het huis, totdat hij mij ook
vroolijk doet worden... Dan zou ik wel met hem
spelen ... ik zou hem aardig vinden ... waarom is
hij zoo niet? Waarom zit hij daar maar in zijn eentje
die blokjes te leggen, eindeloos geduldig ... eindeloos
vervelend ... waarom praat hij niet, lacht hij niet ...
alsof hij, een beetje treurigjes, zijn leventje zoet en
gedwee zit te dulden ...
Vervelend kind ... dat haar al aankeek, verschrikt,
als zij een enkel minder zacht en gefleemd woord tot
hem zei ... kind dat letterlijk niets kon verdragen ...
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en dat haar, door zijn overgevoeligheid, staag prikkelde tot sterker drift ...
Als hij ferm was en blozend, een gezonde, stevige
baas, ondeugend en schalksch, dan zou zij toch
werkelijk meer van hem houden. Zijn stilheid was
haar een verwijt ... zijn bleekheid was haar een verwijt ... het kind verweet haar voortdurend met zijn
oogen, met zijn houding, met zijn zwijgen... in
alles, alles wat hij deed of zeide, zag zij, voelde zij,
een verwijt.
0, als het kind vroolijk was ... an ...
Maar als hij eens, in zelfvergetelheid, wild was
als andere jongens, als hij zich moe en rood had
gestoeid, en zijn gezichtje een en al opgewondenheid
was, en hij druk praatte en rumoerde ... dan ...
wat dan ?... Dan, dadelijk berispte zij hem : hoe
had hij zoo wild kunnen zijn, hij hijgde ervan ...
zijn voorhoofd was heelemaal nat... en wat zag hij
vuurrood ... hij deed maar beter niet met die woeste
jongens mee te doen, en wat stiller en bedaarder te
zijn voortaan...
En als hij dan weer kalm en rustig naast haar
zat op den grand, en blokjes bouwde tot huisjes,
en er figuren mee legde, dan ... ja! natuurlijk ! dan
prikkelde haar dat 6ok, en kwam het licht-minachtende, onvriendelijke gevoel, dat zij voor hem had,
weer naar boven.
Zij kon eigenlijk niets van hem velen ...
Vluchtig, een enkele maal, dacht zij wel eens :
arm kind ... maar dan, onmiddellijk rectificeerde zij
dat gevoel van medelijdende zachtheid. Arm kind...
waarom? Had hij het dan niet goed ? Hoorde hij
ooit, als hij het niet verdiende, een hard of bitter
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woord van haar ? Verzorgde zij hem niet ? Ontbrak
het hem ergens aan ...
Neen, dan kende zij waarlijk wel andere „stiefmoeders" ... die hun stiefkind sloegen bij het minste
vergrijp, die het werkelijk slecht behandelden, die het
te kort deden komen in zijn kleeding, in zijn voedsel
zelfs.
Neen, dan was zij heilig, bij die anderen vergeleken ... en haar man roemde haar dikwijls om haar
toewijding, om haar onbaatzuchtigheid ... Hij was
dus tevreden, geheel tevreden met haar behandeling
van zijn kind... Was dit dan niet het beste bewijs ...
Och, zij was eerlijk genoeg, wanneer zij onbevangen
in zichzelve zag, om te bekennen, dat alle hartelijkheid in den omgang met het kind haar ontbrak.
Hartelijkheid ... liefde ... ja, die kon zij hem niet
bok nog geven ... onmogelijk, — neen.
Het kind bleef een vreemde voor haar, meer nog,
iets, waarvan de voortdurende nabijheid haar hinderlijk,
hatelijk was. Mar kon zij niets aan veranderen.
Dat kwam door den aard van het kind ... en door
de omstandigheden.
Ook door de omstandigheden ... want als dit
bleeke, stille ventje haar eigen kind was geweest ...
dan ... dan had zij zijn witte wangetjes immers wel
warm-rood gezoend ... dan had zij door haar opgewektheid en voortdurende aanmoediging de inzichzelf gekeerdheid van het kind overwonnen ...
Maar nu... zij kon niet houden van dat kind. En
waarom toch niet?
De jongen was niet lastig, niet brutaal, hij jokte
niet, hij snoepte niet, hij had geen streken ... Vat
toch verlangde zij dan van hem? Zij kon zich
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werkelijk geen zoeter, gemakkelijker kind, dat niet
het hare was, verlangen .. .
Zij wist niet meer, wie het gezegd had, of zij het
had gehoord of gelezen, maar nu begreep zij de
volstrekte waarheid hiervan : een vrouw kan nooit
houden van het kind van een andere.
K a n niet houden van het kind eener andere .. .
Het kostte al een zoo groote zelfoverwinning altijd
vriendelijk en zacht voor hem te zijn, dat meer bijna
iets onmogelijks was. En waar de vrouw haar stiefkind geheel behandelde als haar eigen, moest dit een
uitzondering genoemd, en moest die vrouw wel zeer
bewonderd worden. Dan was zij het ideaal van
vrouwelijke liefheid en teederheid .. .
Maar de meeste vrouwen waren, natuurlijk, zoo
n i e t. En ook zij wist zich heel goed anders te zijn.
Het preciese „waarom" kon zij zich niet verklaren.
Zij zou wel graag nauwkeurig weten wat de reden
was, dat zij niet hield van het kind . . . Omdat dit
haar voortdurend herinnerde aan zijn moeder, de
eerste vrouw van haar man ... zijn eerste liefde . . . ?
Dacht zij daar dan altijd aan, als zij het kind maar
zag ? Welneen, bijna nooit. Hinderde het kind in de
gezellige intimiteit van haar en haar man? Welneen,
want 's avonds, als hij vrij was, en bij haar kon zijn,
lag het kind reeds te bed . . . Nu, dat het kind niet
dwingerig, ongedurig, humeurig was, daar was zij
het met zichzelf al over eens. Wat dan? wat dan ?...
Er was geen oplossing van dit raadsel. Zachte,
brave vrouwen werden hard en koud, waar het een
stiefkind betrof . . . en de onverschilligen en zelfzuchtigen schroomden geen wreedheid zelfs. Arme
kinderen, arme stiefkinderen . . .
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Dus toch ? Toch had zij medelijden met den kleinen
jongen ? Toch ... ondanks haarzelve ? Zij vond hem
immers niet te beklagen straks . . . integendeel! En
nu ... Ach, ja, maar het was ook een verschrikkelijk
lot, een stiefkind te moeten zijn . . . Geen liefde te
ondervinden, nooit een spontane hartelijkheid ... en
al het vriendelijke, dat hem aangedaan werd, eigenlijk
te moeten beschouwen als een bewijs van bizondere
welwillendheid, van overmatige genade .. .
Neen, het was te erg. Zoo mocht een kind in haar
huis niet behandeld worden. Hij moest zich gelukkig
voelen, ondanks dat hij een stiefkind was. En
spontaan riep zij tot het kind, dat wat verder-op in
de kamer op den grond zat te spelen :
— Bertie !
Het kind keek op, een beetje verschrikt, alsof hij
vreesde weer eens iets verkeerds te hebben gedaan.
Maar nu deed die blik, die haar altijd zoo ergeren
kon, haar geen verwijt richten tot hem, maar een
verwijt tot zichzelve. Dat kind was bang voor haar?
Er kwam geen klare, argelooze glans in zijn oogjes,
als zij hem riep ? Maar dat mocht toch niet ! Het
kind moest van haar houden . . . het moest haar
vertrouwen vooral.
— Kom 's hier, Bertie.
Het kind, wat angstig, gehoorzaamde toch dadelijk.
Hij kwam zich weer gelaten aan zijn lot overgeven,
dacht zij even, met de oude, wat minachtend-scherpe
ironie. Maar dat zou hem dan nu toch mee-vallen.
— Kom 's hier op m'n schoot zitten, vent.
Het kind, gewend in alles onmiddellijk gedwee te
bewilligen, klauterde, zonder veel verbazing te toonen,
op haar knie. Dat stelde haar teleur, zij had gedacht,
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dat hij wonderblij en verrast tot haar opgesprongen
zou zijn, en zijn armpjes om haar hals had geslagen.
Maar die gedachte was kinderachtig, hield zij zich
onder het oog. Hoe kon het kind nu weten, dat
hij geen reprimande zou krijgen ? .. .
— Zeg, Bertie . . . kijk Maatje 's aan . . . zou je
niet liever 's wat anders willen hebben, om mee te
spelen, dan altijd die blokkendoos . . . Heb je geen
zin in soldaatjes . . . mooie soldaatjes...
— Soldaatjes?
— Ja, soldaatjes, zooals Nico ze heeft ... en dan
'n fort... en echte kanonnetjes, om mee te schieten? .. .
— Kanonnetjes ?
— Ja . . •
Het kind had zijn handjes op elkaar gelegd, en
keek haar aan, alsof hij haar niet volkomen begreep.
Neen, hoe zou hij die plotselinge belangstelling in
zijn dingetjes ook begrijpen ! .. .
— Ik weet 't niet .. .
— Weet je 't niet ? Maar... als Maatje dan 's
met je mee-speelde . . . he? Wat zou je clAarvan
zeggen ! . . .
Er kwam alweer geen juichtoon, zelfs geen Omlach. Het kind bleef haar aankijken, strak, ernstig,
een beetje wantrouwend zelfs.
Zij fronste even haar wenkbrauwen in ergernis.
Kon hij haar toenadering dan niet een beetje aardiger
opvatten? Hij zat haar maar aan te staren, als drong
de zin harer woorden nauwelijks tot hem door.
— Kom, kind, kijk nu niet zoo onnoozel. Begrijp
je niet, wat ik vraag? Speel je niet graag met Maatje?
— a weet... 't . . . niet .. .
Het aarzelend gegeven antwoord maakte haar driftig.
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Maar zij bedwong zich nog. Het kind wist immers
niet eens, wat het was : met Maatje spelen?
— Bertie? . . .
Maar het kind werd onrustig onder haar vriendelijkheid, die hij nooit ondervond, en dus ook niet
begreep. Hij wendde zijn oogen af, en bleef, met
een ongelukkig, verward gezichtje voor zich uit zitten
staren.
Zij kreeg een kleur; zij voelde het, alsof zij een
mal figuur had geslagen. Zij onderdrukte de gedachte,
dat zij het kind winnen moest door geduld, en niet
zoo haastig moest zijn... Want nu haar goede bedoeling niet anders dan dit negatieve resultaat opleverde bij hem, voelde zij zich gekrenkt, bijna boos.
— Kom, ga maar weer weg . . . ga maar weer
spelen met je blokken, zei ze, en schoof hem onzacht
van haar schoot.
Het oogenblik was voorbij . . .

VERGEEFSCHE VERWACHTING.

Ada kwam binnen, met in haar hand een paar
rozen, die zij dien middag bij het tuinfeest wou
dragen. Hij keek op van zijn courant, die hij na de
lunch nog even las, en zag haar aan, met een onwillekeurig-kritischen blik. Wat zag zij er goed uit, zoo
jong en frisch, wat had zij aardige manieren ... Zij
leek zacht en' lief, dat was zij, — maar zij had
Ook haar wil ... Wat zou zij er wel van denken,
dat hij ... van plan was ... van plan was? neen ...
verlangde ... haar een stiefmoeder te geven, die niet
veel ouder was dan zijzelf? ... Maar er was geen
haast bij, haar dit te vertellen : hij wist immers
niets ... nog niets ...
— 'k Ga me kleeden, Papa ...
— Goed ... zei hij, vaag.
Hij bleef zitten, toen zij was heen-gegaan, met zijn
sigaar tusschen de vingers, peinzend over de gedachten, die zoo even in hem opgekomen waren.
Wat zou zij zeggen ... Wat zou zij doen ... als zijn
wensch eens werd vervuld?... Zou zij het huis uitgaan?... omdat een ander dan zij nu het bestier
daarover moest voeren ... of zou zij zich schikken ...
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Bertha tegemoet gaan met vriendschap ... zich verheugen in het geluk van haar vader?...
Geluk ... was het geluk voor hem ? zou het geluk
voor hem zijn ... het lichtrijke, levende, warme geluk,
dat hij verwachtte, waar hij op hoopte, nu in zijn
ziel weer een jeugd was ontbloeid, — met kracht en
hartstochtelijk verlangen ? ... Was het wijs, was het
goed, opeens de koude en de onverschilligheid, waarin
hij zoolang had geleefd, te verbreken, om weer te
voelen, te verwachten, te hopen?...
Was, wat hij wilde, een verstandige daad ... verstandig voor Bertha ... voor zijn dochter ... voor
hem ?... Was het verstandig 8.. of dwaas ... dat hij
opnieuw wilde trouwen ... en trouwen, met een twintig
jaar jongere vrouw ?. . .
Had hij haar lief... z66 lief, dat hij om harentwil
zijn heele, nu reeds zoo lange jaren in volkomen
rust gevoerde levenswijze zou kunnen veranderen ...
misschien van zijn dochter moest scheiden ... en had
hij haar lief, z66 lief, dat hij wist, zeker wist: haar
gelukkig te kunnen maken?...
Hij had haar lief... zij bekoorde hem door haar
gratie, haar geest ... maar was zijn bedaard overwegen, zijn nuchter-koel bepeinzen van zijn voornemen niet het be wijs, dat hij haar niet liefhad, met
dien vol-warmen, hartstochtelijken gloed, die wilde,
willende passie, die hij zoo gaarne in zichzelf wou
ontdekken ? ... Dat hij haar niet liefhad in een Jong,
zich volkomen overgevend verlangen ... maar kalm,
beredeneerd, met een genegenheid, geevenredigd aan
zijn karakter, zijn jaren, en op een koele, verstandelijke zelfzucht gegrond? ...
En als dit zoo was, zou hij haar dan ooit kunnen
Manage de raison.
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leeren te houden van hem, wat zij nu niet... nu
nog niet deed? ... Zou er dan kans zijn voor hem,
dat zij zijn aanzoek gehoor gaf, omdat zij begreep,
dat zij daardoor geluk vinden zou ? ...
Was het niet beter, veiliger, — hij, op zijn leeftijd,
met zijn positie, kon zich toch niet meer blootstellen
aan de mogelijkheid te worden afgewezen, — zich,
nu niemand nog iets wist, nog lets vermoedde, te
dwingen, zijn wensch te laten varen, en voort te
blijven leven, in zijn strakke, gesloten eenzaamheid,
waarin geen smart hem bereikte? ...
Geen smart, — maar ook geen geluk ... In koude,
doode rust gingen zijn dagen voorbij , onbewogen
zag hij ze komen en gaan, geen enkele omstandigheid maakte ze belangrijk voor hem... alles was dof
en leeg om hem heen, hij voelde geen noodzaak tot
leven ...
Hij had zijn dochter, en hij hield van haar...
maar hij wist het wel : zoodra zich een huwelijk
voordeed naar haar keuze, zou zij geen oogenblik
aarzelen hem te verlaten, en ook hij zou het natuurlijk
vinden, dat zij ging, en niet treuren om haar vertrek.
Hij kon niet begrijpen, dat hij al de jaren na den
dood zijner vrouw, gelaten en kalm, dien toestand
van alleen-zijn, van verveling en dofheid had verdragen. Dat hij nooit eens getracht had naar een
verandering, naar een vervroolijking van zijn huffs, —
dat hij maar doorgegaan was, in den eentonigen,
onbelangrijken, slependen gang van zijn leven ... en
de pijn van dat nuttelooze, leege bestaan nooit, nooit
had gevoeld ...
Maar eigenlijk wist hij het wel, dat hij nooit zoo,
als tegenwoordig, over zijn bestaan had gedacht, dat
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hij in werkelijke, niet gewilde, lijdzaamheid zijn leven
doorleefde ... Maar nu opeens, zonvol en hel, een
nieuwe toekomst zich voor hem had open-gebroken,
nu kon hij niet langer berusten, in apathische onverschilligheid, nu wilde hij meer van het leven, dan
dit ongevoelig-lustelooze, starre doorgAan van zijn
dagen ... Nu was hij opeens weer ontwaakt tot verlangens, die hij niet meer in zichzelf had vermoed,
van wenschen, waarover zijn koel verstand zich verbaasde. Maar nu het zoo was, nu hij zich eenmaal
had toegestaan, zich voor te stellen, hoe anders zijn
leven kon zijn, nu kon hij, nu wilde hij niet meer
terug ...
Hij stond op, wierp zijn sigaar in de koperen
schaal, en ging naar zijn kleedkamer.
In het rijtuig zat Ada opgewekt te praten, maar
hij antwoordde niets, hij luisterde nauwelijks ; hij
dacht aldoor over een vraag, die hij haar wilde doen,
en hoe hij die het best inkleeden kon. Als inleiding
zei hij eenige onbeduidende dingen, vroeg haar oordeel over dezen en genen, toen :
— Hoe vind je Bertha van Velzen? zei hij.
— Och, zoo, 'k weet niet, Papa.
Haar dadelijk koele, afwerende toon trof hem
scherp ; een oogenblik dacht hij : zou zij alles hebben
begrepen? Maar dit was onmogelijk, dit kon niet,
met de hem eigen gereserveerdheid, en voorzichtige
kalmte van een man, die zich niet meer aan een
echec wagen wil, had hij Bertha nooit eenige voorkeur getoond ; hij wilde liever, door te wachten,
zeker weten, hoe zijn verlangen zou worden opgenomen. Maar wat was er dan? Bestond er een toevallige antipathie tusschen Ada en haar? Dat ook
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zou hij graag willen weten, om daarnaar zijn gedragslijn te kunnen trekken. Of vergiste hij zich
misschien door zijn al te groote gevoeligheid op dit
punt ? ...
— Hoe dat? vroeg hij. Is ze niet aardig?
— Ik ken haar niet, Papa, ik ga niet met haar
om, meer dan heel oppervlakkig ... Ze is heel mooi,
dat's waar, maar . ..
Zij zweeg, en hij durfde er niet verder op aan
te dringen, dat zij haar meening verduidelijken zou,
uit vrees van een te groote belangstelling te verraden.
Hij kreeg niet den indruk, dat zij minder gunstig
oordeelde om hem, — was dit zoo, dan zou zij
bedaarder, maar ook directer geantwoord hebben ...
nu was het, of haar verstand Bertha waardeerde,
terwijl haar gevoel daarmee streed ... Hij moest
maar afwachten ; alles zou zich wel verklaren, als het
oogenblik was aangebroken . ..
Zij waren aangekomen ; en in de drukte van het
groeten-wisselen, het vluchtige praten met voorbijkomende kennissen, verloor hij zijn gedachten, en
was niet in staat, ze logisch verder te denken. Op
de groote grasvelden, door de lanen, over de paden,
bewogen zich de gasten in een wisselend, kleurrijk
gewoel; en door de heldere lucht klonken de stemmen en het luchtig gelach, met lustige, lichte geluiden. De zon straalde neer, in overrijken, warmdiepen gloed, en fonkelde over de gladde geblaarten
der boomen en over het kort-gehalmd, zacht-glanzend
gras. En in den kleinen vijver sprankten en spatten
de schijnsels der zon, als levende, helle juweelen.
Zijn blik volgde Bertha's gestalte, waarheen zij ging;
hij bewonderde haar, om haar veerkrachtigen tred,
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haar gracieuse gebaren, haar elastische bewegingen ;
hij vond haar zoo mooi met haar jong-rond gezicht,
haar klaar-stralende oogen, haar warm-rooden mond...
en haar lach doordrong hem, met een vreemd-weelderige vreugd. Hij keek naar haar, en hij voelde
het diep ; hij had haar lief... en als hij haar niet
in zijn toekomst mocht weten, zou zijn verder leven
in kilte en leegte vergaan ...
Zij stond op een grasperk, en speelde, met een
ander meisje, een jeu de grace. De degens kruisten
zich in haar slanke handen, de ringen vlogen, en
keerden weer, en zij verhief haar armen, en liet ze
zinken, zij strekte haar vol-ranke leven, in een voortdurend, bekorend spel. Toen stortte een der ringen
ver-weg uit de baan, een jongmensch bracht haar
dien terug, en gaf hem haar in de hand, en zij nam
hem aan, met een lach en een blik, even beteekenisvol
en warm als de zijne.
Hij wendde zich af; met een scherpen schok kwam
het besef in hem op, dat hij een dwaas was geweest,
om ooit, ooit to gelooven, dat zij hem, hem zou
kunnen verkiezen. Waar was zijn wereldsch inzicht,
zijn begrip van het leven geweest, toen hij het niet
begreep, dat zij al iemand van haar eigen jaren kon
hebben liefgekregen . . . en dat zij toch nooit hem :
een weduwnaar, niet jong, en met een groote dochter,
zou hebben aangenomen. Wat baatte hem zijn mooie
positie, zijn fortuin ... hij had het immers niet kunnen
drag-en, als zij om geen andere reden dan om deze
zijn vrouw wilde worden ... Zij had hem niet lief...
zij hield van een ander ... maar toch, nooit zou zij
zijn liefde beantwoord hebben, — hij wist dit nu wel .. .
Hij dacht er niet over, of hij zich ook vergissen
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kon ; of wat hij gezien had, misschien slechts een
onbeduidende flirt was geweest . . . opeens had zich
de nuchter-wreede werkelijkheid aan hem geopenbaard,
en hij moest daarin berusten. Maar nu eerst voelde
hij, hoe echt hij haar had liefgehad, en hoeveel het
hem kostte, zich opeens alle verwachte vreugde, alle
hoop te ontzeggen .. .
Hij liep door de lanen, alleen, met gebogen hoofd.
Veraf klonken de stemmen, en hij verbeeidde zich
het vroolijk gewoel, dankbaar daar een oogenblik van
verwijderd te zijn. Hier stoorde hem niemand, geen
der gasten dwaalde ooit zoo ver weg van het huis,
en in de eenzaamheid kon hij trachten zijn gedachten
tot kalmte te dwingen en zijn rust te herwinnen.
Maar de ontroering deed zijn hart nog kloppen
met fellere slagen; hij zag haar weer, zooals zij daar
stond op het grasperk, haar slanke, lenige leden
bewegend, in snelle wendingen en gratievolle gebaren,
met haar vroolijk, expressief, hoog-opgeheven gelaat,
en hoe zij, met behendige kracht, de ringen wierp
en weer ving .. .
Hij bracht de hand voor zijn oogen. Hoe vreemd
was het toch, hoe overdreven, hoe dwaas, dat hij
zoo'n smart voelen kon... nu hij niets anders dan
een inwendige vluchtige teleurstelling leed . . . Nu
hem niets anders dan een vage hoop was ontgaan,
een zoo vage, dat hij nauwelijks wist, of het wel
hoop was geweest . . . Hij bezag zichzelf altijd met
zoo een objectieven, nauwkeurigen, rustigen blik,
dat hij zich nooit in sentimenteele toegeeflijkheid
toegestaan had, zich als zekerheid voor te stellen
een volkomen toekomstig geluk. Hij had steeds geweifeld, geaarzeld, gevreesd . . . nooit had hij zich
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blij durven indenken in de mogelijkheid eener vervulling van zijn liefste verlangen . . . En nu, toch,
ondanks zijn bedaarde beschouwingen, ondanks zijn
koele gedachten, leed hij, voelde hij zich bezwaard
en bedroefd ... ofschoon zijn verstand hem het recht
op droefheid ontzei ,. . .
Hij wilde er nu niet meer over denken, dat hij
ooit wenschen gekoesterd had, die niet tot vervulling
kwamen ; hij moest het voelen, alsof hij ze nooit met
zich om had gedragen . . . Maar hij begreep wel,
ook al moest hij het zwakheid noemen, dat hij dit
niet kon ... mu nog niet ...
Hij moest terug naar het gezelschap. Men zou hem
missen, gevolgtrekkingen maken, en hij voelde zich
nog te inwendig bewogen, om, licht-glimlachend en
kalm, op, misschien niets bedoelende schertsen in
te gaan.
Hij sloeg den terugweg in; zich onderzoekende,
of hij weer normaal en bedaard kon zijn. Hij liep
langzaam, zich bedwingend, te peinzen over een belang
van den dag, totdat hij zich in staat wist, weer gewoon te zijn en te spreken.
Maar plotseling stond hij stil, een ontroerende
schrik verwoeste zijn gemaakte bedaardheid ; zijn slapen
klopten, zijn handen klemden zich onwillekeurig ineen;
hij had Mar gezien in de stille, donkere koelte van
een verdere laan ; zij liep gearmd met den jongen
man, die haar den ring van het jeu de grace had
gebracht, en hun hoofden hadden zich elkander toegebogen in het zacht, vertrouwelijk gesprek . . .
Hij voelde zich beven, nog was zijn kracht niet
voldoende terug-gekeerd, om hem alles in kalmte te
doen verdragen. Hij zuchtte ; hij wist niet, waarheen
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hij moest gaan ; hij wendde zich af, om dat, wat hem
pijnigde, niet meer te zien, en toen hij zich omkeerde, stond hij opeens voor zijn dochter.
Maar zij lette niet op hem ; zij keek in dezelfde
richting als hij, met een strakken, smartvollen trek
op het anders zoo vroolijk gezicht. Hij begreep het
niet, had zij hem gevolgd?... en hij dwong zich te
vragen:
— Ada... hoe kom je hier... waarom ben je ...
alleen?
Zij ontstelde, en sloeg haar oogen neer.
— 1k . . . ik . . . ach, laat me, Papa . ..
Een oogenblik dacht hij, dat zij verlegen was,
omdat zij zijn geheim had geraden. Maar opeens
flitste de waarheid door hem heen ; zij wist niets van
hem, zij dacht niet aan hem . . . omdat zij dezelfde
smart leed als hij . . . zij had hem lief, dien jongen
man, die daar liep, gearmd met een ander . . .
Een deernis kwam in hem op, z66 groot, dat hij
een oogwenk zijn eigen droefheid vergat. Hij nam
haar zwijgend, troostend, bij den arm, en leidde haar
weg. En gewillig volgde zij hem.
Hij voelde het als een onbescheidenheid, dat hij
Mar lijden kende, en zij het zijne niet... En hij
dacht erover, of het niet eerlijker, gevoeliger zou zijn,
haar alles van zichzelf te bekennen . . . Maar hij kOn
haar niet troosten ten koste van zichzelf. Hij had
medelijden met haar, en hij toonde dit, — maar zijn
eigen verdriet bleef verstard in zijn mannelijkheid.

HET DUEL.
Het jonge meisje, toen zij de laan insloeg naar
den kleinen vijver, vond daar opeens hem, lien zij
zocht. Op een der kleine wit-marmeren banken, die,
op gelijke afstanden, rondom den vijver waren geplaatst, zat Fred, met de ellebogen op de knieen
en het hoofd in de handen gedrukt. Zoo wanhopig
zag hij er uit, zoo overgegeven ellendig, dat Aline,
alles vergetende, slechts voelende, hoe lief zij hem
had, en dat zij hem troosten wilde, riep :
— Fred !
Hij sprong op. Toen hij zag wie hem riep, werd
hij een oogenblik donkerrood, maar dadelijk zonk
het bloed weer weg uit zijn gelaat, en liet het strak
en koud. Met groote inspanning beheerschte hij zich,
zoodat hij kalm kon vragen :
— Kom je me roepen, Aline? Wordt er op me
gewacht?
— Fred! zei ze nog eens, en snelde naar hem
toe, en greep, zonder dat zij wist, wat zij deed, hem
bij beide armen. — Ik schrik van je ! Wat is er
gebeurd? 0, je kan 't mij toch wel zeggen?
Hij schudde het hoofd, en trachtte, met neergeslagen oogen, haar handen los to maken. Het was
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hem onmogelijk, nu zij hem zoo gezien had, een
aannemelijke uitvlucht te verzinnen, — en haar de
waarheid te zeggen, dat kon hij nog minder.
— Fred, zei ze dringend. — Vertrouw me. Als
je verdriet hebt, draag 't dan niet alleen. Misschien
kan ik je helpen . . . in elk geval zal ik je kunnen
troosten, want .. .
Haar lippen begonnen te trillen, en zij zweeg. Zij
voelde opeens, dat zij niet verder mocht gaan. Want
al wist zij het ook, dat hij haar liefhad, — er waren
toch nooit tusschen hen woorden van liefde gewisseld...
— Aline... zei hij met gesmoorde stem. — Vraag
niet, wat ik heb, ik kan 't niet zeggen. Laat me .. .
laat me . . .
— Je bent al lang zoo stil en in jezelf gekeerd ...
0, wist ik toch maar, wat 't was . . . Fred . . . toe,
zeg 't me . . . Fred . . .
Hij keek haar niet aan, want thij wist, dat hij, door
den enkelen aanblik van dat liefelijk, smeekend gezichtje, bezwijken zou voor de verzoeking, haar alles
te biechten. En dat ... neen, dat kon hij niet doen . ..
Haar minder dan iemand antlers .. .
Nog bleef Aline staan. Maar een diepe droefheid
kwam over haar, niet alleen om zijn Teed, maar ook
omdat hij het haar niet wilde toevertrouwen. Zij
boog het hoofd, en keerde zich om : zij kon niet
langer blijven . . .
Maar hij hoorde de beweging, die zij had gemaakt.
En onstuimig strekte hij de handen naar haar uit.
— Nee, ga niet weg, ik zal je alles zeggen...
Hij trok haar naast zich op de bank, en sprak
gejaagd, en zij viel hem geen enkele maal in de
cede, terwijl hij zijn pijnlijke bekentenis deed.
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— Ik had nooit cavallerie-officier moeten worden.
'n Jongen zonder geld kan dat niet zijn. Maar 't was
de wensch van m'n vader, en ik heb altijd zooveel
van paarden gehouden . . . Dat werd m'n ongeluk.
Ik wou meedoen op de courses, 'n goed figuur
slaan . . . En ik won wel eens, dikwijls . . . maar de
inkomsten wogen lang niet tegen m'n uitgaven op.
Natuurlijk, — wat doe je in zoo'n geval — ging
ik wedden, spelen. Enfin, ik zal daar niet verder
over uitweiden : 't is alles m'n eigen schuld. Maar 't
is nu z66 erg, dat ... dat ik niet in dienst zal kunnen
blijven. Je begrijpt, wat dat voor me beteekent ;
afstand te moeten doen van alles. 't Is uit met me. II( ...
Zij wilde iets zeggen, maar hij ging heftig door :
— Ik zou me misschien nog kunnen schikken,
als... als 't niet was, dat ik j6u had lief-gekregen,
Aline. Vergeef me, o, vergeef me, dat ik je onder
deze omstandigheden van liefde durf spreken . . .
maar ik moet nu alles zeggen. En wat 't me nog
erger maakt, is, dat... Van Renen...
— Van Renen ? vroeg zij verwonderd. Wees daar
niet bang voor, Fred. Ik houd immers niet van hem.
— Maar hij wordt door je Papa begunstigd. Of
neen, hij wil ons beiden 'n kans laten. Je Papa is
van plan 'n renstal in te richten ; hij heeft daarvoor
'n manager en trainer noodig ; van Renen heeft
evenveel paardenkennis als ik, en is daarvoor dus
even geschikt : nu zal je Papa tot hoofd over z'n
stal benoemen . . . wie morgen op Duindigt de
Eternel-prijs wint.
— Maar dan heb jij 'n goede kans, Fred . . .
— Je vergeet, dat van Renen er even rampzalig
aan toe is, als ik. 't Is voor hem, zoowel als voor
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mij, de laatste kans. 't Zal 'n duel tusschen ons
worden, 'n strijd om uitkomst of ondergang.
— Maar jij, Fred, zei ze bemoedigend, jij
vreest toch niet voor van Renen? Jij hebt immers
'n veel zekerder hand, 'n veel vaster blik
— Er staat te veel voor mij op het spel, zei hij;
niet alleen m'n positie, maar als ik verlies,
dan ben ik niets meer voor . je vader, dat begrijp je
wel. Dan zal hij je geven aan .
- Nooit, zei ze beslist. Wat er ook moge gebeuren, n66it zal ik de vrouw van van Renen worden.
Want . . . j6u heb ik lief . . .
- Heb je me lief . . . herhaalde hij, heel zacht.
De ontroering trilde door al zijn leden, met zoo'n
sterke kracht, dat hij moest zwijgen. Maar hij nam
haar hoofdje in zijn beide handen, en kuste haar
met innige teederheid. En al sprak hij ook geen
woord, in zijn oogen zag zij zijn hartstochtelijke
dankbaarheid, dat zij hem weer hoop had gegeven...
De bel had geluid voor den start.
Fred wischte zich het vochtige voorhoofd met zijn
zakdoek af. In zijn linkerhand, waarin hij de teugels
hield, had hij een vreemde loomheid, van overzenuwachtigheid voelde hij zich bijna willoos, onverschillig
worden. Welke kans had hij te slagen? Als een
zekerheid lag het op hem, dat van Renen de course
zou winnen. 0, als hij maar den moed had gehad...
Den moed... of... de lafheid? Vanmorgen, toen
hij zijn paard kwam zien, dat door een stalknecht
gewreven en geroskamd werd, terwij1 een staljongen
het zorgvuldig de beenen met een embrocatie wreef,
toen had hij het vaste, hem door zijn vertwijfeling
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ingegeven voornemen gehad, zijn Faust een „doping"
toe te dienen, om het paard gedurende den rit een
paar oogenblikken van verhoogde snelheid en kracht
te geven. Waarom zou hij het niet wagen ? Kende
hij niet door en door het gestel en het temperament
van zijn paard ? En was hij niet in het bezit van
cafeine, dat door hem zelf bij koortsaanvallen werd
gebruikt ? Een inspuiting van een halven gram in
de vroegte, en nog een halven gram vOor den ren
zou zijn succes verzekeren. Tenminste ... als de dosis
niet te klein was geweest. Maar meer durfde hij niet
geven, uit vrees van zijn paard te dooden, zijn Faust,
met wien hij zoo menige zege had bevochten, zijn
prachtig dier, dat hij geheel in de hand had, en dat
hem een zoo roerende gehechtheid betoonde. Hij
was naar den stal gegaan met het injectie-spuitje in
zijn zak , maar toen hij het paard zag, dat, even de
lippen wegtrekkend van zijn groot gebit, hem hinnekend verwelkomde, en toen de stalknecht hem vroolijk
toe-riep, dat Faust nog nooit zoo goed „in vorm"
was geweest, en hij weer den helderen, energieken
blik opmerkte van Faust's groote, glanzende oogen,
en zag hoe wel-gebouwd de slanke flanken gedragen
werden door de sterke, gespierde beenen, en hoe
fier het hoofd zich verhief op den fraai-gebogen
hals ... toen voelde hij opeens een schaamte, een
brandende schaamte in zich opkomen, en in diepe
zelfverachting had hij, weer terug-gaande naar huis,
het spuitje ver van zich weg-geslingerd. Het paard
vertrouwde hem, hij wilde ook hem vertrouwen.
Nu had hij berouw van zijn bruuske daad. Veel
was er tegen de toediening geweest : als men het
merkte, zou hij warden gedisqualificeerd, en was
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alles vergeefsch. Maar dat de jury het merkte, was
bijna een onmogelijkheid. En hj. had dan tenminste
een rust, een zekerheid gehad, die hij nu volkomen
ontbeerde. 0, de radelooze angst, de ontzettende,
kwellende angst, voor wat het einde zou zijn ...
Zijn hart klopte heftig-hoog in zijn keel. Daar, op
het midden-terrein wist hij Aline, die, met een kijker
voor de oogen al zijn verrichtingen volgde. Maar hij
zocht haar niet met zijn blik. Als hij haar zag, dan
voelde hij, zou het gedaan zijn met zijn zelfbeheersching.
Langzaam reed hij naar den start. Hij was een
der eersten, en zag de anderen komen. De gladde,
satijnige „robes" der paarden glansden in de zon, en
de zijden buizen der jockey's holden op in den lichten
voorjaarswind. Tusschen de omrasteringen strekte de
lange baan zich uit naar den horizon en in de verte
donkerden zware boomgroepen tegen de lichte lucht.
Op de tribunes was het een bont en woelig tooneel,
en bij de eindstreep beklom de jury reeds haar hoogen
rechterstoel. Helder in de frissche atmosfeer klonken
geanimeerde stem men; en op het midden-terrein
kleurden vroolijk op het effen-groene gras de veeltintige kleederen en parasols der dames. Het was
weer hetzelfde schouwspel, dat hij zoo goed kende,
en dat hem zoo dikwijls opgewonden had tot een
geestdriftige vreugde. Nu voelde hij zich zoo star,
zoo mat . . . en toch moest hij, toch moest hij winnen.
Op den kleinen, fijn-gebouwden Schimmel 0-Ina-San,
die, Lustig door den zonneschijn, het hoofd bewoog,
en bijna dansend voort-trad op de peezige beenen,
naderde een collega Fred, de ritmeester Heft, die
met hem en van Renen, tusschen de professionals,
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het trio heerrijders vormde. En opeens sloeg Fred de
oogen neer, opdat Heft zijn diepe mismoedigheid niet
zou zien, — want sterk overviel hem plots het besef,
dat het niet alleen van Renen was, met wien hij
moest kampen, maar dat onder anderen ook Heft
een niet gering te schatten tegenstander zou zijn.
De ritmeester plaatste zich naast hem.
— De baan is door die stofregen van vanmorgen
wel wat zwaar, — minder geschikt voor hem, wees
hij met een hoofdknik op 0-Ina-San. — Faust ziet
er prachtig uit. 1k heb 'n pari op hem.
— Zoo? vroeg Fred. In zijn oogenblikkelijken
nerveus-gevoeligen toestand, wisselde hij snel van
stemming, en gaven Heft's woorden hem hernieuwde
hoop. — Zoo, op Faust? herhaalde hij. Dus niet
op van Renen's Louise?
— Louise vertrouw ik genoeg, — maar ik vertrouw van Renen niet.
— Van Renen niet? vroeg Fred met gretige belangstelling, omdat hij in dit laatste oogenblik misschien
nog een hem nuttige mededeeling kon krijgen.
— Nee, kijk zelf maar.
Van Renen op Louise was het laatste aan den
start gekomen. Hij zag bleek, en zijn wenkbrauwen
hield hij sterk gefronst. Allen keken zij naar het
paard, dat in een onrustigen, onregelmatigen pas
verder stapte, met doffe en bloed-doorloopen oogen.
Fred sprak de vraag, die hem op de lippen lag, niet
tegen den ritmeeeter uit, want hij voelde het als een
zekerheid, dat van Renen gedaan had, wat h) zichzeif had belet : het paard iets ingegeven.
Hoog en recht richtte hij zich in den zadel op.
Oneerlijk en bedriegelijk zocht van Renen te winnen.
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Maar het zou hem niet gelukken. Hij, niemand antlers
dan hij zou de overwinnaar zijn ! Hij klopte even
met zijn hand op den nek van het paard, alsof hij
een beroep deed op diens moed en energie.
Toen de vlag viel, ging het heele veld goed aaneengesloten weg. Maar na slechts enkele oogenblikken
was het tooneel veranderd. 0-Ina-San, die niet zoo
vlug van start was, verloor direct eenige. lengten ;
en daar , geen der anderen zoo snel van gang was,
hadden 1'red en van Renen aanstonds een aanzienlijken voorsprong op de anderen gewonnen.
Een poos lang was Fred geheel bevangen geweest
door de ruischende vlucht van zijn vaart. De
menschen, het gras, de zonneschijn, alles verdween
voor zijn oogen en hij verloor het besef vat' wat
hem omgaf. Maar toen het stormende kloppen in zijn
borst was bedaard, en het zware gegons uit zijn
ooren verdween, kreeg hij zijn bewustzijn terug. Hij
keek om zich heen, en hij zag, dat v6or hem van
Renen's Louise rende als meester van de course.
Hij maakte een kort, klakkend geluid met de tong,
en boog zich wat voorover ... met enkele ruime
galop-sprongen over het elastische gras had Faust
Louise ingehaald.
Voort renden de paarden, voort ! Fred voelde zijn
zenuwen op het hoogste gespannen, want hoezeer
Faust ook al zijn krachten gaf, het bleek hem onmogelijk om Louise voorbij to komen.
Een kramp trok snel door Fred's armen en handen.
Het was een duel, — hij had het geweten, dat het
zoo zou zijn. Een verschrikkelijke kamp op leven en
dood. Heftig stiet hij zijn sporen in Faust's hijgende
flanken .
het paard deed een sprong van pijn, en
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schoof opeens langs Louise's vorm tot voorbij den hals.
Fred was voor. Een achtste lengte misschien, maar
hij was voor, hij was v66r. Reeds doemde voor zijn
schemerende oogen de rechterstoel op . . . Daar
scheerde Louise hem opeens voorbij ... deed een
hoogen sprong in de lucht ... verviel in enkele wankelende stappen ... en stortte dan plotseling met een
doffen bons op den grond. Van Renen werd uit den
zadel geslingerd ... met moeite richtte hij zich op,
en strekte in machtelooze wanhoop en toorn de armen
omhoog. Fred had alles gezien, maar zijn verbijsterd
brein kon het nauwelijks bevatten. Maar toen hij om
zich heen de bruisende menigte menschen gewaar
werd, die schreeuwend hem toejuichte ... toen begreep
hij opeens, en het onverwacht geluk verblindde
hem ... (tat hij had gewonnen. .. gewonnen ...

Mariage de raison.

16

S PEL.

Haar manier om de deur te openen, al kwam zij
ook op de onverwachtste uren, herkende hij uit alle.
Waal- hij ook mee bezig was, met rangschikken, opruimen, of het helpen van een anderen klant, dadelijk ging
er een kleine schok door hem heen, zijn blik richtte
zich naar waar zij stond, en het bloed kleurde licht
zijn wangen. Altijd trachtte hij het te zijn, die haar
bediende, en ook meestal was het tot hem, dat zij,
in den grooten, vollen winkel, zich wendde. Soms,
als zij te wachten stond, terwijl hij nog bezig was
met een ander, groeide er een trotsche vreugde in
hem op, omdat zij niet, ongeduldig, zich door een
ander liet helpen, maar rustig bleef totdat hij vrij
zou zijn. Zij kwam heel dikwijls, soms wel een paar
maal per week, vooral in den winter, het uitgaanseizoen, als zij veel kant en lint en gemaakte bloemen
en galon noodig had, en altijd had zij beleefde
woorden, een vriendelijk lachje voor hem, alsof hij
haar gelijke, en niet haar z66veel mindere was . . .
Als het ongelukkig toeval het wou, en hij het
móest aanzien, dat een ander haar hielp, omdat hij
van een langwijligen klant niet bijtijds vrij worden
kon, dan zorgde hij toch, ongemerkt, langs de tweede
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en eerste toonbank te loopen, om haar de deur open
te kunnen doen, als zij den winkel verliet. En aan
haar glimlach, haar vriendelijk knikje, haar blik, mOest
hij wel merken, dat zij zijn toeleg ried, en dat die
haar niet boos had gemaakt .. .
Hij wist wel, wie zij was, omdat er dikwijls boodschappen aan haar huis moesten worden bezorgd ;
en den eersten avond, nadat hij haar adres had gehoord, liep hij naar de straat, waar zij woonde .. .
Hij las het nummer, den naam, ging toen wat
achteruit, om het huis goed te zien. Groot was het,
met een breede stoep, hooge, geboogde ramen, en
het licht stroomde uit het boven-deurraam naar buiten.
Hij keek, en dacht, en stelde zich voor, hoe zijclaar
was, en zich door de mooie, ruime kamers bewoog,
— maar terwijl hij zich haar zoo voorstelde, en haar
zag in al haar voornaamheid en weelde, kwam de
tegenstelling van Mar met zichzelf met zoo'n felle
kracht in hem op, dat zijn hart begon te bonzen,
en hij zich weg-haastte van voor haar huis.
Sinds was hij nooitt weer haar straat doorgegaan.
Hij wilde het niet meer zoo wezenlijk weten wie zij
was, en hoe groot de afgrond was, die kloofde
tusschen hen. Hij wilde alleen haar zien, en genieten
van haar vriendelijkheden, zonder dat hij in de werkelijkheid van hun verhouding doordrong met zijn
gedachten. Zijn gevoel kon hem gelukkig doen zijn,
zijn verstand gaf hem slechts kwelling en smart.
Misschien verkoos zij hem boven de andere winkelbedienden, omdat hij, in vergelijk met hen, zoo beschaafd en fatsoenlijk was. Hij voelde zich ook niet
gelijk-staand met zijn collega's, die meestal burgerjongens, zonder veel opvoeding, waren. Zijn varier
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was adjunct-commies aan het ministerie van Binnenlandsche Zaken geweest, en na diens dood had oom
Jacob voor hem gezorgd, hem op de Hoogere
Burgerschool laten gaan, en hem ook nog verdere
vooruitzichten gesteld, als hij den zin van oom Jacob
deed, en zich ergens aanbood als winkelbediende.
Hij zou, met zijn kennis en zijn kunde, veel liever iets
anders geworden zijn, leeraar, of dokter, of ingenieur,
maar hij begreep wel, wat zijn oom v6Orhad met
dien wensch, zijn moeder begreep het ook : oom
wilde, dat hij zich zou bekwamen in het vak om dan
later in zin zaak te kunnen komen . . . eerst als bediende, dan als compagnon, en dan als ... eigenaar.
Oom had geen kinderen, en hij was zijn eenige neef,
het lag dus voor de hand, dat het zoo zou gaan.
Maar oom moest eerst, zooals natuurlijk was, de
zekerheid hebben, dat hij geschikt was voor de zaak.
Nu, moeder had gezegd, en hij had haar niet anders
dan gelijk kunnen geven, dat oom, als hij hierin
oom's zin niet deed, zijn handen van hem of zou
trekken, en wat moest hij dan? Dan zou hij immers
toch niet kunnen studeeren, en stelde bovendien zijn
moeder bloot aan gebrek. Neen, hij kon niet weigeren,
maar spijt behoefde hij er niet van te hebben, dat hij
oom's wil had gedaan. Het was een mooi vooruitzicht:
hoofd te worden van een zoo groote, bloeiende zaak,
die hij nog wel uitgebreider en winstgevender maken
zou, omdat hij, zooals oom zei, vlug en energiek
was, en een goeden kijk op de dingen had . . .
Maar toch... als het eenmaal zoover was ... na
jaren ... wat zou hij dan nog zijn, in vergelijk met
haar? Wat zou hij haar dan nog kunnen bieden, in
ruil voor alles wat zij opofferen moest... Eigenlijk
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bleef alles hetzelfde.. . En hij trachtte zijn gedachten
aan de toekomst, die toch niet mooi en blij voor
hem kon zijn, te onderdrukken, om zich alleen te
verheugen in het soms voor hem zoo heerlijke heden.
Het was hem zoo'n genot, voor haar uit te zoeken wat
zij noodig had. Hij haalde doos na doos te voorschijn,
rolde de linten uit, toonde haar de smaakvolste bloemen
en hielp haar met het doen van een keus. Dikwijls
volgde zij zijn raad, en als zij dan weer was heengegaan, bleef er een vreugde in hem na-gloeien, die
hem den geheelen verderen dag gelukkig deed zijn.
Hij was haar tot nut, hij deed iets voor haar, dit
blijde besef deed hem alle onaangename dingen
vergeten.
Hij kon het niet laten, voortdurend naar haar te
zien, als zij zich boog, over de kanten, de garneersels,
die hij op de toonbank voor haar had neer-gelegd.
Hij vond haar zoo mooi met haar blonde haar, dat
uitkrulde onder den hoed, haar fijne figuur, haar
blauwe, stralende oogen, die zij soms zoo vol tot hem
opslaan kon, dat hij zich voelde blozen, terwij1 het
hem toch onmogelijk was, zijn blikken neer te slaan.
Later dacht hij dan wel, bevreesd haar door zijn
driestheid te hebben gekwetst, dat hij voorzichtiger,
bescheidener, misschien beleefder had moeten zijn,
om haar niet te doen gelooven: hij beeldde zich iets
in omtrent haar. Maar als hij zich dan haar blik
herinnerde, haar glimlach, en haar vriendelijken groet,
dan mOest hij wel begrijpen, dat zij niet boos geworden was, hem zelfs niet eens iets kwalijk had
genomen . . .
Zijn grootste angst was het, dat ooit een der
andere winkelbedienden zijn gevoel zou raden, en er
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hem onbarmhartig, bruut, mee plagen zou. Elk woord,
dat aarover werd gezegd, leek hem een ontheiliging,
en zorgvuldig waakte hij ervoor, dat hem geen blik,
geen gebaar ontsnapte, waardoor iemand op het
denkbeeld van zijn innerlijken toestand komen kon.
Hij wende er zich aan, altijd correct, bijna stijf te
zijn, haar nooit te vervelen met strijkages en vleierigheden, en haar alleen iets van zijn gevoelens te
toonen door zijn overgroote behulpzaamheid, zijn
eerbiedigen blik, zijn oplettend onthouden van den
minste harer wenschen. En hij moest wel gelooven,
dat zij zijn woordlooze vereering waardeerde, omdat
haar oogen altijd zoo helder en vroolijk waren, en
haar glimlach steeds vol tegemoetkoming was.
Eens kwam zij in vele dagen niet. En in zijn immer
zwellend verlangen voelde hij het dieper en ernstiger
dan ooit, wat zij was in zijn leven, het mooie, het
lieve, het lichte, — dat hem alle last en verdriet
gedwee deed verdragen en hem sterk en levensblij
en geduldig deed zijn.
Elken dag, ieder uur, hoopte hij, dat hij haar zou
zien. Hij was zoo gewend geraakt aan den vertrouwensvollen opslag harer oogen, den welluidenden
klank van haar stem, dat de dag donkerder en zonder
belang voor hem was, als hij haar weer vergeefs
had gewacht. Hij begreep het niet, waarom zij niet
kwam, hij werd onrustig en gejaagd, verbeeldde zich,
dat zij ziek moest zijn . . . totdat zij opeens weer in
den winkel verscheen, vroolijk, blozend, met haar
gewonen open blik, en haar schalks-veelzeggenden,
vriendelijken lach.
Zijn hart klopte z6o heftig van vreugde, dat hij
een oogenblik niet verstond, wat zij vroeg. En zij
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scheen zijn verwarring wel te bemerken, want zonder
dat hij het behoefde te vragen, herhaalde zij haar
woorden :
— Ik wou graag 's witte stof zien voor 'n receptietoilet .. .
— Voor 'n receptie-toilet . . . zei hij, en deed, alsof
hij peinsde, wat daarvoor het geschiktste zou zijn.
Het woord zei hem niets, hij hoorde zoo dikwijls
spreken van bals, recepties, soirees ... Zijn doel was
alleen haar zijn bij hem nog wat te rekken, en hij
vroeg :
— Bedoelt u zijde . . . of . . .
— Nee, geen zij ... zei ze, hem steeds aanziende
met haar vollen, schitterenden blik. Ook geen laken . . .
soupele witte stof . . . cachemire of zoo lets .. .
Hij haalde pakken goed, strikte de touwen los van
het zwarte wasdoek, en rolde de stukken over de
toonbank uit. Crepe, cachemire, mousseline... van
blanc d'Espagne, creme ivoire, of zacht, sneeuwig
wit . . . En terwijl hij werktuigelijk met haar sprak,
en haar vragen beantwoordde, en haar aldoor bleef
aankijken, stelde hij zich haar voor, gehuld in wolkig,
roomachtig wit, met haar mooie hoofd, zoo blank
en licht, boven het lichte blank van haar kleed . . .
Totdat hij opeens weer tot bezinning kwam door haar
vreemd-nadrukkelijke vraag :
— Dus dit is ... wel geschikt ... voor 'n receptietoilet ?
— 0, zeker . . . zeker . . . antwoordde hij, nadenkende over haar toon, die hij niet begreep, en zonder
besef zijn potlood gebruikend, om haar bestelling te
noteeren.
Toen trok zij haar handschoen uit, en woelde, als
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argeloos, door de stof, die zij had gekozen. Maar
hij zag het, wat zij hem toonen wou: aan haar hand
stak een glad-gouden ring, een verlovingsring.
Hij bleef strak en koud in de beheersching, die
hij zichzelf had geleerd. Zelfs kon hij haar groet beantwoorden, correct, beleefd, en met kalm-vasten blik.
Maar toen hij de deur achter haar gesloten had,
zonken de leden zwaar, loom, over zijn oogen neer,
en het potlood knapte stuk in zijn vingers.

DE LAATSTE DAG.

Juist was Sabine bezig uit de kast de kristallen
bonbons-schaaltjes te krijgen, toen de deur open-ging
en haar schoonzuster Marie binnen-trad.
Sabine keerde zich om in verbeten woede. Daar
had je haar al weer, de spion. Zie, zie zij nu eens
kijken naar de schaaltjes ... Zou zij 't begrijpen?
Haastig en luchtig zei ze :
— Zoo, Marie. Ik ben juist bezig de kast een
schoonmaakbeurt te geven, zooals je ziet.
Zij nam de groote bowl van de plank, en zette
die op de tafel, greep toen een vruchtenschaal ...
Maar Marie, niet te misleiden, vroeg op argwanenden toon :
— Zoo maak je schoon? Waarom juist nu?
Gaat dat je wat aan ? wilde Sabine driftig uitvallen, maar bijtijds hield zij zich nog in. Ten alien
prijs moest zij Marie te vriend houden.
— Waarom niet? vroeg zij bedaard.
— Wel ... omdat ik zou denken, dat je nu andere
Bingen te doen had, nu Alfred zoo gauw thuis komt.
— 0, alles is in orde. Zijn kamer en alles. Ga
gerust kijken.
Ondanks zichzelve had Sabine's toon een beetje
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schamper geklonken. Maar Marie lette er niet op.
Zij ging zitten :
— Ik kwam 's hooren, of je nog tijding van
Alfred had.
— Ja, 'n briefkaart. Hij komt morgen v6or de
koffie thuis. Hij is in Brussel, maar vandaag moet
hij daar nog iemand spreken. Lees de briefkaart
maar, daar, in m'n sleutelmandje.
Marie las. Maar tegelijkertijd dacht zij na over
haar jonge schoonzuster, en hoe die zich in de
afwezigheid van haar man had gedragen. Ernstig
bezorgd had zij zich om Sabine gemaakt. Die had
zich op werkelijk roekelooze wijze door een jong
officier het hof laten maken ; zij had haar dikwijls
genoeg onder handen genomen, maar Sabine wilde
niet luisteren, zij was net een eigenzinnig kind, een
zorgeloos, ondeugend kind. Zij had zich op haar
wandelingen laten vergezellen door den jongen man ;
zij was met hem in zijn auto uitgegaan ; danste met
hem te dikwijls op de bals, waar zij, immers tijdens het
op reis zijn van haar man niet eens had moeten komen.
En nu zij Sabine onverwacht kwam overvallen, wat
zag zij nu ? Dat Sabine bezig was preparatieven voor
een dinertje te maken ... Dat deed zij, er was geen
twijfel mogelijk. Zij bedwong haar ongerustheid niet
langer. Ronduit vragen, of haar veronderstelling juist
was, durfde zij niet. Maar ze zei:
— Sabine, zoo'n laatste dag van wachten, is
natuurlijk erg vervelend voor jou. Zou je ... wil je...
Weet je wat? Ga met mij naar huis, en blijf de
heele dag. We zullen 't je zoo gezellig mogelijk
maken. Dan gaat de tijd wat gauwer voor je voorbij.
Je bent toch ook maar altijd alleen.
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Sabine kreeg een gloeiende kleur, haar oogen
flonkerden. 0, had ze nu dat weer bedacht? Kon
ze haar dan geen oogenblik met rust laten ?
— 't Is heel vriendelijk van je, zei ze gedwongen.
Maar ik zal deze laatste dag ook nog wel doorkomen, hoor.
— Kom nu maar, zei Marie, zoo hartelijk als zij
kan. Vanmiddag gaan we dan met Rolf en Marietje
naar de Dierentuin ...
Sabine barstte in lachen uit.
— En jij verbeeldt je, dat dat 'n pleizier voor
me is ! schaterde zij. Zoo'n heele middag met die
kinderen op te trekken. Daar moet je moeder voor
wezen, om je dat te verbeelden.
— Nou ja, we kunnen ook boodschappen doen, of...
— Nee, dank je, zei Sabine, nu maar gedecideerd.
Je bedoelt 't goed, maar ik blijf vandaag liever
rustig thuis.
— Kom dan tenminste bij ons eten.
— Alles heb ik al in huis voor vanmiddag, zei
Sabine stug. En toen, om snel op een ander onderwerp te komen :
— Wat zei de dokter van Marietje's keel?
— 0, dat was niets. Wat gorgelen. En eens per
dag aanstrijken. Ze hoeft er niet eens voor thuis te
blijven. Maar... ging Marie voort. Waarom weiger
je zoo beslist, om vandaag bij ons te komen?
— Waarom? . . . omdat ... ik weet 't niet. Ik heb
er geen zin in. Dat neem je me toch niet kwalijk ?
— Dat weet je wel. Neen. Maar, Sabine, ik kan
niet anders, ik mod 't je vragen : Heb je soms reden,
om vandaag niet uit te willen gaan ?
Voor Marie's doordringenden blik sloeg Sabine
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een oogwenk den hare neer. Maar onmiddellijk vlamden haar oogen in wilde drift haar schoonzuster
tegen :
— Marie, ik kan veel verdragen, maar er zijn
grenzen. Vergeet dat niet.
— Ik kom op voor m'n broer, riep Marie onstuimig. Er is te veel voorgevallen, dat me recht
geeft om angstig te zijn.
— Recht ?
Even dreigden hun oogen in elkander. Toen zei,
ferm, Marie :
— Ja, recht. Houd je niet, of je me niet begrijpt.
De historie van jou met van den Berg ...
— Die historie van mij met . . . zou je me 's
even willen vertellen, wat dat voor 'n historie is ?
Dat ik wel 's met 'm gewandeld heb, of gedanst?
Belachelijk ! Kleinsteedsch ! Sabine lachte, schamper
en hard.
— Ja, zei Marie. bat zijn tOch dingen, die ik niet
graag had, dat Alfred wist.
— Waarom niet ? Je kan ze hem gerust vertellen.
— Ja, die bravoure ... Nu, ik zal je gelooven,
en volkomen vertrouwen, als je vandaag bij ons komt.
— En dat doe ik niet.
— Doe je dat niet ?
— Neen.
— Bedenk je goed, Sabine.
— Ja, ja ! Ik bedenk me goed. Als je me vroeg
uit vriendelijkheid, dan was 't wat anders . Maar
nu 't alleen maar achterdocht is ...
— Sabine, voor 't laatst. Kom je bij ons vanmiddag ?
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— Neen, heb ik je gezegd.
— Goed. Dan weet ik, wat ik daarvan heb te
denken. Ik heb je gewaarschuwd, Sabine.
Sabine haalde de schouders op, toen Marie, zeer
boos, haastig de kamer verliet.
— Mevrouw, zei de oude meid, en haar stem beefde.
Mevrouw, mevrouw, 't is toch te erg, wat u doet.
— Ach, jij ... mag ik geen gast aan tafel hebben ?
— Jawel, maar ... nu meneer er niet is ...
— Kom, bederf m'n pleizier nu niet, Mina. Mina,
jij bent oud, jij ziet de wereld nog zooals die was
in jouw tijd. De dingen zijn veranderd. We zijn nu
vrijer, ruimer in onze opvattingen, hoor.
— Ja, maar, zuchtte de oude vrouw, 't is toch
niet goed, dat ik 't toelaat, ik moest wijzer zijn...
— Laat mij gerust voor mijzelf zorgen, hoor.
Kom, maak nu maar wat voort.
Sabine had zich eenvoudig gekleed in een robe
van donkerblauw geribd fluweel, met een wat blousend lijfje, geheel zonder eenige garneering. Hierop
droeg zij evenwel een directoire-kraag van wit batist,
die van achteren den nek omsloot, maar van voren
den mooi-gevulden hals liet zien, waarop, aan een
fijn-gouden kettinkje, een groote, goudkleurige topaas
lag te glanzen. Ook aan de mouwen droeg zij plooisels
van wit batist, die flatteerend over de kleine handen
vielen. In dit donker, sober toilet zag zij er toch
allerliefst uit, dat constateerde zij met genoegen, toen
zij, naar de eetkamer gegaan om te zien of alles
in orde was, zichzelve toevallig in een der damspiegels zag.
Een beetje vreemd voelde zij zich toch wel, toen
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even met een flits de ernstige werkelijkheid van wat
zij wilde doen, tot haar kwam. Ja, het was veel
gewaagd... Emil had het verzonnen. Hij had haar
met zijn automobiel naar Amsterdam willen brengen,
om daar samen te dineeren. Daarvan kon natuurlijk
geen sprake zijn. Maar waarom kon hij niet bij Mar
den maaltijd komen gebruiken ? Dan zouden zij er
een soort van afscheidsfeestje van maken, want beiden
beseften zij heel goed, dat er met Alfred's terugkomst een einde aan hun omgang moest komen.
Niet dat er ook maar iets tusschen hen bestaan had,
wat hem in zijn eer aantasten kon. Maar zij waren
flirts geweest, en zijzelve wenschte niet dat spel voort
te zetten onder het oog van haar man.
Hij kwam, Emil, en zoo verliefd en dankbaar, dat
zij dadelijk in een prettige stemming kwam. Hij had
haar witte rozen meegebracht, waarvan zij er een
paar in haar corsage stak, en terwij1 zij aan tafel
gingen, vertelde zij hem van de moeite, die zij had
om hem ... van het onaangename bezoek van haar
schoonzuster vanmorgen, en van de klachten van
Mina ... En hij kuste haar vingertoppen, en vleide,
dat zij nu alles vergeten zou, om samen met hem
verheugd te zijn over het zoo schoone einde van
een zoo heerlijken tijd ... En zij stieten hun glazen
tegen elkander aan, waarin het snelle champagne-schuim
wegsmolt in gouden bellen, en zij lachten beiden, en
Sabine voelde zich blij, omdat zij de conventie had
durven trotseeren, en Emil bij zich genoodigd had.
Op de met kanten kleedjes versierde tafel stond het
dessert , in het midden de taart, en daaromheen
de kristallen schaaltjes met vruchten, donkergroene,
glad glanzende versche vijgen en zacht-rose perziken,

255

en de schaaltjes bonbons. De oude Mina diende
de gerechten, zonder een woord to spreken, maar
zij letten niet op haar, en lachten en schertsten
als vroolijke kinderen. Bij het dessert verliet Mina
de kamer, toen werden zij onwillekeurig even stiller.
— Ik ben geen melancholicus, zei hij, maar toch
voel ik 'n weemoed, omdat dit 'n afscheid is. Waarom
is 't onschuldig genoegen, dat ons gezelschap aan
elkander gaf, verkeerd. Waarom mogen we elkaar
niet zien en spreken en vriendschap voor elkaar
hebben ... wat steekt daarin?
— Dat heb ik me ook zoo dikwijls gevraagd.
Maar we moden ons wel schikken naar de gangbare
meening.
Hij nam haar hand, en bleef die vasthouden tusschen beide de zijne.
— Je hebt 't nooit geloofd, zei hij, misschien heb
ik 't zelf niet geweten, dat... ik je liefheb. Nu wordt
't me bewust, nu, bij ons afscheid.
Zij werd nerveus, en wilde haar hand weg-trekken,
maar hij liet het niet toe.
— Geef je niets am me, fluisterde hij. Ben ik
je heelemaal onverschillig ... Sabine ?
— Dat mag je niet vragen .. .
— Sabine . . . toe, zeg me 'n vriendelijk woord,
v66r ik ga. Houd je van me ... 'n beetje, 'n heel
klein beetje ... ? toe, zeg ja . ..
Zij zweeg, zij sloeg de oogen neer. Zij kon den
dringenden gloed in zijn blik niet verdragen, die
maakte haar bang... Hield zij van hem ? ... Ja . ..
ja ... maar zij durfde het niet bekennen .. .
Eensklaps trok hij haar in zijn armen, boog zijn
hoofd over het hare, en kuste haar lang op de lippen.
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Zij weerstreefde niet. Zij had niet gekund ... zij
hield van hem, en dit was immers de laatste, de
laatste dag ...
Op dit oogenblik ging luid en heftig de bel. Zij
schrikten op met bonzend hart ; Sabine dacht aan
Marie ... maar toen de kamerdeur open-ging, stond
op den drempel, Alfred, haar man.
Zijn groote gestalte scheen dreigend hoog en zwaar
te worden, en de geheele kamer te vullen. Een
moment bleef hij strak-stil staan, toen wendde hij
zich, alsof hij Emil in 't geheel niet zag, tot Sabine,
en vroeg haar, bedaard blijvend in uiterste zelf beheersching :
— Wat heeft dit te beteekenen ?
— Meneer van den Berg, stamelde Sabine, met
een gevoel, alsof zij flauw zou vallen, heeft vaak z'n
auto te mijner beschikking gesteld ; en revanche vroeg
ik hem vandaag te dineeren.
— Dan zal hij ons, nu ik ben terug-gekomen,
zeker wel willen excuseeren, zei Alfred, en Emil, zeer
met zijn figuur verlegen, maar begrijpend, dat zijn
blijven de zaak slechts verergeren kon, verliet met
een korte buiging de kamer.
— Alfred ! riep Sabine. Denk niet jets verkeerds...
denk niet slecht van me ...
— Marie heeft me getelegrafeerd, dat ik vandaag
en niet morgen thuis komen moest. Ze had gelijk.
— Alfred! riep zij weer. Er is niets, niets, waardoor je eer beleedigd zou zijn. Zie me aan, zie, dat
ik de waarheid spreek. Ik zweer 't je ... bij alles
wat me lief en heilig is !
Hij vatte haar met kracht bij de polsen.
-- Zou je, vroeg hij, haar oogen opdwingend
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naar zijn blik, zou je me datzelfde hebben kunnen
zeggen, als ik moigen was thuis-gekomen?
Zij week terug, in doodelijken angst, en hij, Naar
los-latend, viel neer op een stoel bij de tafel, en verborg zijn hoofd in zijn handen.

Mariage de raison.

17

DE DANS.
— 0, vertel me toch meer, vroeg het jonge
vrouwtje. Haar donkere oogen brandden in het bleeke
gezicht met een koortsige helderheid, en in haar stem
was steeds een klank als van bedwongen hartstocht.
In haar eenvoudigen teagown van azalea-gele zijde,
die los en vlottend haar tenger figuurtje omgaf, en
met het blonde haar in een simpelen wrong gekapt,
zag zij er zoo jong, bijna kinderlijk uit; iedereen hield
haar voor een i n g e n u e, en ook hij had dit gedaan,
totdat hij den gloed in haar oogen zag, en de gedempte passie in haar stem begreep . . .
Hij zat bij haar in den te grooten salon, met de
te vele en te weelderige meubelen, waarin zich haar
klein persoontje verloor. De lentezon gleed langs de
zware goud-bruin fluweelen gordijnen naar binnen,
en maakte met haar helle licht het gezichtje vOOr
hem van een vreemde, glanzende blankheid, waarvan
hij zijn oogen niet kon afgewend houden. Zij interesseerde hem, het vrouwtje, dat zijn vriend zich uit een
der afgelegen plaatsen van Drente had gehaald, toen
hij daar eens als advocaat een zaak te onderzoeken
had gehad. Zijn vriend had onmiddellijk het waardevoile kind ontdekt in de banale omgeving van den
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luxueusen land-adel, en zonder veel overleg had hij
haar getrouwd, en haar plotseling overgeplaatst naar
Den Haag, waar zij, aan de stilte en de eenzaamheid
van het buitenleven gewend, zich niet-thuis, als verdwaald, gevoelde. En haar vriendelijkst vragen aan
haar man om haar in die nieuwe wereld een gids
te zijn was al tevergeefs.
Haar man hield haar opzettelijk in afzondering.
Hij meende een Bier zeldzame, onbedorven, onwetende
meisjes te hebben getrouwd, als hij er in Den Haag
nooit een had ontmoet, en hij wilde haar „zoo"
houden. Zij had niet met hem geflirt, zij moedigde
hem op geen enkele wijze aan, zij had hem alleen
maar aangekeken met haar verwachtingsvollen, verlangenden blik, die hem onmiddellijk overwon. Hij
dacht bij haar aan liefde op het eerste gezicht, en
vermoedde niet, dat zij in hem alleen maar een redder,
een bevrijder zag, die haar zou kunnen verlossen
uit haar milieu, en brengen naar de wereld, waarheen
zij hunkerde met al de kracht van haar inwendiggepassionneerd temperament.
Zij had zich in haar hoop bedrogen. Hij liet haar
even verlaten leven, als zij op de Drentsche heide
gelsoleerd had geleefd. Hij gunde haar niets van den
bedwelmenden roes, die haar verbeelding haar had
voorgetooverd als een onafgebroken overweldigende
vreugd ... Hij wilde haar „onschuldig" houden, zeide
hij steeds, en zij voelde zich zoo zonderling verdoold in de groote stall, waar elke schrede haar
was verboden. En met een intens geestelijk genoegen
kon zij luisteren naar de verhalen van Frank, den
vriend van haar man, die in Parijs woonde, maar
voor een kart verblijf in de residentie vertoefde. Hij
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had belangstelling opgevat voor Adeline, wier onrustig
zieltje hij zag als een gevangen, fladderende vogel,
die zich de vleugels kneusde aan de wanden der kooi,
in het wild begeeren, op vrijen, breeden wiekslag te
kunnen drijven in de wijde ruimte der lucht . . . En
hij troostte haar met zijn gezelschap, hij amuseerde
haar met zijn gesprekken, waarvan zij nooit genoeg
krijgen kon.
— 0, vertel me toch meer, vroeg Adeline in
smeekende gretigheid. Hij sprak haar van de nieuwste
dansen der laatste tijden, en haar phantasie was opgewekt door de kleurige beelden, die hij aan haar
geest voorbij liet gaan . . .
— Dansen, zei hij, is zoo heel jets antlers dan
vroeger, 't is heelemaal geen springen ofwoest bewegen
meer, maar 'n stil en harmonisch g 1 ij d e n, met 'n
bijna onmerkbaar overgaan van de eene voet op de
andere ... en dat is niet zoo gemakkelijk als 't bij de
beschrijving wel lijkt. Maar iedereen met 'n beetje
gehoor voor muziek, en wat natuurlijke gratie en
elegance kan 't leeren natuurlijk .. .
Zou ik ook ? vroeg haar blik, maar zij sprak haar
vraag niet uit; zij wist het immers wel, dat haar
man haar niet toestaan zou te dansen ; hij weigerde
zelfs haar naar dans-uitvoeringen te brengen als
van Angele Sydow, of Lili Green ... En Frank, die
heel goed de spanning in haar trekken zag, voelde
zich opeens warm doorstroomen van een wonderbare
ontroering . . . o, haar eens in zijn armen te hebben
in het weeke rhythme van een deinenden dans . . .
Maar hij beheerschte zich, en vertelde verder,
oogenschijnlijk kalm, maar zonder dat hij het wist,
was er ook in den toon van z ij n stem iets nerveus',
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lets bewogens gekomen, dat zij dadelijk opmerkte,
en waarvan zij in heimelijk zwijgen genoot .. .
— De onestep, de twostep waren zoowat 't begin
van de „nieuwe" dansen. Ook de boston, — dat is
de gemoderniseerde wals, en de veleta, met z'n zeven
verschillende passen. Toen kwam de rage van de
tango, die later door niets meer is geevenaard. En
daarnaast allerlei phantasie-dansen, de „pas de l'ours",
de „turkey-trot", de „tres moutarde". . . die alleen
een pOosje opgang maakten, maar gauw weer werden
vergeten. Daarna kregen we de „furlana" ; die is
door de paus in de mode gebracht ; hij liet, naar
ze zeggen, door een jong paar de tango voor hem
dansen, om zelf te kunnen oordeelen, of deze zoo
„onzedelijk" was, als werd beweerd ; de paus kwam
er niet erg van onder de indruk, en zei, dat de
furlana, zooals die in zijn jeugd werd gedanst te
Venetie, veel aardiger en gracieuser was. De furlana
heeft toen natuurlijk de ronde gedaan door alle
hoofdsteden van Europa ; de maat komt eenigszins
overeen met die van de tarantella, een snelle driekwartsmaat ; de furlana stamt uit het district Friuli,
bij Venetie, en werd gedanst op de muziek der
guitaren, 's avonds bij maneschijn, op de piazza's
van de stad der lagunen . . .
Zij luisterde. Haar bleeke wangen begonnen zich te
tinten met een rozigen blos ; haar fijne lippen openden
zich; en hij moest zich met al zijn geestkracht bedwingen, om rustig verder te gaan.
— De nieuwe Chineesche dans, de ta-toa, wedijverde te Parijs met de furlana om de voorrang
der populariteit. De ta-tao is 'n langzame, statige
dans, en doet wel lets denken aan de menuet in som-
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mige van z'n bewegingen. Men zegt, dat deze dans
het golven van de zee bedoelt weer te geven ; op
'n bizondere manier worden de armen erbij uitgestrekt . . . De eerste maten zijn niets dan 'n rhythmische marsch ; deze worden gevolgd door 'n figuur,
dat de „Phoenix" heet, dan komt het „tout ensemble",
dat vooraf gaat aan „la vague", waarin de dames
zich langzaam en onduleerend door de zaal bewegen.
En ten slotte, na de „grand tournant", als allen tezamen dansen, krijgen we de „pas de l'homme",
en daarmee wordt de dans besloten. 1k heb de ta-tao
gedanst op 'n gecostumeerd feest, in 'n Parijsche
salon; alle aanwezigen waren in Chineesche costuums,
in dat prachtige brocaat en borduursel, dat je wel kent,
en ik moet je zeggen, 't was 'n magnifiek tooneel .. .
't was feeeriek . . .
Zij zuchtte, en hij brak zijn woorden af. Het was
hem onmogelijk voort te gaan, en ook zij vroeg niet
om meer.
Een pooslang zwegen zij beiden. Toen bedacht hij,
gedreven door de kioppende gejaagdheid, die hem
tintelde door het bloed, een plan, en hij zei impulsief:
— Mag ik jou geleiden, Adeline, naar de dansmatinee,
Jij?!in 't theater Verkade, van Lill Green ?
—
?!
Haar stem had als een kreet van blijdschap geklonken. En haar vreugde wekte in hem een nog
grootere vreugde, hij kon niet realiseeren waardoor.
Met gemakkelijke argumenten wist hij haar bezwaren
weg te praten, en ten slotte vonden zij het beiden
even natuurlijk, ja, zelfs de gewoonste zaak ter wereld,
dat zij, tegen den wensch van haar man, en zelfs
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zonder dat deze het wist, met een vriend naar een
theater zou gaan.
Toch woelde er in hem, zoowel als in haar, een
wilde opwinding, die bij den heen-rit begon, en aldoor
verergerde ; in de vestiaire, waar zij telkens in de
groote spiegels hun gezichten met de nerveuse oogen
zagen weerkaatst, in de zaal, waar zij naast elkander
zaten op de bruingrijs-trijpen klap-fauteuiltjes, en waar
zij trachtte wat afleiding te vinden door rond te zien
naar de smaakvolle inrichting, naar de ingenieuse
wijze, waarop het licht was aangebracht, naar de loges,
met haar zware, paarsfluweelen gordijnen . . . maar
zij speurde enkel, vol angst, langs de rijen, of zij
ook kennissen zag . . . En de woorden, die hij tot
haar fluisterde, hoe onbelangrijk ze ook waren, maakten
van oogenblik tot oogenblik de spanning tusschen
hen grooter.
De zaal werd geheel donker ; het scherm week
vaneen, en tegen den achtergrond der blauwe gordijnen, op de muziek eener prelude van Chopin,
verscheen de slanke gestalte der danseres, die als
geimmaterialiseerd, zwevende op luchtige melodie,
de ranke armen bewoog ... In zwijgende betoovering
staarde Adeline naar haar ; zij was onder den ban
eener bekoring, die op haar woog als een druk, en
die haar toch tegelijk zich zoo licht en gelukkig deed
voelen .. .
De wisselende tooneelen volgden elkander op.
Voor Adeline, die nog nooit een dergelijke voorstelling had bijgewoond, was alles als een droom.
Zij vergat haar omgeving, zij vergat, dat zij bezig
was een verboden daad te doen, zij vergat, dat zij
het niet zoo sidderend heerlijk mocht vinden, als
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Frank zich wat dichter naar haar toeboog, en zij
zijn warmen adem voelde op haar wang Zij was
geheel in het moment, en genoot ... en genoot
Ook de harp-solo's, van Rosa Spier, de harpiste
van het residentie-orkest, die de dansnummers afwisselden, bekoorden haar ; en de figuur van het in het
wit gekleede meisje voor den grooten gouden harp,
die zich zoo lijnig afteekende tegen het pastelblauwe
fond der gordijnen, boeide haar als een schilderij.
Maar toch wachtte zij telkens weer, in hartkloppend
ongeduld naar het opnieuw begin van een dans.
Een zwoele verrukking beving haar bij de languissante of wilde muziek, die zij als zinnelijk vOor
zich zag door de plastiek der danseres. Zij was
bevangen, in een werkelijkheid geworden illusie ; haar
leven was anders geworden, hooger, en mooier
volmaakter.
En hij, die naast haar zat, en die, door de intultie
van zijn hartstocht, al haar stemmingen met haar
merle-voelde, was evenals zij geheel onder den invloed
geraakt van het ongewone dat er gebeurde. Hij keek
naar het tooneel, waar de jonge vrouw, door de
elastische lenigheid van haar lichaam, door de expressieve bewegingen harer armen en handen, door haar
extatisch gezicht, alle menschelijke aandoeningen verbeeldde, al z ij n aandoeningen verbeeldde, z ij n warmen hartstocht, z ij n smeulend, stijgend verlangen...
Ook hij vergat het gevaar. Hij wist van niets
anders meer, dan dat hij vlak in haar nabijheid was,
en dat hij haar liefhad haar liefhad... haar
liefhad
Zij spraken niet meer. Aileen raakten hun armen
elkander in het leunen op de fauteuils. In de zaal
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was het donker en stil , zij voelden zich eenzaam en
veilig, als waren zij volslagen alleen.
De muziek speelde de Orient al e van Cesar
Cui. En de danseres danste , zij danste het v e rlangen; zij verzinnelijkte monumentaal het verlangen
in het smachtend strekken harer armen, in het achterover-hellen van haar hoofd, in het smeekend doorzinken der knieen, in het weder heffen en rekken van het
buigzame lijf.. . Zij danste het verlangen, en de
twee, die toeschouwden, huiverden voor de kracht,
waardoor zij zich willoos voelden medegesleept .. .
de intense kracht, die hen drong tot elkaar . . . tot
elkaar .. .
En opeens, hij wist zelf niet, hoe het gebeurde,
had hij haar hand gegrepen, en hield die vast omklemd in het beschermende duister. En zij weerstreefde niet, — zij had zijn daad verwacht. Want
evenzeer als hem was het ook haar bewust geworden,
dat zij elkaar v o or alt ij d hadden gevonden .. .
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