HELENESERVAES
DOOR HERMAN ROBBERS

JAC5. G.ROBBERS AMSTERDAM

HELENE SERVAES
DOOR

HERMAN ROBBERS

UITGEGEVEN DOOR JACs. G. ROBBERS
TE AMSTERDAM * * * * * * * * * * MCMXIV

►
^

chterovergeleund — een lange, slanke jongemannefiguur met bruinig-bleek, strak geschoren
gezicht — in een broeiigen, muffigen eerste-klas
coupé-hoek, de handen in de zakken van zijn raglan,
die hij z66, wat kouwelijk, dichtgeslagen hield tot
over zijn knieën, tuurde Luuk van der Mare], veinzende te slapen, tusschen zijn glanszwarte oogharen
door, oven rechtstreeks in de harde helte van het
gasgloeilicht, dan naar de effene gezichten tegenover
hem, in hun durend dompe zwijgen als overbalsemd,
onwezenlijk -- een wit gebakkebaarden zestiger met
paarse koontjes en twee ouwelijk vaalwangige jongevrouwspersonen — zag hij dit drietal, ofschoon ze
al meer dan een uur in het coupé-hokje bij hem
zaten, nu pas voor 't eerst met k ri tiek-gereed bewustzijn. Een paar echte hollandsche juffrouwen, oordeelde
hij onmiddellijk met zekere ergernis, die levendig
overging in spottend plezier, zeker weer van de soort
die het zonde of ondegelijkheid vinden je eigen perI
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soon met eenige zorg te onderhouden. De schapen !
Van toen af deed hij zijn best zijn aandacht bij
zulke opmerkingen, zulke spotgedachten te bepalen ;
hij wilde zich afleiding verschaffen, om niet meer
zoo voortdurend, zoo krampachtig vasthoudend, te
denken aan dien toekomstigen werkkring, aan al het
nieuwe en vijandig-vreemde, dat hem daarmee te
wachten stond, de tot nog toe ongekende verantwoordelijkheid in de eerste plaats, maar ook veel
en moeilijk werk. Ja ! Maar veel meer ruimte van
beweging, van expansie tevens, meer mogelijkheden
van leven, van geluk. Ook thans telkens weer, tegen
wil en dank, drong zich 't besef van dit alles overheerschend in hem naar voren en overkwam hem
een klemmende gejaagdheid, een haast om er te
komen en angst tegelijk. Snel naderde 't moment
van zijn aankomst, zijn weerzien van de mooie, rustige, toch bloeiende provinciestad, die voortaan zijn
werk- en woonplaats zijn zou — daar zou hij nu
eindelijk eens moeten toonen wie hij was, wat hij
kon ; al binnen weinige weken misschien, wie weet,
zou over zijn gansche toekomstig leven worden beslist. Want 't was de vraag nog, of hij 't zou kunnen.
Waarachtig, het scheen wel of hij thans eerst, bij
verontrustende scheuten, het volle bewustzijn kreeg
van wat dat oogenblik van aankomen voor hem
beteekende. Die onrust moest hij toch onder de knie
zien te krijgen. Dick en Ben zouden waarschijnlijk
aan het station zijn, om hun ouden clubgenoot en
vriend te verwelkomen — de leuke kerels ! wat trof
het bizonder, dat ze ook juist dezen hoek waren
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uitgewaaid ! ---- hij hoorde hun welvertrouwde stemmen al, opgewonden, zenuwachtig, door 't weerzien
en door dat zoo prachtige en onverhoopte succes van
hem, zeg maar gerust bofferij, een bankdirectie, en
zåå een f Tant mieux, tant mieux, herhaalde zich
Luuk, en er lachte iets, diep in zijn binnenste, overmoedig; hij zette zijn onderkaak wat naar voren en
balde vuisten in zijn zakken ; goed, maar zélf moest
hij kalm blijven vooral„ zich beheerschen, zijn vrienden, hartelijk en attent, het eerst naar hun eigen
leven, hun werkkring en vooruitzichten vragen, hen
imponeeren door zijn bedaardheid, zijn kranig meesterschap over den toestand. Want z66 — hij had
het zich voorgenomen met alle macht en kracht
zåå moest hij nu voortaan zijn en blijven. Het kon
in 't begin wel wat inspannend zijn misschien, maar
ten slotte toch maar een kwestie van gewoonte, van
oefening, en 't was zoo noodig, je zelf voortdurend
in 't vizier en in toom te houden, je niet te laten
gaan, alles in je op één en hetzelfde doel te richten.
Zóó alleen kon je doen wat je werkelijk wilt, iets
bereiken. Had hij 't maar vroeger beseft, hoeveel
verder zou hij dan nu al zijn misschien. Wat een tijden
lagen achter hem, verknoeid met onvruchtbaar gedilettanteer, in litteratuur, in filosofie, kunstgeschiedenis,
schilderen zelfs ! En met kletsen, fuiven, bo emelen
niet te vergeten. Verdroomd ook in teere verliefdheden .... ja, och, nonsens. Nou, daar tenminste eens niet
meer van, in geen jaren I Eindlijk eens een man worden, een die weet waar hij heen wil en daar recht op-af
gaat. Eén en dertig bijna, waarachtig, het werd tijd!
---
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Die oude heer daar was zeker het hoofd van een
of andere groote handelszaak of industrieele onderneming, lid van den Gemeenteraad, van de Provinciale Staten misschien wel. Hoe iemand met zooveel
gewichtigheid een courant open en dichtvouwen kon !
Maar pas op, hij moest er zich nu aan gewennen,
dat soort van lui »au grand sérieux" te nemen,
eerbiedig te luisteren naar hun beweringen. Als je
toch ook je zelf belangrijk wilt gaan vinden ! B ah !
Maar enfin, het moest .... Zouden die juffies zijn
dochters zijn ? Dan hadden ze, met chèr papa, nog
geen woord gewisseld. En toch kån dat wel. Hoe
oud ze waren ongeveer ? Zeven- of acht-, hoogstens
negen-en-twintig. En al zoo echt de stijf-deftig hollandsche, alle mannen voorbijziende, voornamig-teruggetrokken houding. Innerlijk niets dan lustelooze of
bittere resignatie, wanhoop misschien. Burgerlijk
Je zoudt er die hier tegenover hem mee aan moeten
komen I Opperst gedistingeerd natuurlijk, voelden ze
zich. Kijk, als een van de twee uit haar boek opzag,
dwaalde haar blik, fatsoenlijk-dof gehouden, kwasi
verstrooid of peinzig, naar de twee nog onbezette
plaatsen op zij van Luuk, of verloor zich, door een
van de raampjes, in het nu bijna geheel donkere
buitene; geen van beiden hadden ze hun jongen
mannelijken reisgenoot, ook nog maar een paar tellen
lang, met eenige aandacht bezien --- tenminste niet
dat hij 't merkte. Arme kerel ! Scheen dan al bedroefd weinig indruk te maken op het schoone
geslacht ! Nee maar, hoe jammer toch, pf ! ... .
Goed zoo, heel goed, juichte Luuk zich toe, zåå
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nog maar een beetje door mallen. Hij voelde haar
nu naderen, de gewenschte overmoedige stemming,
kon waarachtig wel wat overmoed gebruiken. Morgen, voor 't eerst, op dat plechtige kantoor, met
mijnheer Baanders, zijn bejaarden mede-directeur —
gelukkig nog al geen érg eigenwijze deftigheid —
en dan de heeren commissarissen misschien. Gezellig!
. Het schoone geslacht ! Wat een beroerde, afgelebberde, diep-in onzinnige uitdrukking toch; vooral
in Holland, Duitschland ; hoe verbazend weinig echt
mooie vrouwen bestonden er feitelijk, hoe weinig
waar een beetje muziek in zat, een beetje Rhapsodie
Hongroise No. 2, dzjinga, tatata dzjinga ! Grauwe
schraalte of slappe dikkigheid, en wat een verwaarloozing ook in den regel, van jongs af, en uit de
degelijkste principes. Och-god, och-god. Lieve goeie
menschen, wel ja, misschien wel, als je 't zoo noemen wilt. Maar in de eerste plaats dames, dåmes,
minzaam-lief-lacherig, door-en-door-fatsoenlijk-en-bekrompen, stom vervelend ! Heel jonge meisjes had
je natuurlijk die nog anders waren, frisch, rond-uit!
M aar de meesten toch ook weer van een lam m erige
onschuld of een gichelende kinderachtigheid, waar
een min niet meer rechtaf verliefd op worden kon.
Nee, als je de jaren van je goedige — je heilige !
kalverliefdes te boven bent, loop je eigenlijk
weinig gevaar meer in al die provinciale hollandsche
st ed en — en andere zijn er niet ; zelfs Amsterdam
en Rotterdam zijn provinciaal, iedereen kent er elkaar,
en den Haag eerst récht .... Kalverliefdes, de meesten komen nooit verder. Ook dat engagement (wat
--
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gezegd had. Kregelkop ! Maar .... nou ja, hij had
het nu eenmaal niet kunnen verdragen op den duur.
Juist dat eeuwige geduld, die onverstoorbare zachtheid, dat superieur-lieve, engelachtige -- toch per
slot gebrek aan temperament en niets anders ! Gesard
had hij haar soms, duivel die hij dan zijn kon. Neen,
't zou geen leven geworden zijn, ook voor haar niet.
Trouwens zij, pf l
zij had het nu immers best.
Al twee blonde kindertjes, een goeie man, o zoo'n
verschrikkelijk goeie man ! Verdomme ja, de papzak,
je zoudt 'm ... .
Plotseling merkte Luuk, dat hij niet meer achteroverleunde, maar moeilijk overeind zat, een beetje
naar voren gebogen zelfs, zich steunend aan weerszijden op zijn krampig gestrekte armen, handen in
zijn zijzakken toch nog. Er was een tikje geweest —
0, een knoop gesprongen van zijn jas, die hij strak
trok zoo. Nou, dat's niks, laat maar liggen. Het
juffertje vlak tegenover hem had er even van 6p
en hem åån-geblikt, schichtig, verbaasd. Idioot, wat
had hij nu ? Kalmte toch, kalmte. Wat was er nu
in-eens weer geweest, weemoed soms, of sentimenteeligheid ? Poor boy, spotte hij met zich zelf.
Och kom, nonsens, alsof hij 't niet heel goed wist.
IJdeltuiterij hoor I Niet dat hij 't meisje niet meer
zelf had, maar dat zij zijn eens zoo trouwe,
innig-aanhankelijke An.naatje, die zich hun scheiding
zoo geweldig aan te trekken sch ee n -- nu al een
paar jaar geleden doodlgewoontjes getrouwd en, naar
de menschen met verteedering zeiden, zoo innig
gelukkig geworden was, dåt, dat kon hij niet hebben.
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Bespottelijk ! Wat zou hij dan wel willen ? Dat zij
hem trouw gebleven was, ook nadat hij haar zelf
had versmaad, trouw ondanks alles, tot in het graf
zeker! God, wat 'n toppunt van ridicuul egoïsme.
En van ijdelheid, je malste ijdeltuiterij!
Nu vooruit, bedaard hè ? Armen en beenen slap.
ziezoo, rustig, rustig. Kijken naar de gewichtig kalme
tronie van den ouden heer en de bleek-effen facietjes
van de stille meisjes tegenover hem. Door zoo eentje
zou hij zich nooit laten verstrikken, dat was zeker.
Ah, daar begon de trein alweer te remmen. Geschok, gepiep. Dit was dus het laatste tusschenstation.
Nu nog maar een groot kwartier.
De trein stond. Een groote stilte was plotseling
ingevallen, sterk treffend door 't fel contrast. Dan
werd de naam van het stationnetje afgeroepen, herhaaldelijk ; er knarsten stappen in 't grint, stappen
van niet te onderscheiden menschen in het al heelemaal nachtelijke buitene. Er was iets geheimzinnigs
in die geluiden. Eensklaps, in de ijle avondlucht,
klok-helder, een open meisjeslach. Luuk voelde zich
lichtelijk geschrokken, even, vaag, ontroerd : die
stilte, tåen die lach -- hij wist niet, maar 't was
in-eens of er iets bizonders gebeuren ging. Hij keek
naar buiten, zag de duistere schimmen loopen, laag
langs den trein. Dan, een oogenblik later, werd het
portier naast zijn knieën met forschheid opengerukt
en een donkere, puntig gebaarde mannenkop kwam
met een kille lucht-tochting naar voren, wendde zich,
rechts, links, fel kijkend, wenkbrauwen opgetrokken,
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gezicht had Luuk, in 't bruuske binnenkomen, niets
anders gezien dan dat het rond was en blank, onder
rossig-bruin kroezerig haar, dat diep-broeiend even
geglansd had in 't felle gloeilicht. Onmiddellijk achter
het meisje was de man ingeklommen, lang en donker
had zijn slappen hoed met nonchalant gebaar in
't net geworpen en zich neergezet vlak naast Luuk.
Fel beschenen werd zijn voorhoofd, dat bizander
hoog leek zoo, daar zijn haar, overigens nog vol
en bijna geheel zwart, van voren was uitgevallen.
Een vier-en-veertiger ongeveer, dacht Luuk, geen
jood, ofschoon het type, met den forschen, gebogen
neus, iets semietisch had — een wilskrachtig, intelligent uiterlijk. Hij en de oude heer tegenover hem
keken elkander een oogenblik aandachtig aan, begonnen dan beiden te glimlachen. »Hé, meneer van
Zwieten", zei de pas binnengekomene met beleefde
verrassing doch zonder blijdschap en hij bloosde,
»dat's toevallig. Hoe gaat het u ?"
»Ik dacht al, toen u zooeven hier inkeek, is dat
niet meneer Fokkema"„ kwam de andere langzaam,
met nadruk op ieder woord. Zij reikten elkaar de
hand, bleven dan een poosje zwijgen, glimlachende,
een weinig verlegen beiden. Het verwonderde Luuk,
dat de man naast hem zoo sterk bloosde --- een
man van dien leeftijd — dat zelfs zijn voorhoofd
blijkbaar warm werd --- hij streek er zijn zakdoek
langs. Toen, bij 't hoofdbewegen, een zijkant van
zijn baard scherp werd belicht, bleek die al glinsterig
grijzende. Een zes-, zeven-en-veertiger toch misschien
al, dacht Luuk.
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»Altijd maar druk ?" vroeg de oude heer, over zijn
gouden lorgnet heen blikkend met breede grijns.
»Wat zegt u ? .... Ja .... Och ! .... De fabriek
staat niet stil, hè ?"
»En .... is dat uw dochter ?"
Weer klankte kort die welluidende meisjeslach,
een weinig scheller nu, met een trillinkje van dartelen spot.
»Nee-nee, pardon, zulke dochters ben ik nog niet
rijk", antwoordde Fokkema, en hij lachte eveneens
luid op, wat verlegenachtig, »mijn oudste is veertien
Maar laat ik even voorstellen : meneer van Zwieten
uit Amsterdam, juffrouw Servaes. We ontmoetten
elkander toevallig hier aan het station. We zijn
stadgenooten, kennissen".
»Ah zoo .... Zoo . ,... Juist-juist .... Juffrouw,
aangenaam".
»Meneer !"
De beide andere jonge vrouwen, aan den overkant, hadden bij deze verrassende ontmoeting geen
teekenen van meeleven gegeven ; het was dus duidelijk, dat zij en »meneer van Zwieten" niet bij elkaar
hoorden. Doch gedurende het nu volgende gesprek
tusschen zijn overige coupégenooten merkte Luuk
herhaaldelijk op, dat de blikken van het fletse tweetal, weggedwaald uit hun Tauchnitz-deeltjes, telkens
een paar tellen lang aandachtig op het zooeven
binnengekomen meisje gericht bleven. Niets dan
hooge reserve drukten hun strakke gezichten daarbij
uit; toch begreep Luuk uit die blikken, in verband
gebracht met zijn eigen indrukken van haar soms
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bijna te muzikaal-geschoold klinkenden, toch zoo gevoeligen lach en stem en verzorgd-zuivere uitspraak,
dat juffrouw Servaes — van wier gezichtje, onder
den schuinstaanden grooten hoed, hij van zijn plaats
af bijna niets kon zien — een zeer bekoorlijk en
zelfbewust, een waarschijnlijk zelfs eenigszins uitdagend en fier mooi meisje moest zijn. Een persoonlijkheid --- een zangeresje of zoo misschien, was zijn
voorloopige conclusie.
Er was, zoo merkte hij dan meer en meer en
werd er wat onrustig van, inderdaad iets heel bizonders in de stem van dat meisje, iets waaraan hij,
in zijn vage bewogenheid, niet dadelijk een woord
kon geven, maar dat hem ten sterkste boeide en
hem plotseling, veel meer afdoend dan zijn eigen
dwalerige gedachten, als met juichende rukken bevrijdde uit zijn benauwderig toekomst-gepieker. Dåår
nog even aan terugdenkend schaamde hij zich er
een beetje over. Belachelijk eigenlijk ; wat kwam
het er allemaal op aan ; wat de heeren commissarissen dachten en hoe precies hij zijn werk aanpakte!
Daar zijn andere dingen in de wereld ! Wat een
zelfgevoel, blije bewustheid, trotsche overmoed —
en dat bij zooveel weemoedsvolle gevoeligheid, die
tot weekheid toe ging — zoo ongeveer begon hij
luisterend zijn indrukken te definieeren. Doch een
volgend oogenblik schrok hij haast, er was een toon
van schamperen, bijna harden spot in de stem van
het meisje geweest, iets wat enkel vereenigbaar
scheen met bittere levenservaringen of groote zwaarmoedigheid. Sterk geïntrigeerd nu, zich niet meer
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kunnende weerhouden van een poging haar åån te
kijken, liet hij een handschoen vallen, bukte en keek,
bij 't kwasi-moeilijk-langzaam weer recht-op geraken,
schuinsweg op naar het blanke gezichtje onder den
grootgin, donkeren hoed. Zijn handigheid gelukte, zij
blikte ter zij, naar wat hij deed daar, en twee, drie
seconden lang voelde hij de rijke straling van een
gloedvol-levend oogenpaar ietwat verwarrend in de
zijne. De kleur wist hij nog niet, had niets dan de
straling ondergaan, herinnerde zich trouwens ook
van vroeger, dat het hem maar zelden gauw gelukte
van sprekende oogen de kleur te onderscheiden, ook
al trachtte hij daarnaar. Toen hij dit bedacht en,
in zijn hoek teruggeleund, het wonderbaar kijkmoment nagenoot, merkte de dertigjarige, niet zonder
verbijstering door het plotselinge, een beklemmende
doch niet onaangename dofheid en klopping door
zijn lijf ; en ook dit herinnerde hij zich van vroeger.
Dadelijk sloot hij de oogen en gooide 't hoofd achterover in een opwelling van driftig verzet. De
nonsens ! Wat had hij zich nu juist nog voorgenomen ? Hij wilde heelemaal niet meer op dat meisje
letten. Doch, nauwelijks een paar minuten later, daar
betrapte hij zich opnieuw : met scherpe aandacht lag
hij te luisteren en genoot, telkens wanneer haar
stem, in stijgende geanimeerdheid en overmoed, hoog
klankte of lach-zong tusschen de zooveel doffere,
mattere, brom- en kraakgeluiden der mannenstemmen
en hun schorre lachscheuten door. En ten slotte,
toegevend aan zijn groeiende belangstelling --- waarom
ook eigenlijk niet? -- zocht en vond hij een nieuwe
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lichaamshouding, waardoor het hem mogelijk werd
iets meer van haar glanzig -- nu wat warmer —
gezichtje te onderscheiden. Telkens, levendig, wendde
ze zich af naar den raampjeskant, waardoor hij dan
weer, een poosje, niets kon zien dan dien enormen,
donkerbruinen hoed met de paars-blauwe bloemen
er op, maar een enkele maal ook, na een snellen
omzwaai van haar bovenlijf, werd hij getroffen door
een nieuwe straling uit haar vagen, die donker en
wij dopen stonden nu onder den breed-schaduwenden
hoedrand. Er was een vurige sprankeling in; haar
mondhoeken trilden ; en Luuk zag nu ook, terwijl
hij naar haar stem luisterde en toch niet onthield
wat ze zei, dat op haar wangen kleine, ronde, haast
viam-roode gloeiingen verschenen waren. Van 't opgewonden praten waarschijnlijk, zei hij zich. Misschien ook wel heeft zij te voren een glas wijn
gedronken, vrouwen hebben dat gauw, dwong hij
zich dan, in nuchtere zelfplagerij, te bedenken.
Een oogenblik later echter -- ontsnapt was hem,
in zijn soezerigheid, het preciese moment — scheen
er in-eens iets veranderd aan haar, de stemklank
verdoofd, het heele wezen van levendig en stralend
eensklaps stil en dof geworden. De oude heer, die
zich juist even te voren, met zooveel animo als zijn
plechtige gewichtigheid toeliet, speciaal tot haar had
gewend, scheen dit ook te merken en er een weinig
verlegen door te worden ; rugschurkend dook hij
terug in den gekapitonneerden coups-wand, hoestte
een paar maal, vouwde en streek wat aan zijn krant,
begon dan opnieuw met Fokkema, maar nu op bijna
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fluisterenden toon, te praten. Het meisje mengde
zich niet meer in dit gesprek, zij bleef naar buiten
turen, Luuk naar de bloemen op haar hoed, de
haarkroesjes in haar hals; soms prikkelde hem weer
even in den neus de licht benevelende parfum, die
ook bij haar binnenkomen langs hem gegaan was.
Het speet hem nu, dat hij niet beter gelet had op
't geen er gesproken werd. Begeerig te weten wat
de oorzaak zijn kon dier blijkbaar zoo plotselinge
storing, deed hij zijn best zich den klank der gehoorde woorden in 't bewust geheugen terug te
roepen. Hij herinnerde zich dat er sprake was geweest van een dokter„ een dokter Servaes in Amsterdam; of die familie van haar geweest was, had
de oude heer gevraagd, geloofde hij. Ze had weifelig
geantwoord, als wist ze niet precies. Toen was daar
een oogenblik over doorgepraat. Meneer van Zwieten
scheen dien dokter gekend te hebben. Hij was
plotseling gestorven. Maar.... o ja ! of zijn vrouw
nog leefde ... ?
»Nee", was het meisje toen bruusk in de rede
gevallen, »die is ook al dood".
Het was, meende hij nu, sedert dat moment, dat
zij niet meer had gesproken. En ze scheen te volharden in haar af gewen dheid. Totdat Luuk, die zijn
nieuwe houding met bijna krampige moeite bewaarde,
en zijn blik niet van haar afbracht, iets zag dat hem
lichtelijk sch ri kken deed, hem daarna ongemotiveerd
ergerde en bespottelijk jaloersch maakte. Op een
moment dat, aan den overkant, de oude heer, zich
half omdraaiend, iets te zoeken scheen dat achter
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hem op de bank moest liggen -- zeer kort voordat
de trein zou moeten aankomen -- lei Fokkema met
vertrouwelijk gebaar een hand op den rechterarm
zijner reisgenoote. En dadelijk schokte haar hoofd
naar 't zijne om ; zwijgend, misschien ook onhoorbaar
fluisterend, schenen ze elkaar iets te beduiden. Hij
meende te hooren lachen, heel zachtjes. Maar dan
keerde de oude heer zich weer naar Fokkema, en
deze, snel zijn hand wegnemend, kuchte even, zei
luid, op correcten wellevendheidstoon : Je wordt
zeker afgehaald, Lene ? Of zal ik soms het genoegen
hebben je naar huis te begeleiden : "
»Dank u zeer, meneer Fokkema, 't is heel vriendelijk van u, maar mevrouw Haardtsen zou een
rijtuig aan het station zenden", antwoordde het meisje
op dezelfde manier --• en Luuk mistrouwde deze
stembuigingen ten eenenmale, ze deden hem denken
aan een comedie .... Waar ook weer
Doch intusschen was de trein, sterk zwaaiende,
en met harde, snerpende, alle gedachten stokkende
geluiden, begonnen te stoppen. Het station van zijn
bestemming was bereikt. De jonge man kreeg er
een sensatie door van onaangenaam wakkerschieten ;
de beteekenis van dit levensmoment stond hem
plotseling weer groot en dreigend voor den geest:
zenuwachtig rees hij overeind, keek door 't raampje,
zag haast dadelijk, heel dicht bij, Dick oostervue
en Ben de Haes, hun oplettend turende, zoekende
gezichten. Snel greep hij zijn handkoffer uit het net,
rukte het lompe ding bruusk naar beneden, groette
vluchtig, stapte met haast uit. Ook juffrouw Servaes
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over den neus een gouden boogje --- iets van engelsche distinctie aan zijn verschijning gaf. Beiden
hadden, tegelijk met Luuk van der Marel, te Leiden
gestudeerd, in de rechten, doch Ben alleen was
advocaat geworden ; Dick, die evenals Luuk al sinds
zijn jongensjaren in toekenen, litteratuur en muziek
liefhebberde, hield zich sedert zijn doctoraal — hij
was niet gepromoveerd -- voornamelijk bezig met
journalistiek. Op het tijdstip van Luuk van der Marels
vestiging in de provinciale hoofdstad, waar hij de
voornaamste Bank te besturen zou krijgen, bezorgde
Dick Oosteroue, aan het minst prullige dagblad
daar, de redactie der rubriek »Letteren en Kunst"
en van het feuilleton.
In de zeven jaren na Van der Marels promotie —
een periode die hij gedeeltelijk in Haarlem, bij zijn
ouders, gedeeltelijk op kamers, in den Haag, Rotterdam, Amsterdam, en op bankierskantoren in die
steden had doorgebracht --+- vond hij gelegenheid
met sommige zijner oude vrienden en clubgenooten
in vertrouwelijke betrekking te blijven. Zoo met
Ben de Haes en Dick Oosteroue. De eerste werkte,
voor hij besloot zich als advocaat te vestigen in de
plaats waar hij geboren en opgevoed was, en waar
nog velen van zijn familie woonden, een tijd lang
op een amsterdamsch kantoor; Dick had een jaar
of zes, in verschillende journalistieke betrekkingen,
evenals Luuk, gezworven van stad tot stad.
Het ging net zooals Luuk verwacht had; aanstonds
na hun begroeting bestormden hem zijn beide vrienden met opgewonden belangstelling naar zijn benoe-

HELENE SERVAES.

19

ming tot mededirecteur der oude en hoog-gerenommeerde Wisselbank. Hoe had-ie 'm dat geleverd?
Daar waren ze benieuwd naar. Maar hij, zich nog
juist bijtijds herinnerend zijn voornemens van strakke
zelfbeheersching en welberaden terughoudendheid —
tegelijk bemerkend, met schrik, dat hij daar in 't
laatste half uur in 't geheel niet aan gedacht had —
lachte maar wat: »Ja, ja I Dat's vlug in zijn werk
gegaan, hé ? .... Loopt die witkiel wel met ons mee?
Ah juist t
Ja '
. Maar vertel me nou eerst 'is,
jelie, hoe gaat het hier eigenlijk ? Ik heb in geen
tijd iets gehoord, een schande !" Waarop Ben : »0 !
met hém gaat het schitterend, zeg, dat zal je wel
gauw merken, hij is hier arbiter elegantiarum geworden. De jonge meisjes zweren bij zijn kritiek.
't St aat alleen te vreezen, dat hij zijn betrekking
eerstdaags weer verliezen zal vanwege allerlei gevaarlijke neigingen, ironische, paradoxale, anarchistische, anti-vrouwelijke ...."
» Wát ? .... Ja
Nou !" trachtte Dick zijn vriend
al een paar malen in de rede te vallen. »En weetje
wat hij doet ? Onbeschofte arbeiders verdedigen tegen
hun eminente patroons, met socialistische redevoeringen
voor het gerechtshof ! (dok wel de manier om er te
komen, zeg I Vooral hier ! Nou ! Ja, je zoudt het niet
aan 'm zeggen, zoo hurrig als hij d'r uit ziet, hé ?
maar hij heeft bepaald kans socialistisch gemeenteraadslid te worden. Alleen, zie je, met de advocaterij
is het dan uit natuurlijk !"
»Wat voor hém zeker fnuikend zou zijn", viel de
Haes weer in, »want wie zal hem dan moeten ver-
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dedigen als hij een bom gegooid heeft onder de
dog-cart van zijn directeur?"
»Wie mij verdedigen zal ? Dat zal ik zelf wel
afkunnen, meneert Ik zal gemakkelijk weten te
bewijzen, dat die ouwe duitenpletter zich een vette
buik gefokt heeft uit de hersenen van zijn redacteuren!
Dat we 'm uit mekaar moesten laten springen om
ieder zijn rechtmatig aandeel terug te krijgen . .
Maar jij, vent, wat zou jij beginnen, gesteld
Ha
dat ik ooit in de doos raakte, hè ? Jij, die, om de paar
nachten, als een verliefde schelvisch naar de verlossende stoofpan, snakkende naar een dosis van mijn
diepst filosofische gedachten en opmerkingen over de
vrouw in 't algemeen en de nichies in 't bizonder ...."
Beest ! Wil je je bek wel 'is gauw houden !"
Ben, snel en hevig blozende, sloeg met zijn wandelstok, achter Luuk om, naar zijn kleineren vriend, die
dit aankomen zag en vluchtend vooruithipte, schetterlachend en zwaaiend met zijn armen. »Stokslagen
als argumenten, wat een onmensch, wat een geweldenaar", riep hij uit, »onmenschwaardig, onrnenschwaardig !"
»Kerels, kerels !" lachte Luuk — die intusschen,
zijn hals wat rekkend, Helene Servaes en mijnheer
Fokkema in het oog gehouden en gezien had, hoe hij
haar hielp bij 't instappen in een klaarstaande vigilante,
daarna met een hoedzwaai en een buiging afscheid
nam, -- »ik begin waarachtig te gelooven, dat jelie
al geanticipeerd hebt op de fijne flesch die je me
zoometeen denkt af te zetten ! Kalmte, kalmte
Zeg liever 'is, waar gaan we eigenlijk na' toe ? Ik
...
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heb voorloopig besteld in de Lion d'Or• Al m'n boeltje
staat nog rustig in Amsterdam, begrijp je, dat laat
ik pas komen als ik geschikte kamers heb gevonden.
Weet jelie soms niet iets?"
» Goed, weet je wat, laten we eerst even na' je
hotel gaan en komen jelie dan nog een beetje zitten
kletsen bij mij op m n kamer, hè ?" stelde Ben voor.
't Is niet ver van mekaar."
Maar Dick intusschen, en hij trok er Luuk bij
aan zijn mouw : »Of ik wat voor je weet ? Allerliefste serie vertrekken ! Net iets voor een jonge bankdirecteur, die natuurlijk geuren moet. En bij keurig
nette lui, zeg, gewoon idioot eerlijk, hij is artiest....
enfin, aardige menschen ! Op de Zuidhaven, kan je
't je mooier denken ? :Beelderige salon, slaapkamer,
waar je de koningin van Scheba wel zou kunnen
ontvangen, alkoofje daartusschen, met kasten, goed
voor al je rommel, want je stikt zeker nog altijd in
de oude boeken en andere prulleboel, hé? Net als
ik trouwens. Nonsens' Wat ? Zouden we d'r zoometeen maar niet even heengaan ?"
»Voorzichtig maar", ried Ben. »Hij heeft er mij
ook al van verteld. 't Zijn natuurlijk weer een paar
half gare Tolstoianen of vegetariers, die hij een
fortuintje wil bezorgen. Een of andere verloopen
schilder of musicus met vette haarpegels. Dat's zoo
meneer z'n omgang !"
»Je vergeet de salonsocialisten !"
»In elk geval", overstemde Luuk zijn heftig
tegen elkaar opschreeuwende vrienden, »voor van
avond prefereer ik het plan Ben de Haes! Kletsen,
'
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een wijntje drinken, en morgen verder zien ...."
»Maar vertel nou eindelijk 'is, hoe ben je toch zoo
in eens aan die schitterende baan hier gekomen ?"
drong Ben, even later, en : »Ja, vooruit er nou mee,"
hielp hem Dick.
»Nou, als jelie 't dan precies wilt weten, puur en
alleen door mijn eigen piramidale verdiensten. En
door mijn roem. Wat? Kijk nou die snuiten ! Jelie
bent gewoon beleedigend ! 't Is toch zoo. Ik heb
artikelen gehad in het economisch tijdschrift, over
bankwezen, speciaal wissel-handel, en die hebben de
heeren hier blijkbaar gelezen, of ook niet, enfin, dat
was riet toen de oude Van Gonckel was gestorven,
je weet wel, een van de directeuren. Nou en toen
hebben ze geïnformeerd zeker, hè ? Baanders is bij
me geweest. Heel aardige man. En fiat ! 't Spreekt
van zelf dat ik eenig kapitaal heb moeten storten,
of liever dat heeft de ouwe heer voor me gedaan ...."
»'IL Reuzenbof gewoon," riep Ben. »Je weet zeker
hoe de Wisselbank bekend staat. 't Is Jan Bank
hier !"
»Ik weet er natuurlijk alles van, wij waren hun
correspondenten in Amsterdam."
» Zoo, dus jouw kost is alweer gekocht," viel Dick
in, »je wordt een geurlat en natuurlijk op den duur
een gemeene kappitallish. Maar zeg, 't doet me toch
lol dat je d r zoo zonder kruiwagen gekomen bent.
'k Was er bang voor. 'k Wist niet dat zoo iets nog
kon ! Had je 't zelf gedacht.
» Haha l Dank je wel, ouwe jongen," lachte Luuk,
greep zijn vriend bij een arm en schudde hem krachtig
'
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heen weer. »Dus voor mij zal je geen bommen
fabriceeren !"
»Schei uit ! Dat zit nog, hoor. Dat kan ik nog
absoluut niet beloven. Au, ben je bedonderd, laat
me los. De idee boven alles. Maar als ik het doe
zal ik je tijdig waarschuwen. On peut être un héros
sans ravager la terre, stond van ochtend op mijn
scheurkalender. Nee maar, die mooie meneer daar
achter je" -- Dick was losgekomen en wees op
Ben -- » die is veel gevaarlijker, die ondermijnt langzamerhand jelie heele duitenzakie, hij en zijn vrienden,
en als 't op vallen staat nemen ze 't over voor een
prik, haha, voor een prik -- de schooiers !"
»'n Schematische voorstelling van de sociale kwestie ! Goddelijke eenvoud," bulderde Ben.
Een half uur later, rond Bens lamp-verlichte tafel —
Dick mal kronkelig op de groote, ouderwetsche
kanapee, de anderen, beenen gestrekt op lage clubstoelen — vierde het drietal Luuks aankomst met
een glas wijn ; ze praatten en lachten, ieder met
telkens een zachte, maar éven beklemmende ontroering in zijn borst, ontstaan door dat weer voor
't eerst zoo met z'n drieën bijeen zijn, een kleine,
intieme kring, heel wat anders dan twee. Goed deed
het daarbij al, elkaar in de oogen te kijken, en ze
lachten soms om niets. Maar met geen woord werd
gesproken over die blijdschap. 't Was almaar wat
ruwig en plagend geklets, ophalen van vroeger,
gekheid maken en plannetjes, van samen eten en
uitgaan.
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»Zeg", vroeg Luuk als terloops -- toen hij voelde
dat hij 't nu wel wagen kon zonder gevaar voor
blozen — »kennen jelie hier soms eene zekere Lene,
of Helene Servaes?"
Zeker", antwoordde Ben. »Dat 's waar, die stapte
van avond ook uit jouw coupé, met meneer Fokkema,
'k zag ze gaan." Hij glimlachte even, terwijl hij zich
wat ophief, om de ascih van zijn sigaar te kloppen.
»Zoo-zoo, heb je al kennis gemaakt onderweg ?"
»Dat niet, maar 'k hoorde haar naam noemen,
en ...." Luuk hield plotseling op, zich toch wat warm
voelende worden en vagelijk onrustig. Het kwam
door dat »met meneer Fokkema" van Ben. Zou
't bekend zijn van haar dat ze met dien man iets
Hij rookte kwasi aandachtig.
»Nou.... en....? "
G I wel, niets bizonders. 't Leek me een leuk
meisje. Iets .... interessants, hé ? Woont ze hier in
de stad ?"
»Pas jij maar op," viel Dick in, zich luier strekkende
en rekkende, »dat diertje, 'k heb h aar nooit persoonlijk ontmoet, maar al dikwijls van d r gehoord.
't Moet een bliksemsche intrigante zijn."
s och kom, nonsens !" hoonde Ben. »Haha, wat
een heerlijke definitie weer ! Net iets voor Dick Oost,
der reine Tor! Bliksernsche intrigante! Geloof toch
niet al wat ze kletsen. Helene Servaes, ja, die woont
hier, ik ontmoet haar van tijd tot tijd wel 'is bij m'n
tante Corrie. Mooi, nie-waar? 'n Beetje ondeugend,
'n beetje ... , nou ja, eigenlijk nog al érg coquetjes.
Maar leuk, pittig. En bizander intelligent, hoor !
'

'

HELENE SERVAES.

25

»God, voor mijn part is 't een phenix, een wonder,
een houri, een engel uit den hemel!" -- en Dick,
nu geheel op zijn rug liggend, stak armen en beenen
in de hoogte. — » 'k Gun d'r de vrede, van harte, als
ze 'm mij ook maar laat !"
»Wat? Een engel ? Nou, misschien wel, maar dan
niet uit de hemel," glimlachte Ben. En even later,
zich tot Luuk wendend : »Je zult het wel gauw
genoeg merken, zeg, er zijn vele vervaarlijke kletsnesten in Nederland, maar hier ben je in een van de
ergste verzeild geraakt. Hoe 't godsmogelijk is ...."
M aar Dick, in de rede vallend, onverstoorbaar:
»Wat ik al herhaaldelijk van dat mooie juffertje
vernomen heb, is dat ze bij voorkeur intrigetjes maakt
met getrouwde mannen."
»zoo ! Nou, dan blijven jij en ik tenminste voorloopig nog zonder gevaar, ouwe jongen !" kwam Luuk
hier tusschen op licht hoonenden toon.
» Intrigetjes met getrouwde mannen, kolossaal !" —
Ben wiegde zijn lijf heen en weer. »Maar 't zal wel
zoo'n vaart niet loopen, vrees ik. De meeste getrouwde mannen hier zijn er nogal na', dat een meisje
als zij zich aan hun verleidelijkheid vergapen zal!
De saaie pisangen ! Maar ja, 'k zou 't me toch kunnen
begrijpen, dat ze daar wel'is plezier in heeft, minder
om de mannen te bekoren dan om hun vrouwen te
ergeren ! Hahaha ! .... De rakker i Zou ze 'is uit zijn
geweest met Fokkema, dacht je ; waren ze samen
ingestapt ? .... Waar?"
)116? Ja. 'k Geloof 't wel. 'k Weet waarachtig
niet precies meer," antwoordde Luuk, kwasi onver-
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schillig, wat verward, innerlijk sterk gehinderd. Dan,
als met een plotselinge walging: »Ajasses, is het hier
zoo'n afschuwelijke klleinsteedsche kletsboel? Ba !"
»Wat ? Och kom, dat 's immers overal eender,"
schamperde de kleine man op de groote kanapee,
goedmoedig grinnekend, » en die er het ergst op afgeven doen er dikwijls het hardst aan mee ! Ik zeg
niks ! Ook zoo begrijpelijk, hè ? Buurmans leed troost,
en zijn leed niet alleen, hoor. Doet het jou geen goed,
als je hoort dat een ander al net zoo min een heiligje
is als jijzelf? Gun 't de menschen, zeg, ze weten wel
dat ze per slot, de een de ander, niet veel te verwijten hebben !"
»Och wat, troost, weet je wat ik geloof, dat het
in den regel is," riep Ben uit, »jaloezie! .... Niets
dan nijdige jaloerschheiid van menschen, die zelf een
vervelend, eentonig, muf, burgerlijk leven hebben,
en die nu niet velen kunnen dat een ander 'is . .
nou, 'n avontuurtje, een pikant moment, een .... ja,
God, daar heb je nou lbijvoorbeeld Leentje Servaes,
hè? Zoo eentje kunnen de meeste vrouwen, de getrouwde vooral, van huis uit niet luchten ! Dat begrijp
je toch ! Mooi, levendig, pittig, 'n beetje verwend,
'n beetje brutaal daardoor natuurlijk .... Je moet
denken, ze heeft een leven als een prinses bij mevrouw Haardtsen."
»Wie is dit?" vroeg Luuk.
» Mevrouw Haardtsen ? Heb je nooit van mevrouw
Haardtsen gehoord? Onze »lustige Witwe"? Dat 's d'r
een die anders nogal heel veel van zich spreken doet.
In de goeie zin dan, ze is de leeftijd gepasseerd.
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»Ja hoor d" spotte Dick op een lievig toontje, )dat
moet je bepaald 'is gauw doen, meegaan na' tante
Corrie en oom Philippe en de nichies ...."
»Stik jij toch ! Begin je nou weer?" En Ben, zijn
lichaam nu vlug vooruitgooiend, gaf Dick een stevigen
schop tegen 't bovenbeen.
»Au, au!" De gedrongen figuur op de kanapee
schokte snel overeind, zich wrijvende, ostentatief, de
geschopte plek. »Lieve-Jezus-nog-toe, Lucas, wees jij
ten minste zoo verstandig en hou je hier buiten de
verliefdigheid, anders heb ik geen leven meer. Ten
minste, wanneer je ook zulke manieren hebt als die
krachtprol daar — wacht maar jij, 'k zal m'n kans
wel waarnemen. Ofschoon, overigens ook, hoor,
'k gun je wat beters !"
Hij schikte zich weer op zijn gemak.
).... Verliefdheid, ja, dat is van alle voorkomende
krankzinnigheden, van die ik ontmoet heb dan, wel
de beklagenswaardigste, vernederendste, hetzij dat je
wilde buien hebt, zooals hij daar, hetzij datje vervalt
tot onnoozelheid, slaafschheid."
O, wacht!" — I.uuk amuseerde zich nu weer —
»Dick op zijn oude stokpaardje. De vrouw in 't algemeen ...."
Ja," riep het mannetje op de kanapee. »Dat wil
zeggen, nee, niet bij vrouwen ! Verliefde vrouwen,
daar heb ik niets tegen. Die zijn in den regel juist
zooals je een vrouw hebben wilt: zacht, teeder, meegaande. Ten minste voor mij. Lieve, zachte, stille,
onderworpen, zoo'n beetje melancholieke vrouwen,
daar hou ik van. Dat andere beroemde soort, de
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bijdehandte, pikante, kan me gestolen worden. Nee I
Maar een man, zie je, een mån die verliefd is, brr !
dat's een treurig individu, hoor ! Die verliest al zijn
karakter als 't een beetje lang duurt .... wordt onbetrouwbaar, laf, slavig, onmannelijk. En dat weet
hij trouwens zelf wel, want hij schaamt zich over
zijn verliefdheid en verbergt het zooveel mogelijk.
De meeste vrouwen niet, maar mannen schamen zich
als ze verliefd zijn. Ze voelen hoe 't hun degradeert.
En die schaamte maakt de zaak natuurlijk heelemaal
niet beter, integendeel ! Een verliefde man konkelt,
liegt, bedriegt zijn heele familie, zijn beste vrienden.
En waarom ? Om niets ! Lucht, ijlte ! Om vijf minuten
all een te kunnen zijn met Haar ! En als hij alleen
is met Haar, nou, dan .... dan durft-ie nog niets.
Eigenlijk succes bij de vrouwen hebben alleen de
niet-verliefden."
Hier barste Ben in schaterlachen uit. »Die 's goed !
Dat 's een nieuwe, zeg ! Dus jij bijvoorbeeld !"
» Geen persoonlijkheden asjeblieft ! 't Is zooals ik
je zeg. Vrouwen houden van beheerschte, vastberaden
naturen. Vandaar dat egoïsten gewoonlijk zooveel
succes hebben. Die weten tenminste wat ze willen."
»Weet een verliefde dat niet ?"
»Nee, verliefdheid verslapt, verlamt. 't Is een manonwaardige staat, veel erger dan dronkenschap, want
die komt alleen intermitteerend voor. En bij katterigheid van drank is de eigenlijke roes verdwenen.
Maar een verliefde man is katterig en dronken tegelijk. Beklagenswaardig individu. Geen wonder,
waarachtig, dat vrouwen hem niet uit kunnen staan !
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En ...." hij veerde overeind en keek Luuk aan,
' weet je wat nou het ergste is ? Dat de bekrompen
geest van een onnoozel vrouwspersoon zoo'n invloed
hebben kan op een 'overigens intelligenten kerel.
En toch zie je dat alle dagen, let maar 's op. Een
verliefd man wordt sentimenteel of lichtzinnig, melancoliek of een gichelbek, al na' dat zijn inclinatie
is. Zoo'n vent is in staat met zijn heele verleden te
breken .... al z'n gegevens ...."
zBegrijp nou goed, Luuk 1" --- ook Ben kwam
levendig naar voren ; hij lachte niet meer maar sprak
op beslisten toon, iets warmer dan hij zelf wel wou,
ofschoon met een glimlachsplooi om de lippen —
? dat 's allemaal op mij gemunt 1 Zoodra ik wat veel
van een meisje praat, verbeeldt dat heer zich dat
ik smoor-verliefd ben, en dan jammert hij en maakt
zich doodelijk ongerust dat ik mijn ziel en zaligheid
voor d'r verkoopen zal. Natuurlijk ten slo tt e ook al
niets dan jaloezie !"
»Wel sacré...." Dick stak zijn beide kleine vuisten
dreigend in de lucht.
»Jaloezie, ventje, jaloezie, en anders niet ! Omdat
je 't zelf niet kent ! Omdat je 't zoo bliksems graag
'is zou willen, zelf, zoo 'is heelemaal daas en wèg
zijn van een aardig meisje; wåt ? Omdat je eigenlijk
zelf wel begrijpt, wel weet, dat dåt nog de eenige
volle extase is, die ons menschen gegund wordt in
de tegenwoordige tijd ; ziedaar, nou heb ik 'tje toch
'is gezegd ! Aha ! n'est pas amoureux qui veut I ... .
Een mån, een echte kerel, die verliefd wordt, fl ink
zie je, die werkelijk met zijn heele wezen van een
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vrouw gaat houden, dat is .... die is .... tot ålles in
staat ! .... Die ...."
Juist, juist, juist !" gilde de ander juichend. »Tot
alles in staat, tot alles ...."
»ja, ja !" ging Ben voort, zich meer-en-meer opwindend, »tot alles! Dus ook tot de grootste dingen,
waar hij anders de fut niet voor in z'n lijf zou
hebben ! God, ik wou waarachtig .... Niets dat zåå
inspireert, zoo aanvuurt, zoo spånt, ja, tot het uiterste
spånt. Voor een flinke kerel, die echt verliefd is,
bestaat er geen onmogelijkheid. Ten minste, dat is
natuurlijk, als zijn liefde niet absoluut wanhopig
is .... als ook zij, enfin !"
»0 !.... Zoo 1 Ja," kwam Dick daarachter, in-eens
verstild. ' Och toe Lucas, geef jij m'n glas 'is even
'an, 'k leg nou juist zoo lekker."
Er viel een zwijgen in. Ze rookten en dronken
wat. Van der Marel had ook zijn eigen, pas ingeschonken glas bruusk van tafel gegrepen en in-éénen
geleegd. Hij voelde zich wat ongedurig worden.
Dit samenzijn viel hem toch niet geheel mee. En
nu, in deze plotselinge stilte, was er iets dat hem
vagelijk, maar onweerstaanbaar benauwde. Iets onheilspellends, bovennatuurlijks. Alsof zij drieen ineens, als door een wonder, absoluut vreemden, bijna
vijanden geworden waren. In dringende behoefte
dien ban te breken sprong hij levendig op, schudde
zich wat. » Jelie bent malle uien van kerels, hoor !
Maar -ik ga nou 's na' m'n hotel, 'k ben doodop. Van morgen om zes uur al uit m'n bed gekropen, om te pakken, géén gekheid! Ga je
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» De machine-fabrikanten ?"
»Juist ! Hij is een van de eersten hier. Kraan van
een kerel !"
» Zoo, zoo, nou adieu .... Slaap lekker !"
Eindelijk alleen loopende — wat was het laat
geworden ; zijn stappen klonken op in de stille
nachtstraat -+-- had Luuk aanvankelijk wat spijt, dat
hij nu toch niet had durven vragen wat hij eigenlijk
weten wilde, of die meneer Fokkema zijn vrouw
nog leefde, want kinderen hád hij, daar was sprake
van geweest in den trein. Maar bij nadenken kreeg
hij daar vrede mee, werd er blij om zelfs. Veel
beter z66. Nu had hij niets laten merken. Wat?
merken ? Er was immers niets. Nu ja, juist daarom.
Helene Servaes, Helene Servaes, telkens herhaalde
hij dien naam in zichzelven, vond hem lieflijk en
mooi. Sterk hoopte hij dat meisje nog eens te zullen ontmoeten. 0 niet om iets .... enfin, ernstigs.
Trouwen, hij dacht er voorloopig in 't geheel niet
over ! Nonsens .... Nl:aar och .... nou ja .... je
moet toch zoo 'is wat hebben. Iets heimelijks, in
je kop, in je .... hm ! ziel ! Hij lachte.
Hij liep tusschen tuinen in. Het was heel stil.
Een heldere, zuiver-geurige nacht koelde om zijn
lichaam, zijn gloeiend hoofd heen, weldadig. Hij
merkte 't nu pas goed, er was iets zomersch in de
lucht. Je rook dat, juist 's nachts. En zijn borst uitzettend bewoog Luuk van der Marel de armen
eenige malen met een ruk op en neer en naar achter. Heerlijk toch dal deze stad, zijn nieuwe woonplaats, zooveel groen en bloemen had, zulke prachtige
3
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omstreken, heerlijk om in te wandelen, te fietsen.
Verliefdheden van hem, vroeger, waren bijna altijd
opgekomen in tijden van malaise, van zoeken en
tasten naar een levensoccupatie, verlangen naar avontuur. Terwijl nu, hier: zijn bestaan was als vernieuwd,
eindelijk begon zijn carrière; Al zijn aandacht zou
hij noodig hebben voor zijn werk .... Nee-nee, het
zou fnuikend zijn, het ging eenvoudig niet, hij moest
dat meisje maar zoo gauw mogelijk uit zijn hoofd
zien te zetten. Trouwens — hij wås dan toch ook
niet verliefd ! Och, geen kwestie van ! Wat kende
hij dat kind nog ! Malligheid, malligheid !
II.
Met loonre beenen en wat kort van adem kwam
Luuk van der Marel den volgenden ochtend voor
het fraaie gebouw van de Wisselbank te st aan en
geraakte hij er binnen. Al dadelijk toen hij opstond
's morgens -- dof in zijn hoofd ; hoe dom ook, eigenlijk onverantwoordelijk, dat late wijntjes-drinken
gisteravond — maar nog sterker onderweg naar
kantoor, was 't weer met groote verbazing in hem
opgekomen, begreep hij er niets meer van : hoe had
hij in godsnaam maar brutaalweg durven aannemen
zåå'n benoeming ? Directeur van een belangrijke
Bank ! Als hij er vroeger wel eens even aan gedacht had, dat het daartoe komen moest, dan was
dat altijd met een zekeren terugschrik geweest, had
hij die benauwende gedachte geregeld weer met
driftigheid verdreven. Hij kån het immers niet, hij
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was er veel te droornerig voor, en te ongedurig,
lang niet geposeerd genoeg, stelde ook eigenlijk
maar luttel belang in den feitelijken handel, in al
die zaakjes en commissietjes. Zoolang het bij theorie
bleef, bij min of meer fantastische berekeningen en
economische beschouwingen, of, wat het dagelijksch
werk betrof, bij het uitvoeren der besluiten van
anderen, half machinaal, zonder den draad zijner
droomerijen te verliezen .... o ja, best ! Maar zélf
zijn belast met de onophoudelijke daadwerkelijke
leiding eener groote financieele onderneming, persoonlijk aan allerlei zaken moeten denken en er de
verantwoordelijkheid voor dragen --- o God ! Luuk
had bijna geen stem om iets terug te zeggen, toen
de oude heer Baanders hem, op den drempel van
het keurige directiekantoor, met zijn luide woorden
en krachtige handdrukken verwelkomde, hem vervolgens meenam naar de groote zaal, waar hij éérst
de procuratiehouders en daarna, één voor één, al de
andere bedienden aan hun nieuwen directeur voorstelde. Hij deed het aardig, joviaal, breed lachend,
met hier en daar een guitig plagend woord, een
klapje op den schouder van dezen en genen. En
de menschen bogen, verlegen blozend de een, pedantig glimlachend de ander. Sommigen keken Luuk
onderzoekend aan, anderen dorsten hun oogen nauwelijks op te slaan naar het nieuwe patroonsgezicht.
Ze moesten eens weten wien ze vóbr hebben, dacht
Luuk. Maar, ofschoon nog weinig terugzeggend, hij
had zich intusschen herwonnen, zich herinnerd zijn
vaste voornemens; wat stijfjes en strak was zijn
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houding, ietwat neerbuigend vriendelijk zelfs en met
een air van superieure ernstigheid. Ook tegenover
een paar van de commissarissen, krakerig deftige
oude harlekijns, die hem eens op kwamen nemen,
zoogenaamd om te feliciteeren en te verwelkomen,
wist hij zijn correcte waardigheid te behouden, hoe
vreemd onveilig, haast angstig te moede het hem
innerlijk ook was bij die eerste officieele bezoeken.
Maar na een paar weken werkens en pratens met
zijn bankmenschen dacht hij al heelemaal anders.
Het viel hem in menig opzicht verbazend mee. Er
was eigenlijk niet veel sprake van te leiden en
commando te voeren. Alles liep, schijnbaar automatisch, zooals het al zooveel jaren had geloopen ; de
procuratiehouder en de hoofdklerken wisten precies
wat er gebeuren moest, en Luuk kwam tot de, hem
toch ook wel eenigszin.s hinderlijke ontdekking, dat
zijn uitgebreide theoretische kennis, zijn nieuwe,
schrander gevonden denkbeelden aangaande het
wissel- en bankwezen hem in deze, zijn overigens
benijdenswaardige betrekking maar van zeer gering
nut zouden zijn. Hij voelde zich opgelucht en teleurgesteld tegelijk -- de gewaande moeilijkheden hadden hem benauwd, maar ook geprikkeld -- hij wilde
het steeds nog maar niet gelooven, dat alles zoo
gemakkelijk ging. En met telkens vernieuwden ijver
verdiepte hij zich in de binnen- en buitenlandsche
relati es , de verbintenissen en gewoonten van het
huis, zat gansche dagen over de boeken gebogen,
las honderden brief-copieën en contracten door, en
notulen van directie-vergaderingen, Als de oude
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Baanders hem zoo bezig zag, gingen zijn dikke witte
wenkbrauwen recht de hoogte in en tuurden zijn,
toch al een weinig uitpuilende oogen, star verbaasd
naar zijn nieuwen mede-directeur, maar al dra verdween deze strakheid,, en ook de uitdrukking van
verbaasd-zijn, door het opkomen van een wijsironisch, toch nog jovialig lachje. Wat een ijver,
wat een ijver," zei hij dan een paar maal, zijn
lippen vooruitstekend, »nou maarre .... mooi hoor,
mooi, mooi !"
Een korte en buikige oude heer, met roode, raspig
geschoren, trapsgewijs achteruit-wijkende kin en
onderkinnen, apoplectisch een weinig en geplaagd
door benauwende hoestbuien, waardoor zijn groote
gezicht beangstigend paars worden en opzwellen
kon. Maar in andere momenten frisch-roze en glanshelder van tint, een welwillenden en zelfs niet ondeftigen indruk makend, met zijn keurig rondstaande,
glinsterend witte snor onder den dikken, forsch gekromden neus; daarop, voor de lichtblauwe kinderoogen, het gouden lorgnetje; daarboven de lange
rimpels van het voorhoofd en de glim-reine schedel.
Zéér ingenomen met zijn jongen, correcten, echt
groot-stadschen mede-directeur — ook hij zelf hield
er nog van zich jeugdig elegant te kleeden en kon
ondeugend tinteloogen — had hij, den eersten middag
den besten, Luuk naar de societeit meegetroond en
hem voorgesteld, trotsch, aan al zijn kennissen daar,
een uitgebreide collectie min of meer provinciale
oude en jongere heeren, die over 't algemeen verbazend gemakkelijk te onderhouden bleken, goed-
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lachsch de meesten, en bizonder welwillend gestemd
jegens Luuks in hun midden dan ook imponeerend
slank-heerige verschijning. Baanders, merkende dat
hij eer inlei met zijn nieuwen collega, glom en
glimlachte aanhoudend van puur plezier. Zelfs dat
Van der Marel nu juist niet bijster joviaal en toeschietelijk van aard bleek te zijn, zich veeleer wat
»raide" en op een afstand hield, vond hij uitstekend, bewonderenswaardig --- zoo'n houding boezemde
respect in -- al zei hij zich ook, in zichzelf, met
een vleugje weemoed, dat de goeie kerel het wel
niet vol zou kunnen houden. »Bij ons in de provincie,
mijn waarde," knipoogde hij ool ij k op naar Luuks
vriendelijk gebogen hoofd -- en 't bleek een stopwoord van hem te zijn -- »bij ons in de provincie,
je moet zoo oppassen, hé ? De fijne puntjes gaan er
zoo gauw af. Och ja, je moet wel huilen met de
wolven soms !" Luuk glimlachte daarop, lip-tuitend,
op zijn beurt een beetje ironisch en spottend, en de
oude heer Baanders kreeg een geweldige hoestbui,
werd rood tot over zijn gladden schedel.
Geregeld op de groote societeit -- de Harmonie —
verschij nen, moest Luuk als een deel van zijn werk,
zijn plicht beschouwen, dat merkte en begreep hij
zonder dat zijn mede-directeur 't hem met nadruk
verzekerde ; op de societeit, over de bittertafels,
werden soms de meest lucratieve zaken besproken
en afspraken gemaakt:. Daar kwamen de groote
klanten van de Bank, industrieelen en grondbezitters
uit de stad zelf en uit den omtrek, daar vertoonden
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sommigen dagelijks, anderen van tijd
zich ook
tot tijd — de officieren van het garnizoen, de landjonkers uit de naburige plaatsen, een gansch leger
van hoogere ambtenaars aan stadsbeheer, post, belasting, kadaster. Je hoorde er van alles wat omging
in de provincie. Niemand kon iets ondernemen, in
zijn privé- noch in ziijn zakenleven, of 't werd op
de soos besproken, gecritiseerd, belachen meestal.
Ook de presidenten van het Gerechtshof en van de
Rechtbank, de raadsheeren en rechters, de procureurgeneraal en de Officier van Justitie, de griffiers,
advocaten en notarissen lieten er zich zien, en hooren.
Lid van de societeit waren verder, behalve ettelijke
renteniers, de heerigste docenten aan 't Gymnasium
en de Hoogere Burgerscholen, de hoofdredacteurs
der plaatselijke bladen, een paar architecten, ingenieurs, doctoren, en ten slotte --- curiositeit van 't
gezelschap --- een enkele geaccrediteerde »artiest",
schilder, provinciale beroemdheid : een lange man
met altijd een grootera flambard schuin op het achterovergeworpen hoofd, veelal rukkend met breed gebaar aan zijn winderige witte snorren en smalle sik.
Ook Fokkema kwam een enkele maal op de
societeit en Van der Marel werd hem voorgesteld.
Een beetje verlegen glimlachend sprak Luuk van
hun tezamen hierheen reizen, den avond van zijn
eerste aankomst. De ander bleef strak, ernstig, zeide
zich niet te herinneren hem ooit meer gezien te
hebben, praatte weinig, beleefd maar koel, klampte,
zoodra hij hem zag, mijnheer Baanders even aan,
over zaken, was dan gauw weer verdwenen.
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Van de kooplieden in de stad werden alleen zij
ter Harmonie toegelaten, die hun waren aan wederverkoopers verkochten ; geen winkeliers, ook de
grootste, de rijkste niet. Met je leveranciers kon je
niet vriendschappelijk omgaan, vonden de jonkers,
de officieren en de hoogere ambtenaars. Om toch
ook die lui te vriend te houden voor zoover ze
klanten van de Bank waren -- moest je ze vriendelijk groeten op straat, ze van tijd tot tijd eens
aanspreken en een eindje met hen oploopen, ze
vooral met de uiterste beleefdheid ontvangen en te
woord staan, zoo dikwijls ze zich persoonlijk op het
kantoor vertoonden, al was het maar om een nietigheid. De oude heer Baanders had er plezier in, zoo
gauw als zijn »jeugdige vriend" deze toestanden
scheen te begrijpen en er zich ingeleefd had. 't Was
of Van der Marel instinktmatig gevoelde welke van
de klanten met eenige vriendschappelijke vertrouwelijkheid behandeld dienden te worden, welke andere
met een voorkomende courtoisie die tot niets verplichtte. Een werkelijk kundig en bizonder tactvol
jongmensch, zoo roemde hem zijn oude collega —
wiens eigen al te goedmoedige jovialiteit hem al
heel wat nadeel had berokkend --- tegenover de
commissarissen. Doch 4 ► én van deze voorname heerera
merkte bij zulk een gelegenheid langzaampjes op —
glimlachend wel, maar toch met een blik en kleine
vingergebaren, als duidde hij geheimzinniglijk op
een thans nog ver afliggend, straks wellicht al
naderend gevaar : » Zeker, zeker. Alleen, hè ? dat
é ne heertje, waar hij nogal veel mee is.... hoe heet-ie
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hij zich tegelijk beleedigd; zéér onbehagelijk was
hem een oogenblik zijn positie. Totnogtoe had hij
ook zichzelf, om zijn zakenslimheid en takt in den
omgang, in stilte toegejuicht. Maar dat een ander
daaruit het recht kon putten aanmerking te maken
op zijn intieme relaties, trof hem scherp. Koeltjes
wendde hij zich van den ouden heer Baanders af
met het vaste voornemen zich voortaan, nog hartelijker dan tot heden, aan te sluiten bij dien goeien,
mallen Dick, en bij Ben de Haes -- die er blijkbaar
nog net even doorkon als vriend voor hem ! Wat
een aanmatiging. Alsof hij voor zijn omgang genoeg
kon hebben aan al die kaffers op de societeit !
Toch een raar vat vol tegenstrijdigheden, ik, zei
hij in zich-zelf, toen hij wat later kalm over de zaak
nadacht. Aanleg voor handigen handelsman en voor
fier-onverschilligen bohémien, in één ziel vereenigd....
eigenlijk gék !
De drie vrienden waren, sinds Van der Marels
aankomst, bijna dagelijks, korter of langer, te zamen
geweest. Ze hadden een gemeenschappelijke tafel.
De kamers, zonder pension, hem door Oostervue
aan de hand gedaan, had Luuk betrokken ; ze bleken
licht en ruim ; en ook de verhuurders stonden hem
op 't eerste gezicht wel aan, ze schenen niet van
het gewone, klein berekenende soort. Curieuse menschen. 't Vrouwtje vooral had hem aanstonds voor
zich ingenomen.
Een artiestengezin, uit Amsterdam gekomen, nog
jong en vrij armoedig. De man, een zachtzinnig
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wat nog komen zou. De bekende schilder met de
witte snorren en sik was de »bête noire" van dit
gezelschap. Bij deze jonge artiesten --- schrijvers,
musici, teekenaars, kunstnijveren -- was het ook dat
Dick Oosteroue zich van tijd tot tijd placht te voegen ; hij beweerde dat er jongens van aanleg onder
scholen, en dat hij-voor-zich in elk geval nog liever
luisterde naar hun opgewonden en extravagant gebazel dan naar de alledag-eendere kwebbelpraatjes
op het bureau van zijn krant -- over de societeit
»de Harmonie" en het daar vergaderend gezelschap
sprak hij nooit anders dan met ironische reverentie.
Steendorp, de jonge letterkundige -- ook hem
ontbrak het, volgens Dick, geenszins aan talent-vanschrijven ; alleen maar aan de noodige vinding, geest,
oeschaving, werklust en volharding — Steendorp
was vroeger bij het onderwijs geweest, doch zijn
abstracties hadden hem belet een dergelijke betrekking n aar behooren waar te nemen — dienstbaarheid
trouwens, en hij schudde zijn gebogen hoofd nadenkend wanneer hij dat zei, was niets voor een
kunstenaar. Zoo verhuurde hij dan nu kamers, waarvoor de zorgen geheel op zijn vrouw neerkwamen ;
het was Dick Oosteroue geweest, die hen in deze
aangelegenheden geholpen had, met voorschot van
huur en bij den aankoop van meubelen op aucties —
met recommandatie ten slotte.
Zelden of nooit had Luuk zich te beklagen, zijn
kamers, met smaak gemeubeld, werden goed en
geregeld schoongehouden, zijn weinige bizondere
bevelen stiptelijk opgevolgd. Mevrouw Steendorp,
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den heelen dag bezig, deed dan ook bijna alles zelf ;
het dagmeisje bleek een stoethaspel te zijn; na een
opmerking daarover van Luuk schokschouderde ze
triest-onverschillig : niet de moeite waard het kind
weg te zenden, die waren toch allemaal eender !
Luuk gevoelde medelijden met het fijne vrouwtje:
ze moest een schoonheid geweest zijn en mocht
nog mooi worden genoemd, hoezeer het kinderen
baren en het harde werken, innerlijke teleurstellingen
misschien ook, haar al aangegrepen hadden, de bleeke
wangen uitgehold, de donkere vagen verdoft. Maar
als zij eens even rustig neerzat, een van haar kleintjes
op den schoot -- het jongste was nog aan de
borst — geleek zij, met haar rechte neusje en volle,
glanszwarte haren, gladweg langs de voren neergestreken, een madonna, een ietwat droevige en
streng-devote italiaansche Moeder-Gods. Met welk
een ernstige aandacht kon zij neerblikken op haar
zuigeling. Luuk begreep niet : hoe zou zij er toch
toe gekomen zijn dien man te trouwen ? Eens sprak
hij daarover tegen Dick, die hem onmiddellijk luidruchtig uitlachte en verklaarde dat hij een onverbeterlijke dweper was en nooit een goed bankdirecteur
zou kunnen worden. Maar Luuk, zijn indrukken
nagaand, begreep, dat als mevrouw Steendorp wat
jonger, fleuriger, niet zoo benauwend triest was
geweest, hij waarschijnlijk wel erg gecharmeerd van
haar zou geworden zijn. Nu was hij nog te zeer
vervuld van Helene Servaes -- dat sprankelende,
dat éclat! -- ofschoon hij haar na den dag van zijn
aankomst niet weergezien en d aa r ook heelemaal
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geen moeite voor gedaan had — dwaasheid ; hij
moest nu eindelijk eens werken ; en dan was er ook
immers die Fokkema ; getrouwd ; nou ja ! -- Maar
ook werd hij te pijnlijk-triest, te veel met medelijden
aangedaan, bijna altijd wanneer hij mevrouw Steendorp zag, dan dat hij tegelijk het gelukkig-makende
eener zoete bekoring zou hebben kunnen ondervinden. Zij, van haar kant --- sedert hij é ns met
ietwat spottende luchtigheid over het werk van haar
man had gesproken --- deed koel en wat stroef
tegen Luuk, niets meer zeggend dan het hoog noodige, maar altijd beleefd. Het was duidelijk, en werd
hem trouwens bevestigd door Dick, die familjaar
was met de Steendorps, er altijd even binnenliep
als hij Luuk bezocht, mijnheer Van der Marel hielden
zij voor iemand uit een sfeer aan de hunne vijandig,
een »rijke meneer", iemand die niets eigenlijks voor
kunst gevoelde, er enkel voor den geur zooveel
boeken, wat prenten, een paar schilderijtjes en beeldjes
op na hield. »Wat wil je, kerel, ze dweept nou
eenmaal met die man, hè ? Zoo zie je wat voor
smaak ze hebben ! Geloof me, zeg, vrouwenliefde,
er is haast altijd iets onverklaarbaars in, iets ten
eenenmale geheimzinnigs. Ja, je denkt tegenwoordig
dat je 't leven in je zak hebt, maar.... Maar daarom
is 't juist zoo aardig, hé ? Ik meen die liefde van
hun. Wij mannen wete n doorgaans blikslagers precies
waarom we een vrouw willen hebben. Verdomd-nog'an-toe, zeg ! Tas de brutes !"
Helene Servaes ! Bij zijn verkeer in de stad had
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Luuk al eenige malen -- en dan telkens met een
zonderlinge bewogenheid, waarvan hij echter nooit
iets merken liet --- dien naam hooren noemen, en
daarbij, was de spreker een man, zekeren licht spottenden glimlach en lustige oogflikkering opgemerkt.
De dames hielden zich strakker, praatten van »dat
gezelschapsjuffertje van mevrouw Haardtsen", schenen
haar niet te mogen lijden. Maar gezien had hij
haar in 't geheel niet meer, ook niet terloops op
straat, en ook niet bij Bens oom en tante, kolonel
de Haes en zijn vrouw, bij wie hij al een paar
malen, samen met zijn vriend, een visite gemaakt
en déns gedineerd had. Een opgewekte, gezellige
familie. De kolonel, vijf en vijftiger, en al geheel
wit, vertoonde zich niettemin, ook in politiek, steeds
met zorg gekleed en nam bitonder veel notitie
van de knappe vrouwtjes en meisjes welke zijn
vroolijk huis frequenteerden, daarbij in 't minst niet
gehinderd door de aanwezigheid zijner tien jaar
jongere vrouw, die, ails ze niet laten kon ze op te
merken, zijn ondeugende grapjes en hofmakerijtjes
enkel te bestraffen placht met een plagend woord
over zijn leeftijd, een knipoogje, of een lachje van
verstandhouding, met de bewonderde schoone —
een straf waarvan ze dan nog, en gewoonlijk dadelijk,
berouw toonde, door hem zelf toe te lachen of een
liefkoozend kneepje te geven. Een zoon, luitenant,
was elders in garnizoen, thuis alleen twee dochters,
een knappe blondine van twintig die Cécile, en een
ondeugend brunettetje van zeventien die eigenlijk
Nicolina heette, maar zelfs door de keukenmeid met
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hem, rond
zuchtte,
vloekte, alalnaar
naarhij
hijgestemd
gestemdwas,
was,
zuchtte, foeterde
foeterde of vloekte,
over
's meisjes
meisjes lachende
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betrof, het
hetwas
wasvreemd,
vreemd, maar
maar de
de
Wat hem
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oogenblik
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lief, lefd.CéciHas-hjvond
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aar mooi,
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stemenenvriendelijke
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watbruinig
bruinig
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huid, maar
maar geestiger,
geestiger, boeiender,
boeiender, scheen
scheen nog
nog
van
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heelemaal een kind. Nog het liefste eigenlijk praatte
hij wat met hun mama, wier schijnbaar zorgenlooze
levensopvatting hem meer doordacht, van echter
mildheid, ruimte, menschelijkheid voorkwam te zijn
dan de haar goedig toe-glimlachende menschen wel
te vermoeden schenen. Doch ook zij, knappe vrouw
van over de veertig, gezellig en goedlachsch, verstandig en een beetje moederlijk-hartelijk als zij met
alle jonge menschen omging, kon Luuk, met zijn
vage, maar diepbroeiende verlangens, zijn zoekende
eerzucht-gedachten, altijd levend in de toekomst, niet
gestadig naar haar huis lokken. Toen hij dan ook,
zekeren mooien Juni-avond in de veranda van het
kolonelshuis, terloops had hooren zeggen, dat mevrouw Haardtsen met Helene op reis gegaan en
van plan waren eerst half Augustus terug te keeren,
bleef hij geruimen tijd weg uit het vroolijk gezin,
visites makende intusschen, zooals hem dat nuttig
voorkwam, bij de families der groote klanten van
de Bank die hij zelven al had Zeeren kennen. Het
was ook trouwens volzomer en dus eigenlijk geen
tijd meer voor visites. Zoo dikwijls zij zich vrij
konden maken, ging Luuk nu ook naar buiten met
zijn beide vrienden, genietend van de verrukkelijke
bosschen en heiden, nog weinig gekend, om zijn
nieuwe woonplaats. Zoo goeddoend door veilige
vertrouwdheid als dien avond van zijn aankomst was
hun samenzijn echter bijna nooit meer. Het was
alweer gewoon geworden, gaf uit zichzelf nog maar
weinig indrukken. Ook merkte Luuk, met zekere
angst, dat er een licht provinciale verwording in de
4
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manieren, uitspraak, ja zelfs in zekere opvattingen
van zijn kameraden was gekomen. Zou dat bij hem
dus ook zoo moeten gaan, kon je daar niet aan
ontsnappen ? Soms bleef hij in-eens een Zondag
thuis, boudeeren zooals Dick dat noemde, met een
boek of een tijdschrift op zijn kamer zitten, vaag
melancoliek. Naar zijn ouders, in Haarlem, ging hij
uiterst zelden.
Het waren nu ook weldra niet meer Ben en Dick
all een met wie hij omging, tal van nieuwe kennissen
had hij gemaakt, jongere officieren en industrieeten,
advocaten en ingenieurs en daarbij enkelen die hem
wel aanstonden. Veelvuldiger werden zijn uitgangen,
zijn gezellige ontmoetingen en kleine feestjes ; in
een lichten, niet onaangenamen roes van vrij gemakkelijk werk en welgekende droomerij, luchtig
vermaak en belangwekkende lectuur, liet hij zich
leven dien zomer, had weinig moeite met zichzelf.
Doch eensklaps weird dit slap-genoeglijk voortbestaan verstoord, werd hij herinnerd, en dat op
scherp hinderende wijze, aan zijn gedachten en
stemmingen op reis naar deze, destijds nog zoogoed-als onbekende stad, aan het hem zoo wonderbaar bekorende meisje, dat toen, een mysterievol
half uur, in zijn onmiddellijke nabijheid had gesproken, gelachen, hem in haar sfeer betrokken. En
de mogelijkheid van een ånder leven, van groothevig geluk, kwam met een zwerm van oproerige
gevoelens : wrok, spijt, berouw, zelfhaat, driftig verlangen, zijn gedachten verontrusten.
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Het was op een middag tusschen vijf en zes. Op
de societeit gekomen voor zijn dagelijksch praatje
en zijn barrel, vond hij daar geen van zijn intiemer
kennissen -- bijna alien waren op reis of ergens
buiten — en schikte hij zich, bij gebrek aan beter,
op hun herhaald verzoek, aan het tafeltje van eenige
soos-habitués die hij nog maar oppervlakkig kende.
Zij begroetten hem met luidruchtigheid, lachend
en oogentintelend van genoegen over zijn vriendelijk
besluit zich bij hen neer te zetten, toch ook niet
zonder ironie in hun stemmen ; tot rust gekomen
trachtte al gauw elk op zijn eigen wijze deze vereerdheid te verbloemen, de één door een nonchalantonverschillige houding, de ander met woorden van
ruwen spot of pralende onafhankelijkheid.
Een paardenbaron uit de buu rt , met een als baksteen zoo rooden en raspigen, verweerden kop,
waterige drankoogjes, een langen hangenden neus
en futlooze snorharen, voerde het hoogste woord,
toegejuicht en bewonderd, toch ook voor-de-gekgehouden, door de anderen : een paar geuniformde
ritmeesters, ongetrouwde veertigers, harde, als gepolsterde figuren met brutale commandeerbakkessen
-- de eene vervreten-rnager, met een afgeknabbeld
donker snorretje, de andere vettig en vlekkerig-rood,
de blonde knevel met een wijde golf over den altijdopen mond krullend — en een ietwat jeugdiger
meneer, in lichtgrijs zomerpak, een industrieel,
Nellemans — Luuk kende hem al door de Bank,
't was een klant -- oud-vrijer ook hij, en daarvan,
met zijn glimmenden, verwaarloosden kop, de stoffige

52

HELENE SERVAES.

en plooiige slordigheid zijner kleeren, duidelijke
sporen dragend. Een oogenblik later kwam de oude
schilder er nog bij zitten, poseerend als altijd met
zijn driest-rechte gestalte, zijn artistieke penseelsnorren en sik — een groote, voornaam-rustige iersche
setter legde zich dwars over zijn voeten — en even
dåårna een meneer, dien Van der Marel ook wel
kende, daar hij in 't Bestuur van de societeit was
en daar allen dag te vinden. Van Ommen, wist Luuk
zijn naam, hij heette een grappenmaker te zijn, en
was ambtenaar bij de registratie of zoo iets.
Het gesprek, op bruusk-blageerenden, schelderigen
toon gevoerd, onderscheidde zich aanvankelijk niet
van zoovele andere, door Van der Marel reeds in
deze lokaliteit aangehoord ; het liep over stadsche en
provinciale aangelegenheden, min of meer in verband
met politieke of andere partij-twisten, vol persoonlijkheden, minachtende kwalificaties of ridiculiseeringen
van hooggeplaatsten en mannen-van-het-oogenblik.
Al hun handelingen werden, vaak brutaal-openlijk,
doch meermalen ook met een enkele mondtrekking
of lui gebaar, van de kleinste of ignobelste motieven
beschuldigd, de rechtschapenheid van gerespecteerde
oude lieden, tusschen twee jeneverslurpjes in, met een
schamper woord, korten schouderschok, knipoog of
grijnslach, in twijfel getrokken. Luuk hield er zich
zooveel mogelijk buiten. Om niet absoluut te zwijgen, stelde hij nu en dan een afleidende vraag. De
gedachte kwam bij hem op, dat, gesteld dat deze
kerels gelijk hadden, het menschdom ware een
hoop rapalje, het afmaken nauwelijks waard. De
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»116? Ja zeker! Twee meisjes en twee jongens.
Heel aardig, hoor, 't oudste meisje, maar ze is nog
wat te jong voorloopig."
»Dan lijkt het me toch niet aan te nemen", viel
Luuk in — maar in-eens hield hij weer op, licht
blozende, verward. Wat een onmogelijk brave tirade,
hoe kwam hij er bij ! Zich snel buigend greep hij
de lucifers van tafel, stak met eenigszins trillende
hand zijn uitgegane sigaar weer aan.
Maar Van Ommen had hem al begrepen. Met
twinkelende oogjes keek hij de hoofden langs. »Meneer van der Marel heeft, geloof ik, nog illusies
omtrent de menschheid", spotte hij.
»Dat zal het zijn, ja", zei Luuk ernstig. Dan, als
in plotselinge bezinning naar zijn horloge grijpend,
»maar intusschen verpraat meneer van der Marel
zijn tijd. Ik moet 'is gaan. Adieu heeren !"
»Loop je nou al weg?" schorde de baron hem
achterna.
»Een afspraak !" riep Luuk over zijn schouder.
En hij hoorde nog hoe Van Ommen dit laatste
woord herhaalde en er iets bijvoegde, dat hij niet
verstond. Er was een algemeen gegrinnik achter zijn
rug. Maar hij was weg, liep de societeit uit, gehaast,
lichtelijk hijgerig. Buiten gekomen haalde hij een
paar maal diep adem. Vernederd voelde hij zich en
vol benauwende schaamte zijn borst. Maar vernederd
vooral en zoo naar-onmachtig !
Na dit gesprek scheen er iets in Luuk veranderd.
In de dagen daarop betrapte hij zich herhaaldelijk
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op een innerlijke gewaarwording, die hem telkens
een oogenblik plezier deed, dan dadelijk ergerde
door haar dwaasheid. Een gevoel was het, of er nu
iets bestond tusschen Helene Servaes en hem. Onzinniger, kinderachtiger, kon het al bijna niet! Hij
had dat meisje nooit eigenlijk ontmoet, nbáit gesproken, maar 64ns gezien ; zij hém ook to6n waarschijnlijk nauwelijks opgemerkt ; zou zij hem, zou hij
håår nog herkennen, als ze elkander tegenkwamen
op straat; het was zeer de vraag ! En toch nam hij
de sensatie in zich waar, dat zij en hij elkaar wel
degelijk kenden, dat ze rekende op hem, op zijn
ridderlijke hulp -- en dat hij haar nu al verraden
had door haar niet te verdedigen tegen de praatjes
der societeitsmenschen.
Aan niemand had hij iets verteld van dat gevalletje op de soos, ook niet aan Dick en Ben, hoezeer
hem, '5 middags aan tafel, de drang gekweld had er
over uit te varen. Als hij zich rekenschap gaf van
die stilzwijgendheid, schokte hij zijn schouders: wat
gaat het me ook aan ! Toch wist hij wel, dat het dåt
niet was, dat hij er zijn goede reden voor had, het
niet te vertellen. Immers daardoor zou hij die praatjes
betreffende Fokkema en die juffrouw Servaes nog maar
helpen verbreiden .... Tot zijn eigen later nadeel
misschien .... En het was immers alles laster, natuurlijk, het kån en m åcht niet waar zijn. Hetgeen
anders niets beduidt, zoo gaf hij zich dan weer toe,
in een lage, mismoedige stemming, dan dat ik het
niet wil, niet hóåp ! Maar waarom zou die Fokkema,
blijkbaar ongelukkig getrouwd (als dåt waar was
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ten minste !} niet dol verliefd kunnen zijn op zoo'n
schitterend meisje als Helene Servaes, en waarom
zou ook zij zich niet . in een élan van medelijden
of van wat-dan-ook .... Het leven is kort, je moet
het waarnemen, dacht ze misschien, en, Dick had
gelijk, vrouwenliefde, er is altijd iets onberekenbaars, onbegrijpelijks in. Een oogenblik later hinderde
't hem eensklaps weer geweldig, dat hij nu waarachtig
zelf al geloof begon te slaan aan die societeitsklets
zonder zweem van bewijs. Ellendig ! Zulk gezwets
dringt als een besmetting in je ooren, zei hij zich,
je kunt niet laten althans de mogelijkheid aan te
nemen -- en je twijfelt al ! ..
.

Maar op een nog vol-zomerschen Zondag in September, tusschen vier en vijf uur nadat hij juist
den heelen dag nog niet aan Helene Servaes gedacht had, maar veel met Ben de Haes was bezig
geweest, troosterig hem een beetje plagend soms,
maar dan weer afleidend of op hartelijke manier
opmonterend den verliefden jongen man, en nadat
hij zich ten slotte maar weer had laten overhalen
samen een visite te gaan maken in het kolonelshuis ; Luuk moest dan trachten de rest van de familie
met drukke verhalen bezig te houden, terwijl Ben
intusschen zijn best zou doen, het met zijn mooie
blonde nichtje tot een teer-intiem gesprekje te brengen -- daar eensklaps, alleronvoorbereidst, stond hij
våår haar, vlak bij haar, haast Al te dicht in-eens
bij haar van gratie omsfeerde gestalte. Mevrouw
de Haes was het, die hem presenteerde, met haar
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goedige stem : »Meneer van der Marel, mevrouw
Haardtsen, juffrouw Servaes." Hij boog stijf, groette:
»Ah ! mevrouw, juffrouw," dof, stamelend, blozerig,
z66 verlegen in-eens, en met zijn figuur geen raad
wetend, als hij zich in geen tijden gevoeld had;
hij schutterde tegen een stoel aan, ging daar toen
maar op zitten, was alles vergeten, wat hij met Ben
had afgesproken en sprak juist zélf Cécile aan,
vragend, met kwasi levendigheid van belangstelling,
of ze zich goed geamuseerd had op een buitenpartij
waar hij ook was genoodigd geweest.
Deze gebeurtenis viel voor in de ruime serreveranda achter het groote, tuin-om ri ngde huis der
De Haesen. Cécile, zonnig van blondheid en lieven
lach, zette zich naast Luuk, sterk geanimeerd; blijkbaar gevleid door zijn attentie keek ze met groote
oogen in de zijne en begon plezierig, met kicherlachjes en hoofdgebaren, op te halen van dol-leuke
voorvalletjes en ontzettend-malle momenten op die
groote partij, en ook hij knikte en lachte, verstond
haast niets van haar verhalen, merkte terwijl vagelijk,
dat aan zijn andere zijde vriend Ben, tusschen zijn
tante en mevrouw Haardtsen gezeten, geheel door
deze twee werd in beslag genomen, met veel belangstellende vragen naar zijn elders wonende familieleden. En intusschen wist hij, aan den overkant van
het rieten tuintafeltje dat onder zijn blik lag, den
witgekuifden kolonel te zitten, kranig en recht-op
als altijd, hoorde hij zijn luide, wat gem aakt zware
stem, coquet-klankrijk toch en welverzorgend zijn
oolijke, plagerig compliLmenteuse woorden, zooals hij
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gewoon was te praten met al de knappe jonge
vrouwtjes en aardige meisjes waar hij zoo'n innig
plezier in had, hóårde ook nu en dan, met een bewogenheid die als een waas voor zijn oogen bracht,
dat klokheldere stemgeluid en dien muzikalen lach
van toen, in dien coupé, maar .... neen, toch niet
precies zooals de geluiden in zijn herinnering waren
blijven naklinken. Iets scherpers, harders, hadden zij
nu. En toen hij, na een poosje, terwijl Cécile even
zweeg, plotseling met oplettendheid dorst kijken,
viel ook Helenes uiterlijk hem eenigszins tegen ;
hij wist zelf niet waardoor; het was of er iets aan
ontbrak ; haar blanke gezicht had iets voozig-mats
nu, iets ontluisterds bijna. Met deceptie, gevoel van
gemis -- dat toch tegelijk een soort verluchting
gaf, en iets als geruststelling -- begreep hij eensklaps haar in zijn droomen sterk geïdealiseerd te
hebben. En deze gedachte, eenmaal onder woorden
gebracht, kalmeerde, ontnuchterde hem nog meer; nu
dorst hij ook wat langer en aandachtiger naar haar
te kijken. Dat kon wel, terwijl hij zijn kopje thee
opnam en dronk met korte teugen; zij lette niet op
hem, was één-en-al vriendelijke aandacht voor den
ouden heer de Haes. Maar plotseling -- met een
schok van verrukking zag hij het aan daar
str aalde haar gansche wezen op --- de kolonel,
glansoogend, mondtuitend, scheen iets fijn-vleiends
gezegd te hebben. Een diepe gloeiing leefde nu in
haar oogen, toch zoo oneindig mild en zacht; haar
wangen bloosden ; donzig en gaaf bleken ze thans
als rijpe perziken, verrukkelijk van matte glanzing.
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En Luuk, eensklaps bevangen van een hevige
jaloerschheid op den galanten kolonel en niet meer
bedwingend zijn verlangen dien heerlijken blik op
zichzelf te trekken, zette zich mannelijk-recht, Gelukkig zweeg juist weer even de blonde Cécile,
maar hij voelde haar blik aan zijn gezicht hangen,
terwijl hij sprak. » Pardon, juffrouw Servaes," zei
hij met verhoogde stem, »weet u wel dat u mijn
compagnon de voyage is geweest toen ik hierheen
reisde om mijn nieuwe betrekking te aanvaarden ?"
Zij keek op, maar weinig verrast, in haar oogen
even nog een naglans van plezier, die echter snel
verdofte, terwijl haar zuivere wenkbrauwboogjes zich
fronselden — om haar mond een êven-dedaigneus
glimlachje --- en met bijna onmerkbare scherpte
kalmweg sprak : »Nee, meneer Van der Marel, daar
ben ik me niet van bewust. Wanneer is dat dan
geweest ?" De andere gesprekken stokten, allen keken
naar Luuk, maar hij, ofschoon opnieuw zich wat
verlegen voelende worden onder die algemeene aandacht, hield stand : »In April ! Al een heelen tijd
geleden dus. Ik zou trouwens tåch begrijpen dat u
't niet meer wist. U heeft mij nauwelijks gezien,
denk ik. Maar ik u wel. 0, ik weet het natuurlijk
nog bizonder goed". Er werd gelachen. »Wat een
wonder !" riep de kolonel. BBEen conquête, kind",
schertste mevrouw Haardtsen ; haar hooge witte
haargolf trilde en zij greep naar haar schildpadden
face á main, keek er door naar Luuk met welwillenden glimlach. Ook Helene Servaes glimlachte nu
even en kleurde licht, terwijl ze de oogen een
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moment in verwarring neersloeg. »In April ?" herhaalde ze dan, peinzig. »Ja," ging Luuk voort, »het
was in de våóravond. U had een andere hoed op,
zoo'n groote, met blauwe bloemen." En hij noemde
nog het station waar zij was ingestapt, keek er haar
sterk bij in de éven„ koel, naar hem opgeslagen
ooggin, bewust verzwijgend dat zij niet alléén was
geweest toen. p'k Herinner me er niets meer van",
zei Helene, nog op die:nzelfden peinzigen toon, maar
wat strakker. »U heeft een uitstekend geheugen,
dat moet erkend. Maar 't was dan ook, zooals u
zei, niet-waar, de dag van uw eerste aankomst hier.
'k Weet, u is directeur van de Wisselbank geworden.
Vindt u niet, dat juist van zoo'n gewichtige dag
onbeduidende bizonderheden je buitengewoon duidelijk voor de geest kunnen blijven ?" En zich
levendig tot mevrouw Haardtsen wendend : »Daar
dacht ik dezer dagen nog over, ik weet nog precies
welke hoed ik op en welke jurk ik aan had, toen
ik bij u kwam, nu al vijf j aar geleden. Enne.... dat
ik een klein, rood puistje aan m n kin had, hier !"
Mevrouw Haardtsen keek haar gezelschapsdametje
spotlustig aan. »Zoo-zoo, ja, ijdeltuitje, dat zul je
allemaal nog wel precies weten, daar twijfel ik niet
aan. Ik herinner 't me trouwens ook nog heel goed,
dat aardige staalblauwe japonnetje van je, de kleur
van je oogjes, hè ? Ja, je wist het toen al wel. Ik
vond je 'r dadelijk een snoes mee, dat 's waar. Maar
weet je nu 66k nog wat ik aan had ?"
»Zeker, zeker !" kwam Helene met levendig handgebaar, »wacht 'is, een bruine moir6-zijden japon
'
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met kant in dezelfde kleur, heel mooi, maar veel te
ouwelijk voor u. Dat dorst ik u toen nog niet te
zeggen, maar 'k heb er wel voor gezorgd, dat u
nooit meer zoo iets saais liet maken."
»Zoo'n brutaaltje", lachte de kolonel.
»Nee maar 't is waar, zeg", kwam goedig mevrouw
de Haes, een hand Op mevrouw Haardtsen's arm
leggend, »opgefleurd hééft ze je, hoor. Althans uiterlijk. Innerlijk was niet noodig."
»Nou ! Waarachtig ! Innerlijk ook", zei haar vriendin. »IJdel en mondain dat ze me heeft gemaakt,
dat nest, nog erger dan ik al was."
»Nu overdrijf je toch, Julie", plaagde de kolonel,
»ik heb je tenminste nooit anders gekend dan zoo
zedig en zoo stil al s een begij ntje !"
»Daar heb ik ook altijd alle reden voor gehad,
ouwe plaaggeest, om zedig te doen tegenover
jou. Hoe is 't tegenwoordig, Cor, heb je veel
met hem te stellen, of wordt-ie eindlijk 'is wat
wijzer ?"
»Hij ?" deed mevrouw de Haes kwasi minachtend,
terwijl ze opstond en naar haar theetafeltje liep.
»Hij wordt nooit wijzer!" En over haar schouder
zond ze haar man een grappig bestraffenden blik
en vervolgens een knipoog-je toe. »Kom kinderen,
wie wil d'r nog een kopje thee ? Julie, Leentje ?"
»Nee, nee, wij moeten 'is weg", zei mevrouw
Haardtsen, »anders krijg ik zoometeen weer op m'n
huid, van haar weet je."
»Ja natuurlijk", bevestigde Helene, opveerend, slank
en lenig voor Luuks verrukten blik, »we krijgen
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gasten vanmiddag en mevrouw moet bepaald vante-voren een poosje rusten."
Hoor je wel, daar begint ze al. Ik moet rusten.
Vroeger spraken we van een middagdutje doen,
maar dat heet tegenwoordig rusten . Nou, hoor,
vooruit dan maar, dan gaan we rusten .... Philippe,
lieve schat, laat jij je ouwe en je nieuwe vlam maar
's uit, hè ? .... Dag meneer van der Marel, uw gezicht
bevalt me, als u lust heeft een jichtige, aftandsche
weduwe en haar bekoorlijke jonge vriendin 'is te
komen opzoeken ...."
Mevrouw Haardtsen sprak niet uit, afgeleid door
het aandienen, en dadelijk daarop binnenruischen van
nieuwe damesvisite ; zij keek eenigszins schichtig op
en trok een mal benauwd gezicht. Barones van
Bottevelde en de freule, haar oudste dochter, werden
verwelkomd. Twee kolossale damesfiguren, dikkig
en stijf, de oudste omstreeks vijftig, de jongste nog
geen vijfentwintigjaar, maar al even plechtstatig
voortschrijdend, het hoofd een weinig in den hals
gedrukt. Zij nijgden met glimlachplooien in de welgedane gezichten, maar zonder eigenlijke vriendelijkheid, toen Luuk werd voorgesteld. )Dames", zei
mevrouw Haardtsen kort, met een luchtig hoofdknikje, kom Leentjekind, wij gaan. Nu adieu, hoor,
dag Cor, dag meneer Ben zal ik maar zeggen, u
heb ik ook nog nooit bij me gezien, komt u 'is
mee met uw vrind ?"
Want Luuk had verlegen-haastig, blozend en oogenschitterend, gebogen en zijn vreugde uitgestameld
bij die onverwachte noodiging ten bezoek. Hij werd
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er warm van ; welk een vooruitzicht in-eens, Helene
Servaes te kunnen ontmoeten wanneer hij wou. Langs
mevrouw Haardtsen's hoofd kijkend trachtte hij een
blik van Helene op te vangen, tevergeefs; zij stond
naar den kolonel gewend. Tot zij ook hem, ten
afscheid, een hand kwam reiken en hem een seconde
aanzag. Maar niets kon hij daarbij ontdekken, niet
of zij wist vat hij opzettelijk had verzwegen, niet
of zij mevrouw Haardtsen's invitatie met eenig genoegen had aangehoord. Naar haar turen blijvend
drong het plotsling tot hem door, dat de dames van
Bottevelde haar in 't geheel niet gegroet, haar
schijnbaar zelfs niet opgemerkt hadden, en dat bij
het weggaan ook zij op die twee in 't minst niet
scheen te letten. Wat moest dåt beduiden ?
De kolonel geleidde de vertrekkende dames tot
de voordeur van zijn huis. Nog even, van-uit den
corridor, klonk een vroolij ke schaterbui van hun drieën.
Intusschen was in de veranda een gansch andere
stemming ontst aa n, en een gesprek, vormelijk en keurig, in langzame, afgepaste zinnen. Het leek wel of het
geheele gezin De Haes een beetje bang was voor
mevrouw van Bottevelde, die majesteitelijk op hen
neerzag. Maar Luuk, zich heerlijk licht opgewonden
gevoelend, wierp luchtiige woorden in den kring ; hij
had van het algemeen opstaan-en-weer-plaats-nemen
gebruik gemaakt om zich naast mevrouw de Haes
te zetten, zoodat Ben nu ongemerkt zich wat terugtrekken en tot Cécile wenden kon. Op grappige
wijze — in antwoord op een hartelijk verwijt van
de kolonelsvrouw ---- boog herhaaldelijk de slanke
5

66

HELENE SERVAES.

jonge man met het innemend strak-gladde, bruintintige gezicht en maakte excuses over zijn lange
wegblijven ; mevrouw had groot gelijk, het was
verschrikkelijk dom van hem geweest, dat begreep
hij nu volkomen, maar .... já .... en hij begon te
vertellen, van reizen voor zaken en van uitstapjes
met vrienden, van zonderlinge avonturen en van
malle coïncidenten daarbij, fantaseerend een beetje,
overmoedig, rad van geest en tong — een paar keer
zag hij Ben naar hem omkijken, met verbaasde
verwondering, verraste pret, om zijn dolle leugentjes.
Na een poos vroeg de jonge bankdirecteur, die zijn
gansche, wat stijve terughoudendheid vergeten scheen,
met animo aan den kolonel, hoe het toch stond met
die rozenkweekerij van hem, achter in den tuin,
waar hij al zooveel van gehoord had; mocht men daar
niet eens een kijkje nemen ? Hij hield zoo van rozen,
vooral van de groote, volle, echt hollandsche. Dit
laatste werd tegen mevrouw van Bottevelde gezegd,
onwillekeurig met een zweempje van spot ; hij schrok
er zelf even van, maar 't werd niet opgemerkt gelukkig ; de kolonel, zichtbaar verheugd, stond dadelijk
op en inviteerde 't gezelschap hem te volgen ; ofschoon
't seizoen al opschoot, er waren werkelijk nog zeldzaam mooie exemplaren in bloei. In den tuin gekomen zag Luuk Cecile weer naast zich; zij sprak hem
aan, vroeg nog door over bizonderheden v an zijn
laatste uitstapje — hij bemerkte een lichte trilling
in haar stem, terwijl haar blik iets ernstigs, bijna
angstigs had, dat hem even verwonderde, vagelijk
verontrustte. Maar hij dacht er niet over na, bleef
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»En nu nog voor Puckje", riep tiran der Marel,
»wat wil zij van me hebben ? Zoo'n mooi, zacht,
kwijnend-teer geeltje?"
»Dat's goed", riep het lustige kind, net zoo'n
kwijnend geeltje als ik zelf ben, hè? Toe, steekt u
't zelf even in m'n haar ?" Ze ging voor hem staan,
op haar teenen, en bleef, terwijl hij voorzichtig den
doornigen bloemsteel bracht tusschen een paar glansbruine wrongen boven haar hoofd, met haar diepdonkere oogen coquet-lacherig naar hem opkijken.
»Ziet u niks", vroeg ze. »Maar Puck dan toch",
strafte mama. »116? Zien ? Wel allemachtig, je hebt
je haar opgestoken ! Daar had ik nog heelemaal niet
op gelet. Wel gefeliciteerd, hoor, groote dame !"
Maar toen de beide vrienden, een kwartier later,
weer naast elkaar liepen, de straten door, n aar de
societeit, bleek Ben de Haes stiller, keek hij mistroostiger nog dan te voren. Luuk vroeg maar niets;
het werd een beetje benauwend met Ben, vond hij ;
beroerd ook dat hij heelemaal niet opschoot met
dat nichtje, en dat het zoo diep zat bij hem. Maar
die zorgen om zijn vriend werden telkens weer verdrongen door een juichend gevoel van voldoening
over eigen welslagen. Verduiveld aardige vrouw,
die mevrouw Haardtsen ! Trouwens, ook barones
van Bottevelde had hem, op zijn eerbiedige vraag,
zeer minzaam permissie gegeven haar eens een visite
te komen maken. Van der Marel kreeg schik in
zich zelf. --- »Kom kerel !" hij riép het uit, na hun
lange zwijgen, klopte Ben op den rug --- »Pull up
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merkte hij, met zekere verwarring, dat zijn vroegere
soort van denken aan Helene Servaes, zijn droomerige herinneringen aan haar verschijning en geluid
toen in dien trein-coupé, terugkeerde, verdringend, als
van geringer waarde, het in de naaste werkelijkheid
waargenomene. En hij had oogenblikken waarin hij
tegen nieuwe ontmoetingen opzag, in een vage vrees,
een vooruit-voelen, dat daardoor die genotvol idealiseerende voorstellingen, en dat onbestemd, onberedeneerbaar besef van rnystiek-te-zamen-hooren voorgoed verstoord konden worden. Een voorgevoel leek
hem dat soms van felle teleurstelling, drukkend leed.
Maar dan weer, eensklaps als de zon die, van
achter een wolk te voorschijn komend, het landschap
in blijheid ontsteekt --- stond haar tintel-heerlijke
verschijning in volle leven en glans voor zijn verrukt
schouwenden geest, sloeg met ontrustende schokken
het zaligende weten in hem op, dat hij haar weldra
terugzien, zij weer tot hem spreken, lachen en oogglanzen zou, voelde hij zich hijgerig, kiopperig, gejacht, kon haast niet stil blijven zitten, telde en
overtelde de uren die nog moesten worden dåårgemaakt tot die volgende ontmoeting. Want hij
wist al, 't zou aanstaanden Vrijdag zijn. Mevrouw
Haardtsen ontving elken Vrijdag, had Ben hem
verteld, en de vrienden waren terstond overeengekomen, er den-eersten-den-besten samen heen te gaan,
's middags tegen half vijf. Als hij er niet tegenop
zag, verlangde Luuk naar dat uur als naar een
bevrijding ; vergeleken met dat bezoek scheen niets
anders ter wereld hem nog noodig of belangrijk.
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Toch gebeurde het ook wel eens, dat zich de
jonge bankdirecteur, nuchter-ernstig en met wat kinderlijke schaamte, aan zichzelf ergerde. Was het nu
waarachtig weer zoo ? Kon hij dan niet eens, een
tijd-achtereen, met mannelijke rustigheid, voortleven
en werken ? Was hij nu alweer verliefd, begoocheld,
verzot, als een knaap van twintig? Merkte hij opnieuw
die al zoo lang bekende -- al zoo dikwijls verwenschte — verlommende, verlammende bevangenheid in zijn hersens, zijn leden. Een ziekte ! God-ja,
het ging weer niet anders, hij kon weer niet met
scherpe aandacht bij zijn werk blijven, niet vlug zijn,
opschieten. Telkens verschreef hij zich, en morste
met inkt en asch. Daar waren ze weer terug, zijn
ellendige ongeduur en onhandigheid, zijn ongemerkt
overrompelende, warm droomerige abstracties. En
Van der Marel foeterde en vloekte in zichzelf, hij
wilde zich stevig aanpakken, zich dwingen. En dik\vijls lukte hem dat ook wel, voor een uur of wat.
Maar soms ook, midden in zijn werk --- of terwijl
hij praatte met zijn bejaarden collega, wiens gelijkvloersche jovialiteit hij niet uit kon staan dezer dagen,
met een aanmatigender klant of een beleefden bediende -- zag hij plotseling vóór zich, verwarrend:
Helene in de serre bij De Haes, ooglachend c oq uet
naar den ouden kolonel, Helene in den coupé-hoek,
zorgelijk-peinzig voor zich uitkijkend, dan in-eens
hel oplachend, Helene — want ook dit soort gedachten kwam hem telkens kwellen nu -- wandelende, deemoedig gebukt, over de hei-heuvels, en
naast haar, dicht naast haar, die machtige mannen-
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figuur, vurig, zwart, één-en-al wils- en doordrijfkracht: Fokkema, den grooten industrieel, dien hij
haatte nu. Een getrouwde man ! Nou ja, verdomdnog-'an-toe! Tant pis!
Eéns dat hij zoo, plotseling abstract, wat hakkelig
stond te praten, keek Baanders, oud-heertje niet
heelemaal zonder ervaring, door 't gouden glinsterlorgnetje, verbaasd naar hem op; aandachtig, Luuk
merkte 't; hij bloosde, herstelde zich vlug, deed
handig als had het besprokene zelf hem een oogenblik peinzig gemaakt, ging er met bitse beslistheid
op door. En sindsdien droeg hij zorg, dat zoo iets
tenminste niet meer kon voorkomen, noodzaakte hij
zich, zoo dikwijls er met anderen moest worden
gepraat, tot scherpe, ernstige aandacht. Zijn gezicht
op kantoor stond vaak grimmig van ernst. Oppassen,
oppassen, zei hij zich telkens met klem. Ook Ben
en Dick, hij was er zeker van, hadden totnogtoe
niets aan hem gemerkt. Dat zoo houden, in godsnaam, zich aan niemand verraden. Vertrouwelijkheid
met vrienden, och ! hij kende dat immers, al de
ellende ervan. Hoe dikwijls in vroeger dagen had
hij de sensatie gehad, alsof hem geen veilig hoekje
van innigst eigen illusie en weemoed meer overbleef.
Zonder concentratie in je zelf, hij had het reet smart
en schande geleerd, zonder die koele, vaste omslotenheid, — geen kracht en geen macht, geen
bereiken, van wat dan ook !
Goed voorbereiden zijn nieuwe ontmoeting met
Helene, ook daarop was hij bedacht. Schoon anders
weinig fattig, bepiekerde hij nu, met een hoofdbreken
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als gold het een belangrijke Bankonderneming, hoe
hij zich kleedgin zou dien Vrijdag. Zijn toilet moest
den indruk van zorgvuldigheid maken, maar ook
een duidelijk verschil toonen met dat van Ben. Want
nou ja, Ben en Cécile ., ... maar je kon het toch niet
wéten ; als dat meisje nu blijkbaar zoo onverschillig
voor hem bleef ; dépit, trots — 't was méér voorgekomen ! Ben was gewoon zeer correct visites te maken,
in zwart jaquet met streepbroek, bonte das, hoogen
hoed. Gelukkig had Luuk zich juist een zeer modieus
gesneden, donkergrijs jaquet-pak laten aanmeten,
zacht-wollig goed ; hij kocht er een bronsgroen satijnen dasje bij, door een dof-gouden ringetje getrokken, keurig en stil. Maar toen hij 's middags
voor zijn schrijfbureau zat, in wachting op Ben, nu
en dan zoo diep mogelijk ademhalend, turende dan
weer, langs zijn borst naar beneden, of even in zijn
zakspiegeltje, vond hij zich afschuwelijk. Wat een
vale kleuren !
In een open bakje kwam Ben. Het was nog een
warme dag voor eind September. Dat gaf afleiding,
zjeujigheid. »Een goed idee van je" zei Luuk onderweg. Opgevroolijkt beiden door den vluggen en
luchtigen rit kwamen zij aan voor het bloemige front
van mevrouw Haardtsen's villa: »Huis-en-Hof". Luuk
voelde zich wat opgewonden, meende nu heelemaal
niet meer zenuwachtig te zijn. Maar het piepgeluid
waarmee het ijzeren tuinhekje openging, en ook hun
knarsend stappen in het pas-vernieuwde grint, het
drong zich in zijn hersens als een lichamelijke pijn
zoo scherp. Ben schelde.
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bleek hem bijgebleven. En nu drong het ook tot
hem door, dat de paf-bleeke man met wien Helene
in gesprek was een lagen boord droeg om zijn
breeden nek, waarover, van achteren en opzij, de
omkrullende uiteinden zijner glimmend-zwarte haren,
terwijl hij pratend gebaarde, in voortdurende beweging waren --- o maar dat was dan zonder twijfel
de beroemde musicus Josef Rodler ! Die hoorde
immers in den Haag thuis ? Zeker een oude kennis
van mevrouw Haardtsen, die daar zelf vroeger ook
had gewoond. Z66 was dus het genre van haar
vrienden. Wel zéér bizonder in deze stad, waar
kunstenaars over 't algemeen voor minderwaardig
volk werden aangezien, een enkele geld-verdienende
schilder uitgezonderd. Maar de andere heer-figuur,
aan Luuks kant gezeten, die zijn kort-spottende gezegden wierp nu eens tusschen mevrouw Haardtsen's
woorden door, dan weer in 't praten van Ben de
Haes met de beide overgebleven visite-dames, was
een gansch ander type, had volstrekt niets artistieks.
Kaalhoofdig, rauw geschoren, lang en plat van gestalte, wat fattig en jeugdig gekleed voor zijn jaren —
minstens vijftig — zou hij precies op een doodgewoon
soort paardenminnende landjonker geleken hebben,
was er in zijn oogen en om zijn mond niet iets dof
smartelijks geweest, waardoor Luuk — hij gaf er
zich later pas rekenschap van — dadelijk was herinnerd aan een verhaal, lang geleden gelezen, van
een ouden, half versleten, heimelijk-lijdenden pierrot.
Hij lachte haast voortdurend, die vreemde man,
ironisch en geluidloos, schokkend recht op-en-neer
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zijn als uitgerekt bovenlijf, loskomende, nu en dan
alleen, in een korten, pijnlijk-onecht klinkenden
schater. Mevrouw Haardtsen, om hem hiervoor te
bestraffen, wenkbrauwfronsend, tikte hem op de hand
met haar dichtgeslagen face å main, vrij gevoelig
meende Luuk. Dan griinnikte hij een oogenblik wat
luider en genoeglijker en keek haar aan -- een
blik, die, ingehouden, toch van een heel intieme,
zacht spottende verstandhouding was -- eigenlijk
brutaal vond Luuk, die zich vluchtiglijk even blozen
voelde. Hij wist zelf niet goed wat hem een oogenblik, van zijn allerbinaenste uit, vagelijk verdrietig
maakte.
Het gesprek, aan dezen kant van de theetafel,
liep over litteratuur. Mevrouw Haardtsen zei, ze
raakte er wat uit tegenwoordig, maar onderstelde
tevens, dat Luuk wel uitstekend op de hoogte zijn
zou ; ze vond hem net iemand om zelf te schrijven.
En met een coquette hoofdbuiging keek ze hem
vleierig-lachend aan ; haar donkerbruine oogen glansden opvallend helder en jong in 't poeierig verdorrend gezicht en onder den hoogen witten haardos.
Zij vroeg wat hij haar aan kon raden te lezen,
waarschuwend de andere dames om mee te luisteren.
Maar duidelijk bleek uit het daaropvolgende heenen-weer gepraat, dat dit bescheiden-doen alleen maar
dienen moest om de groote belezenheid der levenslustige weduwe zelve te doen uitkomen. Luuk kende
bij lange na zooveel romans, drama's en gedichtenbundels niet als zij. Vooral in de fransche romanlitteratuur bleek ze thuis. Toch merkte Luuk, uit
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maar enkele kort-afgebroken gezegden, dat de fattige
vijftiger haar in dat opzicht nog de baas was. Baizac,
Gautier, Flaubert, Zola had hij heelemaal gelezen,
maar hij kende ook schrijvers als Duranty, Barbey
d'Aurevilly, Caze, die in Holland minder algemeen
worden genoemd. Niettemin deed hij aldoor, ietwat
plagerig ironisch, alsof hij ten eenenmale overbluft
werd door mevrouw Haardtsen. Zachtjes grinnekend
en proestend, schokkend zijn heele lijf en vertrekkend
zijn verweerde gezicht tot een aapachtig rimpelmasker, riep hij uit : »'`t Is enorm ! Enorm ! Die Julie
toch ! Straks komt ze nog met Casanova en Brantóme !
Hoe durf je, zeg, waar die jonge meisjes bij 4111"
»0, meneer van der Cluysse," riep een van de
dametjes die naast Ben zaten, »maakt u daar maar niet
ongerust over, hoor. De tijden van »la mère en
défendra la lecture á sa fille" zijn lang voorbij."
--- Van der Cluysse, Luuk herinnerde zich nu dien
naam te hebben hooren noemen als van een zonderlingen rijkaard, die zich nooit ergens vertoonde,
maar die vroeger veel geld voor kunstinstellingen
gegeven hebben moest —
»Jawel, jawel !" proestte de oude jonker, »'k weet
er alles van I Tegenwoordig verbieden jelie je
mama's ...."
»Wil jij je mond nou wel 'is houden, schandelijke
plaag." En mevrouw Haardtsen sloeg haar bezoeker
met het schildpadden lorgnon van onderen tegen de
rasperige kin tot hij au! ri ep, en achteruit deinsde,
met ko rt en schater, hernieuwd lach-schudden.
»Waar hebben jelie daar toch zoo'n plezier over?"
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vroeg plotseling Helene, zich snel oprichtend in haar
stoel en rondziend met spot en nieuwsgierigheid -éven keek ze ook, sterk en indringend, Luuk in de
oogen ; 't was of ze 't nu eindlijk gevoeld had, zijn
verlangende kijken.
»Och kindje", lachte mevrouw Haardtsen haar
vriendelijk toe, »houden jelie daar je maar aan de
muziek, dat is veiliger, altijd. Woorden zijn zoo
precies ! .... Maar zeg 'is, Leentje, lieve schat, zou
jij ons nog niet 'is een kopje thee inschenken ?"
» Gut! Dolgraag!" --- het meisje sprong op --»we waren ook zoo verdiept, hè, meneer Radler ?"
»Jij schijnt je tweede mama gelukkig nog niet al
te erg te bedillen bij haar lectuur, belle Hélène !" —
Van der Cluysse kon er nog niet over uitscheiden.
Helene, aan de theetafel staande, keek weer spotlachend om, wenkbrauwen samengetrokken, en 66k
weer even naar Luuk. »Ik mevrouw bedillen ? 't Zou
me weinig helpen, vrees ik. En daar is trouwens
nou niet zoo héél veelt meer aan te .... hoe zal ik
zeggen ?"
»Ja, zeg 't' is ! Begin jij nou ook al ?" viel mevrouw Haardtsen haar kwasi-verontwaardigd in de
rede. » Zoo'n nest!"
Allen lachten. De dametjes n aa st Ben proestten
het uit. Ben zelf blikte lache ri g van de linksche
naar de rechtsche, dan over naar Luuk, trok zijn
wenkbrauwen op. Josef Radler, met een wit-zijden
zakdoek, wischte zich het breede, voos-bleeke gelaat
af, terwijl hij met groot-open, een weinig verdwaasd
staande oogen naar Helene's vlug bewegende figuurtje
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held en amuseerde hem in 't bizonder op te merken
hoe de paf-dikke man, na eerst eenige malen gehoest, zijn wenkbrauwen gefronst en vergeefs gepoogd te hebben zich met pedante woorden in hun
gesprek te mengen, ietwat bruusk het hoofd met
de wippende haren-franje omdraaide en naar praatcontact zocht met juffrouw Dupuis, het dametje aan
zijn andere zijde.
Halfdronken gevoelde zich Luuk in-eens, trotsch
en overmoedig; met juichende voldoening drong het
tot hem door, dat Helene die zekere onverschillige
koelheid, van Zondagmiddag bij den kolonel -- en
waarvan ook daarnet, bij zijn binnenkomen, nog iets
scheen overgebleven -- thans geheel had afgelegd ;
vrij-uit lachte ze en praatte met hem, op een toon
alsof ze elkander sinds jaren kenden, weerstaande
rustig zijn bewonderende blikken in haar oogenzwart. En tóch meende hij soms, diep in die krimpende en zich weer uitzettende pupillen --- of was
het daaromheen, in dat geheimzinnige, moe-weeke
en toch staal-glanzige blauw ; kwam het misschien
ook door het zoo zwaar-zachte, heerlijk-dralige knippen van haar glanzige gebogen wimpers toch
meende hij soms iets als verwar ring, ontroering,
innig-gevleid zijn bij haar te bespeuren ; o, geen
twijfel of zij had zijn verrukte bewondering zeer
zuiverlijk doorproef d. Met genot ? Zou ze er een
oogenblik gelukkig mee zijn geweest ? Hij hoopte,
geloofde het soms. Maar dan waren er weer in-eens
van die trillingen in haar stem, van die peinzige
aarzelingen, die gedachten aan weemoed suggereer-
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den, aan verborgen somberheid, heimwee of ander
leed. Gelukkig, niets van die harde schamperheid,
waarvan, toen in den trein, hij wel even was geschrokken. Mild en warm was haar geluid, terwijl
ze sprak over mooie wandelingen die te maken waren
om de stad heen, in de bosschen en over de hei.
Eensklaps was 't of zij huiverde; haar oogen
doften ; wat schuddend met het hoofd schoot zij snel
overeind. »Wie mag ik nog een kop thee inschenken ?" vroeg ze luid, bijna schril, een gejaagdheid
ook plotseling in haar bewegingen, terwijl ze reikte
naar de kopjes.
Ongeveer op hetzelfde moment hoorde Luuk, die
op de gesprekken der anderen in 't geheel niet had
gelet, Dick Oosteroue's naam noemen en met hartelijkheid. Het was de pas binnengekomen schilder,
die vertelde dat hij met Dick gedejeuneerd had.
» Zoozoo, kent u die ook al, onze goeie vriend, de
onbloedige anarchist en ridderlijke vrouwenhater,"
vroeg Ben met een weinig verwondering. »Hoor je
dat, Luuk ?"
»Een vrouwenhater, wie 's dat ? Vertelt u 'is,"
viel juffrouw Huizenhoff met aandrang in.
»Wat ? Oostervue? Ja zeker, een heele goeie kennis van me," zei goedig glimlachend de schilder.
»Of hij een vrouwenhater is, weet ik niet. 'k Heb
er nooit iets van gemerkt en 'k zou 't niet denken,
een man met zooveel warmte voor al wat mooi en
lieflijk is. Maar hij houdt bizonder veel v an kunst
en heeft er een verbazend juisten kijk op, ik ken
maar weinig menschen die zoo intuïtief ...."
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I Jawel, jawel, begrijp ik heel goed", ging mevrouw
Haardtsen weer door. »Vooral schuw van salonmenschen zeker. En van al de kringetjes en coterietjes
hier. Maar wij zullen 't hem wel naar z'n zin maken.
Zoo salonnerig zijn we gelukkig zelf niet, wat zeg
jij, Lene. Dat's toch anders welbekend in de stad,
dacht ik. U brengt hem maar mee, hoor, mijnheer
van der Marel, ik reken op u. Ten minste", voegde
zij er bid met het hoofd wat opzij en een ondeugend
lachje, »als 't u zelf bij ons bevalt "
»0, mevrouw !" kwam Luuk, snel blozend, zich
plotseling betrapt wanend, hevig verlegen. En hij
merkte niet eens, dat Helene, die nog bij de theetafel stond, een oogenblik aandachtig en met speelziek
welgevallen op hem neerzag. Dan wendde zij zich
af en om haar beweeglijken mond trok even, vluchtig, dat vreemd-teere lachje van haar, lachje van
weemoed en medelijden.

Op deze eerste visite aan mevrouw Haardtsen en
haar gezelschapsdame deed Luuk van der Marel er
nu weldra vele volgen, aanvankelijk onder allerlei
pretexten, daarna zónder eenig voorwendsel, en steeds
vlugger op elkaar; na korten tijd behoorde de jonge
bankdirecteur tot de weinige habitués uit de stadsburgerij in het gastvrije »Huis-en-Hof", waaromtrent
hem, toen deze bezoeken bekend werden, de meest
fantastische vragen werden g edaan. Er waren er in
de stad die mevrouw Haardtsen's villa voor niet veel
beters dan een geheim rendez-vous schenen aan te
zien ; een oud heertje op de societeit vroeg, toen hij
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Luuk eens apart had„ zachtjes en met zekere gretigheid, of het waar was dat er een speelbank werd
gehouden. »Ja zeker"„ glimlachte Luuk. »Maar 't
spijt me, ik kan er u niet introduceeren."
De jeugdige zakenman viel zichzelven mee in deze
dagen. Hij handelde met kalmte, welbeheerscht en
slim. Vastberaden had hij zich voorgenomen Helene
Servaes voor zich te winnen. Zonder haar scheen
zijn toekomst hem niet denkbaar meer. Het kon
hem weinig schelen wie ze zou blijken te zijn ; al
had ze een misdaad op haar geweten, al zou hij er
zijn pas begonnen carrière weer geheel mee vernietigen : håár hebben wou hij. Maar daarom juist,
oppassen nu, heel voorzichtig aan, zei hij telkens tot
zichzelf. Hij geloofde niet veel van de praatjes omtrent Helene, maar, hetzij die eenigen grond hadden
of niet, een ongewoon meisje was ze zeker: er sfeerde
iets geheimzinnigs van verborgen avontuur om haar
gratievoile gestalte. Van waar dat trotsch-zelfbewuste,
onafhankelijke in haar spreken en doen ? Terwijl ze
toch arm moest zijn en van een gewone burgerfamilie, ook geen bizondere talenten of kennis bezat.
Ze leek openhartig veeleer dan terughoudend, had
blijkbaar geen moeite met vertrouwelijkheid, zonder
echter ooit iets-van-belang over zichzelve los te
laten. Nimmer sprak ze van haar ouders, die toch,
naar hij bij de kolonelsfamilie gehoord had, nog niet
heel lang geleden gestorven waren : een zuster,
verpleegster te Utrecht, gold voor haar eenig-overgebleven familie. Meestal vroolijk, goedlachsch, opgewonden vaak tot in het uitgelatene, kon ze 66k
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pas verschenen
verse,henen roman
roman ofofstuk
stukmuziek,
muziek,
bloemen,
een
exquise lekkernij
lekkernij -- voor
voor Helene
Helene soms
soms aalleen,
een exquise
lleen,
als dat
erkt kon,
als
dat ongem
ongemerkt
kOlo, een
eenpaar
paarroode
roodeanjers
anjers of
of
rozen,
rozen, die hij
hij haar
haar overreikte,
ovel:Teikte, stil
stilnadrukkelijk,
nadrukkelijk, met
met
een
ernstig-hartstochtelijken blik,
een gefluisterd
gefluisterd
een ernstig-hartstochtelijken
blik, een
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woord van hulde. Zij lachte er meestal om, volijk
of spottend, scheen zijn blik niet op te merken, maar
gaf hem dien ook wel eens, en met innigheid, terug.
Zoo maakte hij haar het hof, wat stil en heimelijk,
zonder veel complimenten, zijn bewondering toonend
in blikken, de warmte van een stembuiging, een
langen handdruk, een enkel vlug weggeworpen, of
als voor zich heen gesproken woord. Hij gedroeg
zich in alle opzichten alsof hij een eerbiedige vereering voor mevrouw Haardtsen koesterde -- de
geestige chatelaine, zooals hij haar noemde, de smaakvolle en humane vriendin van kunst en kunstenaars
— maar zorgde intusschen -- en hij twijfelde niet
of dit gelukte hem ook -- dat Helene precies
begreep wie eigenlijk zijn bezoeken golden. Hij wist
van vroeger wel, dat hij de kunst verstond, hulde
te bewijzen, verliefde bewondering te doen gevoelen,
terwijl hij het air aannam van een vrouw of meisje
gewoon iets te vertellen of aandachtig naar haar te
luisteren. En hij maakte zich in 't geheel niet ongerust, dat Helene van deze, zijn als ondergrondsche hofmakerij ontijdig iets zou laten merken aan
mevrouw Haardtsen. Zij zag immers ook wel, dat
deze levenslustige dame, met haar krachtgevende
zelfingenomenheid, Luuks bezoeken als een huldebetoon aan haar zelve, een vereering van gedistingeerden
jongen man voor al wat oudere, het leven kennende
en beheerschende vrouw-van-de-wereld beschouwde.
En deze illusie gunde haar zonder twijfel Helene
Servaes. Want dit meisje, hoe behaagzuchtig en van
zichzelve vervuld zij dan overigens mocht zijn, hield
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blijkbaar
blijkbaar echt en
en veel
veelvan
vanhaar
haaroud-wordende
oud-\vordendevrienvriendin,
din, was
was een
eenenenalalgoedheid,
goedheid,toewijding,
toewijding,innige,
innige,bijna
bijna
meelijdende
liefde
vaar'
haar.
meelijdende
voor haar.
Bijna iedereen
iedereen in de
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stad,die
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HeleneServaes
Servaes
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den mond
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en met
met blikken
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zoo?
ze
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Luuk zich
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de
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leedgevoel,
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deinvloedrijkste,
invloedrijkste, gevaarlijkste
gevaarlijkste der
der stad.
stad.
een van
Dus
troostte en
en suste
suste hij
hij zich
zich maar
maar weer
weer -- maar
maar
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zijn voor d'r standje — want anders is het niet !
Een paar malen gebeurde het ook dat Luuk, de
salons van Hof-en-Huis binnenkomende, de eigenares
daar alleen trof. »Helene is niet thuis, je zult je met
de oude vrouw alleen moeten vergenoegen," zei dan
na eenig praten, ooglachend, mevrouw Haardtsen.
» Ze is na' d r zuster in Utrecht," heette het de eerste
maal, en de tweede : »Een nicht van haar in Oosterbeek schijnt ziek te zijn." En beide keeren — hoe
doodgewoon ook zoon tijdelijke afwezigheid verklaard kon worden --• voelde Luuk zich lichtelijk
verontrust ; had hij den indruk gekregen -- hij wist
zelf niet waardoor -- dat mevrouw Haardtsen in
't komplot was en hem maar wat wijs maakte. Na
die tweede maal, koelbloedig — maar bijna stokte
het geluid hem in de keel vroeg hij plotseling
aan Helene: »Die nicht van je, zeg, in Oosterbeek,
hoe heet die eigenlijk?"
»Wat ? Een nicht v an mij, in Oosterbeek," herhaalde het meisje, een oogenblik verbijsterd -- en
hevig was Luuk geschrokken ! — maar dan dadelijk :
»0 ! Christien ? Die woont eigenlijk niet in Oosterbeek, maar ja, daar in de buurt toch. Christien
van Doorne. Ze is met een notaris getrouwd." En
hem eensklaps aanziende wantrouwig : » Hoe dåt
zoo?" »116? och nee, niets," antwoordde Luuk kwasi
achteloos, 't kon soms zijn dat ik 'r kende, 'k heb
nogal familie en zoo in die streek." Maar hij was
geenszins op zijn gemak. Helene bleef trouwens,
dien heelen verderen avond, wat plagerig onverschillig, bijna minachtend koel tegenover hem. In
'
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suffe verlegenheid, hopende dat ze nog wel veranderen zou, bleef hij juist wat langer dan gewoonlijk.
Maar het meisje zweeg eindelijk geheel, en geeuwde.
Toen ging hij, landerig.
In de dagen daarop, redeloos ongerust en ongedurig, liep Luuk onder allerlei voorwendsels op
verschillende uren van kantoor en maakte wandelingen over de hei en door de bosschen, in de buurt
vooral van Fokkema's fabriek, die even buiten de
stad stond. Maar dit gaf hij toch spoedig weer op
en met schaamte. Zoo iets was toch eigenlijk beneden
zijn waardigheid, beneden de hare voorall De laatste
maal, onverwacht, -- want juist was hij wat verder
afgedwaald -- daar plotseling kruiste de groote fabrikant zijn pad, alléén, niet rechts of links kijkend,
maar norsch voor zich uit, als liep hij te piekeren, te
rekenen. Heelemaal geen man die op vrijerij uitgaat!
Al herhaaldelijk hadden intusschen Luuk en Ben
getracht Dick Oosteroue over te halen, eens met
hen mee te gaan naar mevrouw Haardtsen. Luuk
vooral met véél anima ; van Dick was geen concurrentie te verwachten ; daarbij, hij zou er mevrouw
Haardtsen een genoegen mee doen, en ook Helene
bewijzen den invloed die van hem uit kon gaan.
»Kom kerel," drong hij aan, »je hoeft er heusch
niet in pontificaal na' toe te gaan. Ga nou 'is even
mee ! Ze 's heusch de moeite waard, mevrouw
Haardtsen." 't Scheen Ben ten slotte op te vallen
dat zijn vriend de naam van Helene Servaes in
't geheel niet noemde.
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»Nou zeg, en Leentje niet te vergeten !"
» Zeker, zeker," zei Van der Narel, en hij voelde
een begin van blos opkomen, maar slaagde er in
dien te onderdrukken, door met aandacht aan iets
anders te denken. Toch scheen Ben er wel iets van
gemerkt te hebben. »Zeg," vroeg hij een poosje
later, met licht spotlachje, »zeg, meneer de bankdirecteur, hoe vin' je ze nu eigenlijk, Heleentje
Servaes ? Je herinnert je ons gesprek toch nog ?"
» Wåt ?" deed Luuk: nu weer volmaakt bedaard
en 'n beetje afwezig : »Hoe 'k Helene Servaes vind?
Wel, nou, niet onaardig hé ? Intelligent, geestig
soms wel. Ze past daar best. Veel smaak ook. Heb
je wel 'is gemerkt, litterair heeft ze stellig niet
minder idee, of intuïtie, dan mevrouw Haardtsen zelf,
die er zoo trotsch op is, en ook oneindig meer gelezen heeft. Verleden week, ik weet niet of je 'r op
gelet hebt .... o nee, dat's waar, toen was Cécieltje
er bij, nou ja .... toen mevrouw Haardtsen Pierre
Loti zoo zat op te kammen bedoel ik. Ze kende
geen mooiere reisbeschrijvingen uit het Oosten,
beweerde ze. Toen zei Helene in-eens : »Dan moet
u toch heusch de brieven van Flaubert 'is lezen,
juist, die van z'n reizen door Egypte en Klein-Azië
zijn zoo prachtig." Is dat niet merkwaardig, voor
een meisje ? Had ze geen gelijk ? "
Zoo leidde hij 't gesprek af. En toen Ben, gaarne
eens terugplagend, toch opnieuw begon : »Nou maar,
hoor, ik weet het niet, maar, ik zou zoo zeggen, dat
jij 't een beetje te pakken hebt !" trok Luuk zijn
zuiver-getrokken, zeer zwarte wenkbrauwen zoo
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hååg mogelijk in 't bruinige voorhoofd en keek zijn
vriend met spottende ironie vlak in 't gelaat, alsof
hij ontstelde, en tegelijk even lachen moest, over
zoo verregaande onnoozelheid. Ben bloosde. Heel
goed, meesterlijk gespeeld, juichte Van der Marel
zichzelven, een oogenbl!ik later, innerlijk toe. Je bent
rijp voor de diplomatie, misschien zelfs wel voor het
tooneel, als je oefent. En er was wat bitterheid in
die gedachten, bitterheid om verloren jeugd-illusies
van fier-openhartig leven, iets van den zelfhaat ook
weer die hem zoo dikwijls plaagde. Hij slaagde, hij
zou er wel komen ! Maar hoeveel mooier, beminnelijker ook, zoon argelooze oprechtheid als van
Ben de Haes, hoeveel flinker, achtenswaardiger, het
ruw-onverschillig zich geven precies zooals hij was,
vol comische tegenstrijdigheden, van een Dick
oostervue !
Dick was dan eindelijk bezweken voor den aandrang der vrienden. »God, als jelie dat nou zoo
verduiveld leuk zouden vinden, ik begrijp het niet,
hè? maar vooruit dan maar !" Op een avond ging
hij, met Luuk ; Ben was elders te gast. En hij moest
later erkennen, 't was hem bizonder meegevallen.
Aanstonds bekoord door het met lachende instemming ingaan op zijn malle paradoxen van mevrouw
Haardtsen, nog mé&r misschien door Helenes rake
en intelligente tegenspraak, bleef hij zitten, raakte
op dreef, boeide op zijn beurt, door zijn geestig en
onverdroten doorslaan. Hij bleef den heelen avond
en ten slotte -- het kwam hem ook juist zoo mooi
te pas bij een beschouwing over het nut van prin-
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cipes tot verhooging van levensgenot; gaf niet het
verboden zijn pas het ware genoegen ? — vóór hij
't zelf goed wist had hij ja gezegd op mevrouw
Haardtsen's uitnoodiging in de volgende week eens
te komen dineeren, natuurlijk met hun wederzijdschen
vriend Luuk van der Marel. Misschien trof hij dan
nog wel iemand dien hij kende, voegde mevrouw
er bij, geheimzinnig lachend.
Hij had er den volgenden dag weer spijt van,
Dick, dacht over een uitvlucht, vond er ook een,
maar vergat bijtijds te schrijven, zoodat hij ten slotte
wel niet anders kon doen dan gåån dien middag.
Luuk haalde hem af. Van der Cluysse, de caoutchouc
jonker met het ironische oog, zooals Helene hem
placht te noemen, zat er al, en weldra verschenen
het juffertje Huizenhof f, candidata juris, en mevrouw
Hoogendorp, in wie Luuk, ofschoon hij haar sindsdien niet meer ontmoet had, onmiddellijk herkende
de dame met de breede, schitterwitte rij tanden,
die juist weggaande was, toen hij zijn eerste visite
bij mevrouw Haardtsen kwam maken. En eindelijk —
een verrassing van de gastvrouw; bij zijn binnenkomen keek ze triomfantelijk naar Dick — Bernard
Jacobi, de bekende romanschrijver. Hij was uit
Hilversum overgekomen en zou een paar dagen
blijven logeeren. Een ernstige, stille, droomerigabstracte man. Luuk, die al dikwijls gelezen had,
dat Jacobi toch zoo'n voortreflijk opmerker was, verbaasde zich. Opmerker ? Wanneer deed hij dat dan,
deze droomer ? » Pas op, een bizondere gunsteling,"
vertelde Helene aan zijn oor. »De beste boeken over
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de liefde die er zijn, noemt mevrouw zijn romans."
Er was al dadelijk een eenigszins luidruchtig
vroolijke toon aan de gezellige, langwerpig-ronde
tafel. De caoutchouc jonker had zijn ironisch-spottende uitroepen, waar hij zelf dadelijk nerveus om
proestte, mevrouw Hoogendorp schaterde -- beweeglijk, telkens 't hoofd wat achteroverwerpend als
om vrijuit te lachen, keek ze de hoofden langs,
onder breed vertoon, haast onophoudelijk, van haar
schitterende tandenrij. Luuk, die zich voorgenomen
had, van avond nu eens voorål niet smeekerigverliefd te doen -- hij zat links van de gastvrouw,
tusschen haar en het tltrechtsch studentje, eigenlijk
maar goed, zoo zei hij zich na de eerste teleurstelling
— ging wakker in op Van der Cluysse's opmerkingen, hem meestal vierkant tegensprekende, dwars
over de tafel; het werd een lustig geschermutsel,
met luider stem aangevuurd door de vroolijke gastvrouw. Het was er haar om te doen Jacobi en
oostervue aan 't praten te krijgen. Ze begon over
litteratuur — trouwens , naar zij meende, ook haar
eigen gunstigste terrein — noemde een onlangs verschenen roman die de aandacht trok, vroeg Jacobi's
opinie. De romancier, al te gewichtig voor de gelegenheid, wenkbrauwfronsend en met handgebaren
van redenaar, uitte voorzichtig zijn waardeering,
verklaarde echter, bijna te gelijkertijd, ook wel bezwaren te hebben ; het werd een kleine litteraire
verhandeling ; mevrouw Haardtsen, 'n beetje verlegen
glimlachend, knikte haar meer-en-meer divageerenden vriend toch v ri ende lijk toe.
,
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»Een boek van vrouwentrouw dus," viel zij in
de rede, zoo spoedig zij er kans toe zag, »verhaal
van vrouwentrouw, door mannen onbegrepen, zooals
Van Schendel zoo geestig zegt, weet je wel, over
Cymbeline sprekend."
»ja, ja, zoo ten minste schijnt hij 't wel bedoeld
te hebben, maar zie je ...."
»Vrouwentrouw ?" riep van der Cluysse, »wat 's
dat ! Een mooie uitvinding zeg ! Maar ik geloof d'r
niet hard 'an !"
»Wees dan maar blij, dat u er nooit aan hebt
ho6ven te gelooven ; 't kan lastig zijn !" Zijn buurvrouw Hoogendorp had zich coquet naar hem omgebogen, terwijl ze dat zei.
»Heeft u wel ooit iemand gelegenheid gegeven u
te overtuigen ?" vroeg Helene met een spotmondje,
maar dan, haar glanzige hoofdje opzij wendend, keek
ze den ouden jonker kwasi smachtend-verleidelijk
in 't plooiig verweerde gelaat.
» Hij ? Och wat, Lene, laat hem toch ! De ondankbaarste ouwe zondaar, die ik ooit-van-me-leven ontmoet heb ! En zeker geen trouwe vriendinnen waard,"
strafte mevrouw Haardtsen, maar de meelijdendverteederde blik, waarmee ze Van der Cluysse een
oogenblik aanzag, was in volkomen tegenspraak
met haar woorden.
» Oho ! Vriendschap !" riep de jonker, »dat 's wat
anders. Vriendschap is vrijheid en in vrijheid is
't niet moeilijk om trouw te zijn, zég !"
»In ånvrijheid toch voor sommige naturen nog
gemakkelijker," viel nu Dick in. »Het zoogenaamde
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heilige moeten is dikwijls maar wåt een prachtig
excuus tegenover ons eigenlijk gevoel. Je kunt het
trouwens zelf ook een gevoel noemen, het plichtsgevoel ! Pracht van een woord!"
»Wat denk jij ervan, Jacobi," vroeg de gastvrouw,
die 't onbeleefd vond zoo bruusk als de romancier
onderbroken was, maar toch ook geen voortzetting
verlangde van zijn crit:ische verhandeling, » wie zijn
er trouwer, over 't algemeen, jelie mannen of wij
vrouwen ?"
»Nou, we hebben elkaar gewoonlijk niet veel te
verwijten, dunkt me," antwoordde met een glimlach
de letterkundige.
Weer schaterde mevrouw Hoogendorp luidkeels
op --- Jacobi fronste gehinderd zijn wenkbrauwen.
-- »'k Geloof dat u 't bij 't rechte eind heeft,"
riep ze uit, »Hè, je heele leven trouw te zijn, 't is
me dan ook een toer, hoor ! Recht-af !"
Even was het lachen algemeen. Luuk herinnerde
zich nu gehoord te hebben, dat mevrouw Hoogendorp een gescheiden vrouw was; hij keek haar oplettend aan, nieuwsgierig, half bekoord, zag hoe zij
zelve, oog-glanzend, nagenoot van haar succesvolle
openhartigheid. Dat vrij-uit lichtzinnige, vond hij,
had iets zeer aantrekkelijks, maar hij merkte tegelijk
dat hij håår toch niet heelemaal gedistingeerd genoeg vond om zich zulk een houding te veroorloven.
Het hinderde hem nu ook in-eens 'n beetje, dat
Helene om haar gelachen had, en vooral de manier
waarop, met dien open mond ; véél minder mooi
was ze dan.
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zeker eigenwillig met toewijding onderhouden van
de liefde bestaat, zooals de godsdienstigen hun vroomheid onderhouden, door dagelijks, of eens in de week,
naar de kerk te gaan."
»Maar meneer Jacobi, dat 's nou toch geen vergelijking," viel Helene, vlug-sprekend, in. » Of je
naar de kerk gaat om te spreken tot een God, die
altijd dezelfde blijft, altijd verheven, heilig ...."
»En die nooit iets terugzeit," kwam Dick er tusschen door.
Even lachte 't meisje schel op, nerveus. »Ja!"
riep ze uit, »of — denk u d'r in ! — dat u nou
bijvoorbeeld getrouwd zou zijn met een wezen, dat
u sart, hoont, minacht, uw kinderen tegen u opstookt." Zij bloosde licht onder 't spreken. Mevrouw
Haardtsen keek haar aan en zei : »Kom kleintje,
verdiep jij je voorloopig nog maar niet in definities
van huwelijkstrouw. Geef liever die schotel daar
'is door."
»Ik denk natuurlijk in 't geheel niet aan speciale
gevallen," glimlachte Jacobi bedaard. » Zeker zijn er
veel waarbij ontrouw rn instgenom en zéér vergeeflijk
is. Maar 't wordt tegenwoordig veel te vaak voorgesteld, alsof het komen en gaan van liefde maar
iets is, waar de menschelijke wil absoluut niets aan
veranderen kan. Een soort noodlot ! Dat is overdreven. Ik bewonder de groote passie, maar hoe
dikwijls wordt niet een hevige bevlieging voor
sterke hartstocht aangezien en een oude, diepe genegenheid in allerijl opgeofferd."
»Jacobi, ouwe vrind," kwam Van der Cluysse

102

HELENE SERVAES.

met ironische plechtigheid, »laat me 'is met je aanstooten. Je bent een patente kerel en een waschechte
Hollander, hoor ! Haha !"
» 't Is maar," begon Dick intusschen weer, »dat
zoo"n oude diepe genegenheid dikwijls zoo verschrikkelijk veel verveling en ergernissen goedmaken
moet. En in hoeveel gevallen bestaat er huwelijkstrouw .... zånder oude diepe genegenheid. 't Is niet
iedereen gegeven er'is flinkweg ontrouw te zijn.
Wij mannen zijn er gewoonlijk te gemakzuchtig
voor, te laf, te veel gehecht aan ons positietje bijvoorbeeld, of, in de beste gevallen, te bekrompen
rechtschapen. Vrouwen staan in dat opzicht hooger,
die idealiseeren de trouw, zooals ze ook de hartstocht
idealiseeren, uit behoefte aan .... nou ja .... poëzie !"
»Bravo I bravo ! Die meneer Oosteroue !" juichte
mevrouw Haardtsen. » En u is ons nogal geannonceerd als een vrouwenhater !"
»Ben ik ook, mevrouw !" viel Dick levendig in,
»zooals ik ook, als ik een vrouw was, mannenhater
zou zijn. Wat ik haat is de verderfelijke invloed die
een vrouw op een man kan hebben, het verwoesten
van persoonlijkheid. Eigenlijk is er maar één trouw,
die goed is, trouw aan je zelf."
»Juist, juist, ben ik volkomen met u eens," tandenlachte mevrouw Hoogendorp, »al wie lang getrouwd
is, raakt er onder. Verandering alleen kan een
mensch frisch en levend houden."
»Mevrouw," kwam Van der Cluysse met dien
nooit-geheel-wijkenden spot in zijn stem, *u verdiende
een francaise te zijn, waarachtig ?"
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Half-droomend had Luuk van der Marel zitten
luisteren. De woorden klankten in zijn hoofd, hij
verstond ze, doch van hun eigenlijke beteekenis had
hij toch geen besef. Even zag hij vooruit hoe hij
straks met Dick Oosteroue naar huis wandelen,
hoorde hij al hoe zijn vriend dan weer pruttelen,
lachen en uitvaren zou, over al dat geklets, over
't eigen doorslaan en tijd verknoeien. Plotseling keek
hij op, licht geschrokken. Helene was begonnen te
spreken, heel anders dan tot nog toe, luid en beslist,
toch ook jachtig, nerveus ; hij zag hoe zij haar
slanke lijf rechtop rekte, als wilde ze zich lucht
verschaffen ; nog bleekex dan gewoonlijk scheen
haar nu strak-ernstig gezicht, nog heerlijker matblank daardoor : » Het kan allemaal wel zoo zijn,
maar ik ben het met Luuk van der Marel eens, dat
er een liefde bestaat, en ik weet niet of dat nou
hartstocht is of wat anders, ik weet het niet, 't is
geloof ik eigenlijk alles bij elkaar: hartstocht
teederheid --- innigheid .... , een liefde waaraan het
eenvoudig niet mogelijk is ontrouw, écht ontrouw
te worden, in daden misschien nog é r, maar nooit
in wezen, omdat het je in je bloed zit, in je gebeente
misschien wel, omdat je er nou eenmaal mee vergroeid, mee .... ik weet het niet .... omdat je er
mee één geworden bent. En bij zoon liefde moet
alles afvallen, alles wijken wat er een beletsel voor
zijn kan, daarnaast heeft ook geen oude genegenheid
of zoo iets zelf maar réden van bestaan ! Dat is
liefde!"
Haar ronde hoofd trilde, glanzend fier geheven,
—
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de oogen in het volblank gezichtje gloeiden buitensporig groot en diep donker. Zij snoof iets vochtigs
weg, nerveus, fronsend het weeke neusje en stak de
een weinig verbleekte lippen wat naar voren, zoodat de mond iets smartelijk-dwepends kreeg, dat
Luuk nog nooit te voren in haar gezien had. Hij
voelde een huiver over zijn rug van trotsche verrukking. Met extatischen blik staarde hij 't meisje
aan. 't Was hem in-eens geweest, of zij en hij nu
voortaan diep-in en onverbrekelijk te zamen hoorden.
Nooit, nå6it nog had hij iets van deze groot-ernstige
liefde in zijn borst gekend. Er was een oogenblik
van stilte. Helenes stern was te ernstig geweest voor
aan tafel, bijna vijandig ernstig.
Maar even later was dat vreemde en zoo onfeestachtig-ernstige moment weer weg, verlachen en
verpraat, flitsten de schertsende opmerkingen weer
kris-kras over de tafel ;; de intieme gezelligheid tusschen de warmer wordende hoofden, lachende oogen
en monden, groeide merkbaar aan ; ook Luuk, met
krachtige zeif beheersching, deed zijn uiterste best
spraakzaam en vroolijk:, spande zich duchtig in om
lås te zijn. En 't lukte I Na een poosje bereikte het
tafelgesprek weer een zekere hoogte, waardoor het
hem gemakkelijker werd er zijn aandacht toe te
bepalen. En de gedachte vervulde hem even, hoe
scherp toch de geestelijke sfeer in dit huis verschilde
van al de andere in de stad, waar hij van wist. Zou
Dick dit ook merken ? Hij keek naar Dick. Die wond
zich meer en meer op, kwam als in een lichten roes
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van intellectualiteit, verdedigde de stoutste stellingen
-- waar toch altijd nog wel waarheid genoeg in stak

om een vernuftige verdediging mogelijk te maken.
Jacobi, nu ook losser en warmer geworden, had
plezier in zijn vriend ; hij herinnerde hem aan vroegere discussies, toomeloos dol, met wederzijdsche
kennissen, vertelde van ontmoetingen en avonturen
uit zijn intens artiestenbestaan. En mevrouw Haardtsen genoot, zij gloorde ; soms knikte ze Helene, die
recht tegenover haar zat, eens hartelijk toe ; ze vond
dat haar dinétje weer bijzonder slaagde; alleen zij,
lieve Leentje, arme meid, scheen van avond weer
gedurig aan al haar narigheid te denken, amuseerde
zich blijkbaar lang niet zåå als anders juist in zulk
gezelschap. Aan het dessert kwam, door het ontdekken van wederzijdsch bekend zijn van den jonker
en den romancier met menschen, die dåår in de
buurt woonden, het gesprek een oogenblik op de
zich voortdurend uitbreidende fabrieken en werkplaatsen van Fokkema. Maar alleen de firmanaam,
Buma, werd genoemd[ — of dat heelemaal toeval
was, vroeg zich Van der Marel. Hij meende gezien
te hebben, dat Van der Cluysse een oogenblik met
aandacht naar Lene keek. Het meisje zocht zich
juist een paar vruchten uit, luisterende, over de tafel
heen, naar een opmerking van mevrouw Haardtsen.
Zeer bleek zag ze en een kort geschater, waarvan
hem de oorzaak ontsnapt was, klonk hoog en schel
uit haar open mond, terwijl zij de vruchtenschaal
doorreikte. En ook hij, in een snelle gedachte, gaf
er zich rekenschap van dat Helene -- »de liefste",
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en kaarslicht de uitspringende haartjes van haar
kapsel gulden en glinsteren deed, maar tevens op
haar wangen, voorhoofd, haar zingenden mond, misvormende glansplekken wierp, die haar onherkenbaar maakten; bruusk wendde hij zich af. Maar het
meisje hield spoedig op met zingen, het was soms
of haar keel werd dichtgeknepen, ze hoestte wat,
verklaarde zich niet bij stem. Dan golfde geruimen
tijd lang mevrouw Hoogendorps forsche en diepe
alt door de groote kamer ; ze had een zeer gelukkigen avond, zong met een bizonder en-train ; het
was een verrassing, ook voor mevrouw Haardtsen,
die haar accompagneerde. Al dichter kwamen de
anderen om haar heen staan ; behalve Helene —
het bleeke meisje had zich ongemerkt, van achter
de theetafel, naar een sofa aan den muur teruggetrokken. Toen Luuk dit zag, schoof ook hij dien
kant uit, langzaam aan, ging eindlijk naast haar
zitten, en zoo, zwijgend, tuurden ze een poosje, uit
het schemerdonker van dien hoek, naar de warm
verlichte groep bij de piano. De muziek intusschen
had Luuk in haar greep. Zij wekte aangename
dronkenschap in zijn ziel-en-lichaam, en benam aan
zijn fantaseerend denken alle besef van grenzen.
In-eens, zich wat dichter naar Helene schuivend, lei
hij zijn hand op haar arm en vroeg op innigen toon :
»Scheelt er iets aan van avond ?"
Zij keek hem aan, van terzij, licht verwonderd
doch zonder glimlach. Ook zij scheen in droomen
bevangen en zijn stem daarin storend. Ze knipte
met de oogen als kon ze plotseling niet goed ver-
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dragen het lamplicht. Dan werd haar blik vriendlijker:
l och ja," zei ze dof, »laat me maar. Ik ben een
beetje down. Maar 't is niets."
»Kan ik je niet helpen ?"
»Jij, wel nee, hoe zou je ?" was haar wedervraag,
met dien snellen overgang in het wat kregel-koele,
dien hij zoo dikwijls biij haar opmerkte.
»Ja, dat weet ik zelf niet, maar .... 'k Zou het
toch zoo dolgraag willen. Kan 't heusch heelemaal niet ?"
»Nee-nee !"
Ze zwegen. Zij zat wat van hem afgewend, de
beenen over elkaar geslagen, handen inéén gestrengeld over de bovenste knie. Plotseling begon ze
weer, uit haar eigen, op doffen mompeltoon, als
sprak ze voor zichzelf alleen
»Och ik ! Ik ben niet te helpen. 't Zit in me, ik
kan er niks 'an doen, en een ander natuurlijk nog
veel minder. Ik dacht daar nog aan, zoo even aan
tafel, toen die vrind van je zei dat het leven misschien wel een subliem spel was. Heb je 't niet
gehoord ? 'k Weet wel, zulke gezegden beduiden
niet veel, 't is maar om wat te zeggen, hè ? Maar
een spèl, ja, zoo voel ik het zelf ook wel dikwijls,
tenminste net even onnoodig, en net zoo onnoozel
spannend soms, maar lastig, pijnigend lastig, een
probleem ! Bestaat er iets goeds of slechts ? Zelfmoord
bijvoorbeeld, is dat slecht ; waarom eigenlijk ? Och
ja, laat me maar" --- onverhoeds draaide ze zich
naar Luuk, keek hem vol in de oogen, zoodat hij
schrok, angstig, van de felle gekweldheid in dien
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»Alleen ?" fluisterde Luuk aan Helenes oor. De
liefde-woorden vlamden hem door 't hoofd, hij k6n
ze bijna niet meer houden. Toch moést dat. Hiér
niet, God ! nu niet; hij begreep dat hij er alles mee
zou bederven, schrok er zelfs van, diep-in zijn borst,
dat hij een oogenblik .... Oppassen toch ! Tegelijkertijd ook welde er iets als geruststelling, geduldigheid
in hem op ; »altéén" had Helene gezegd ; zou er
dan met dien ander .... ?
»Bravo, bravo !" Het meisje was eensklaps opgesprongen, mevrouw Hoogendorp zweeg, lachte haar
toe. »Wat een prachtig lied was dat, mevrouw ! Ik
was er heelemaal in weg. Van wie is 't ?" En zij
voegde zich bij de anderen, kwam niet terug op
het bankje aan den muur.
Luuk slaagde er, het verdere van den avond,
niet meer in, den lossen gezelschapstoon terug te
vinden. Gelukkig, niet lang meer behoefde de jonge
man te vechten met zijn stemming. Er kwam een
rijtuig voor mevrouw Hoogendorp; zij nam juffrouw
Huizenhof f mee. Van der Cluysse, Dick en Luuk
vertrokken gezamenlijk.
»Aardige avond, nie-waar ?" zei de jonker. »Prettig
huis I Een van de weinige hier in de buurt waar
dåt zoo nog te doen is."
»Ach !" riep Dick uit. »U is niet bepaald complimenteus voor de provinciale beau-monde !"
»Nou ja
Is 't soms nie-waar ?"
»'k Weet er geen bliksem van. Ik kom nergens.
Maar 'k geloof 't gr aa g," antwoordde Oostervue.
?
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En toen, wat verderop, ook Van der Cluysse
afscheid van hen genomen had, Luuk en hij eindelijk
getweeën waren, barstte de kleine man los, zich het
voorhoofd wisschend : » Aardig, ja, allemachtig aardig!
Maar dat is ééns en nooit meer ! Kom me d'r niet
meer mee 'an, Van der Marel. God bewaar-me, wat
een inspanning, en dat voor letterlijk niets, ijlte, fft!
Ik voel nu al wat een kater ik morgen hebben zal
na zoo'n vermoeienden avond zonder eenige substantie ! Hoe hou je 't uit, jij, die dat zoo dikwijls
doet ? Die dames hebben lachjes en geurtjes en
maniertjes, je wordt er dronken van. Wat heb ik
niet allemaal voor nonsens uitgekraamd ! Enfin,
doet er niet toe, een pijp ! Wacht, 'k heb 'm in
m n zak."
Bij een lantaarn, met gewende bewegingen, stopte
hij 't neuswarmertje en stak het aan. Dan, na een
poosje van zwijgend gestap en gepaf --- Luuk kon
nog geen praatje vinden — »Weet je wat het is
met die vrouwen ? Ze zuigen je uit. 't Is een soort
geestelijke coïtus, wil je gelooven ? Ze kunnen je
niet met rust laten. Onzin praten is nog maar het
beste. Ze in de war brengen. Maar vermoeiend, ontzaglijk. Nee, waarachtig, hoe jij dat uithoudt, avond
aan avond soms, 't is me een raadsel !"
Ook alléén, mompelde Luuk, toen hij eenige
minuten later, in de duisternis van een zijstraatje,
zijn vriend verdwijnen zag.
Op zijn kamer gekomen vond hij een briefje van Ben
de Haes, op tafel, onder de lamp. Hij schreef dat hij
Luuk moest spreken, noodzakelijk, dringend; morgen.

'
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ochtend nog våår kantoortijd zou hij even bij hem
komen.
»Wat of die heeft ?" zei Luuk in zichzelven.
Maar zijn eigen onrustige gedachten --- nu eens
angstig, somber, vol zelf-verwerping, dan plots zalig
fantaseerend — hadden weldra weer de overhand
in zijn warme hoofd, hielden hem nog urenlang uit
den slaap. Langzamerhand ondraaglijk werd de spanning, waarmee hij de toekomst inkeek. Wat ging
er toch om in dat meisje ? Soms scheen het toch
werkelijk of ze ook van hem iets wilde, zich warmen
aan zijn hulde, gaf ze vluchtig, maar duidelijk voelbaar, iets van teederheid terug. Maar dan weer
behandelde ze hem, zonder dat hij in 't minst begreep waarom, met een trotsche onverschilligheid
die kwetste, die hij van niemand anders verdragen zou!
Toch, niet forceeren, niet forceeren. Verborgen
houden en voorzichtig zijn.
IV.

In den huiverig killen laat-najaarsochtend, hard
en grauw van aspect — Luuk, met moeite opgestaan, stond foeterend te tobben met een schoonen
boord, die te stijf gestreken was — daar bonsde
al op de trap, in de gang, Bens welbekende stap.
Klop op de deur.
»ja," riep Luuk, die zich nu pas herinnerde 't aangekondigd bezoek, wat wrevelig omkijkend, beide
handen aan het boordknoopje van voren.
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» Gemorgen ! Excuseer me, zeg, dat ik je zoo vroeg
kom lastig vallen. M'n briefje heb je zeker gevonden
gisteravond."
»Ja! Morgen ! Ik kan je geen hand geven, dat
zie je. Ga zitten."
Ben keek even op zij, naar een stoel die daar
stond, maar hij zette zich niet. »Ja, ik moest je
werkelijk dringend .... Héb je even, zoometeen ?
We kunnen zeker wel hiernaast gaan, våår meen ik.
Of kan ons hik ook niemand hooren ? .... 'Dome
ja, die boorden ! Beroerlinge ! Smijt weg, zeg,
toe, neem een ander, hier!"
Van der Marel, zwoegend, kin in de lucht, had
intusschen toch even Bens zweeterig-bleeke gezicht
in 't vizier gekregen. Hoe die jongen er uit zag!
Wat een oogen ! Had blijkbaar niet geslapen, of zoo
goed als niet. Pang ! Verrek, daar brak dat knoopje
toch. Vodden ! Nou, gauw maar een ander en een
andere boord ook. Intusschen praatte Luuk : »Wat
is d'r kerel ? Wat zie je bleek om je neus, zeg, wat
heb je, vertel 'is gauw ! Of, wacht nog even, ik
ben dadelijk tot je dienst, dan gaan we våår, ja.
Goddank, deze gaat beter, ziezoo !"
De ander terwijl alweer, heen en weer beenend,
gejaagd : »Och-god, ik ben zoo stom geweest, zeg,
zoo ellendig, beroerd stom ! 'k Weet zelf niet wat
me bezield heeft in-eens. 'k Had nog moeten wachten,
natuurlijk ! Maar .... ja, Jesus-nog-toe, ik kon het niet
langer, waarachtig, 't zat me hier ! Je begrijpt wel, hè ?
Cécile. Ik heb d'r gevraagd, gisteravond. Ik bracht
haar na' huis, 't was zulk mooi weer, we liépen .... "
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had ook 't land. Maar wat wil je, ze heeft het me
zelf gezegd. Vroeger heeft ze wel over me gedacht,
toen ik pas hier woonde, maar nou niet meer. Nou
houdt ze van een ander. Ja .... en daarom vooral
kom ik bij jou. Zeg, Luuk !" -- plotseling vlak voor
zijn vriend staande, keek Ben hem aan, smartelijk,
open en recht in de oogen --- »'k Geloof zeker, ja, ik
wéét het haast zeker„ dat jij dat bent, die andere,
zeg ! Hoe vin' je 't?"
Van der Marel schrok, bloosde; zijn blik dwaalde
weg uit zijn vriends oogen. Zijn geweten was niet
heelemaal zuiver; snel terug-gedacht had hij zich in
momenten van vroolijke flirt met Cécile : »Hé ?.... Ik ?"
»Ja, jij ! Hoe het komt weet ik ook niet, maar ze
schijnt dadelijk kompleet gek op je geworden."
Nog warmer werd Luuk bij deze woorden, die
hem even kwetsten, maar in zijn stem was daarvan
niets merkbaar terwijl hij antwoordde : »Och kom,
zeg ! Wat is dat nou voor malligheid. Op mij ? Idioot!
Daar moeten we 'is over praten. Vooruit, ik ben
klaar." En ze liepen de alkoof door, de zitkamer in,
waar Ben, in hevige onrust, aanstonds opnieuw begon
te ijsbeeren. Luuk intusschen, ondanks zijn sterke
verbazing en 't medelijden met zijn vriend, dat hij
toch levendig in zich wist, had plotsling iets als
heerlijke geruststelling, blije luchthartigheid over zich
voelen komen. Zou dat wåår kunnen zijn, zou dat
meisje, dat hij toch eigenlijk heelemaal niet gecourtiseerd had -- nou ja, altijd wel zoon beetje; 'n mooi
meisje; dat doe je vanzelf ! -- in zoo korten tijd op
hem ... , maar dan was er toch ook een kans dat

I

16

HELENE SERVAES.

zij, Helene .... Zaligheid ! »Hoe kom je daar in
vredesnaam aan, zeg ? Ik . ... m'n hemel, ik vind
dat nichtje van je allemachtig aardig, maar 'k ben
nooit, ook maar een oogenblik, verliéfd op haar geweest, hè ? 'k Heb 'r ook nooit, nou, wat je noemt
het hof gemaakt, God, dat weet je toch ook wel.
Kom-kom ! wel nee !"
»ja-ja, allemaal best mogelijk" -- Ben, Al heen en
weer loopend, maakte afwerende gebaren -- » maar,
je weet zelf ook heel goed, die dingen zijn fataal
Fataal Zooals ik j e al zei, dat ze van een ander
houdt heeft ze me zelf geantwoord. Toen ben ik
natuurlijk gaan vragen, dat begrijp je. Allerlei namen
genoemd. Ofschoon ik eigenlijk dadelijk een ahnung
had. 'k Heb immers zoo dikwijls gezien hoe ze na'
je keek. Ten slotte de jouwe. Nou, net als ik dacht,
toen zei ze niet dadelijk nee. Ze schrok er blijkbaar
van, begon te snikken en sterk voorover te loopen.
Ten slotte kwam er natuurlijk weer wel : »nee-nee"
en » och toe vraag me niet verder" en zoo, maar ....
t"
ja
»Nou, zie je wel !"
»Och nee, zeg, nonsens, zanik daar nou niet over,
het is zoo. 'k Heb het trouwens al zoo lang
gezien, gemerkt, gevoeld, 'k weet niet hoe! 'k Maak
er jou immers geen verwijt van ; hoe zou ik ? Al
hield je 66k van d'r, al had je haar wél het hof
gemaakt. Maar 't is waar, dat heb je niet gedaan
't Is alles m'n eigen stommigheid, onhandigheid, ik
heb er geen slag van, schijnt. Zelf heb ik je d aar
in huis gebracht, God-beter-'t! 0, 't is om je
... .

...

.
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En Ben, met gebalde vuisten op en neer beenend,
zette zijn borst naar voren als worstelde hij met een
onzichtbaren vijand, hij snikte een paar keer diep,
en twee tranen, ondanks zijn wanhopig oogengeknip,
kwamen af siepelen langs zijn f orsch-beenigen neus
en over de lange, hard geschoren bovenlip -- pijnlijk
was het om aan te zien. Luuk werd er hevig door
ontroerd. Weer dacht hij er zich even in, dat hij zelf
zou worden geweigerd, door Helene. En hij wist
niet meer wat te zeggen. Hij begreep dat hier voorloopig niet te troosten viel. Wat een misère toch,
die liefde ! Over een stoel geleund bleef hij voor zich
uit staan turen.
»Zeg me één ding!" riep Ben na een poosje met
heesche, half gesmoorde stem : »Hoe sta je tegenover haar ? Denk je dat je ook van haar zult kunnen
gaan houden, op dié manier, 6f ...."
»Nå6it, kerel !" Luuk lichtte zijn hoofd op en zag
zijn vriend aan, met een plotseling bijna blijden,
licht extatischen glans op zijn gezicht.
De ander scheen verrast. »Weet je 't zeker ?" vroeg
hij nogmaals, en met klem.
»Ja waarachtig, hééi zeker", sprak Luuk en zijn
lippen beefden wat.
»'k Begrijp niet goed hoe 't mogelijk is." Ben
lachte even, snikkend, zenuwachtig. »Maar ja, 't is
misschien gemeen van me, maar 'k vind het eigenlijk
heerlijk, wat je daar zegt." En een echte vreugde
helderde plots in zijn vochtige oogen. Hij stak Luuk
een hand toe, en deze, våår hij zelf goed wist wat
hij zeggen ging, in de eenvoudige behoefte zijn
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goeden vriend zooveell mogelijk gerust te stellen:
»Ik hou ook van een ander."
» Kerel ! God ! Ja ? 0, dan weet ik het : Helene
Servaes!"
» Helene Servaes", herhaalde Luuk met bijna iets
plechtigs.
En weer keken de beide jonge mannen elkaar
vast in de oogen --- in groot vertrouwen, innige samenhoorigheid.
»Zie je nou wel", lachte Ben, star zenuwachtig
trekkende met zijn mond. »En ? Hoe is 't ? Weet je
al iets?"
» Niets, niets ! Ik ben in precies dezelfde positie
als jij gisteren. Ik kan nog geen wijs uit haar warden.
Daarom wou 'k er ook met niemand over praten,
zelfs met jelie niet. En daarom, hoor 'is, moet je me
ook beloven, met geen mensch ...."
»Och natuurlijk, natuurlijk !"
» Nee maar zelfs niet met Dick, zeg, geen woord
alsjeblieft, beloof me dat vast !" -- Luuk had nu al
wat spijt van zijn bekentenis.
» t Was dat ik er jou nou mee overtuigen kon,
dat begrijp je wel. Maar, ga 'is zitten, wat zullen
we nu doen. Ik zal dan, ten eerste, maar niet meer
bij je oom en tante komen, hé? 't Spijt me wel
Maar nee, dat zou toch ook al te opvallend zijn, en
misschien juist verkeerd. Ik zal er wel blijven komen,
nu en dan, maar zoo weinig mogelijk notitie van
Cécieltje nemen, wat ? Zoodat ze begrijpt dat, enfin,
van mijn kant .... En dan natuurlijk, zoo gauw
't eenigszins kan, ik meen zoodra ik 't gevoel heb
'
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dat het te wagen is met eenige kans op succes,
Helene .... Jezus, zeg, ik moet er niet aan denken I
Accepteert ze me, nou„ dan is dat natuurlijk onmiddellijk bekend. En dan.... enfin ...."
» Ja, ja, goed", zei Ben zachtjes, zittende nu eindelijk, en zich 't glimrnerig bezweet gezicht met zijn
zakdoek afwisschend, »zoo is 't goed, ja. Als jij van
de baan bent kan ik opnieuw m'n best doen." Zijn
mond trilde weer, met weeke bitterheid. Wel een
minuut lang bleven ze beiden zwijgend voor zich
uit kijken, werkeloos en denkend, ieder aan zijn eigen
verlangens.
»Now then, cheer up !" riep Luuk eindelijk. »Wil
je nog wat hebben ? Een kop thee. 't Zal je goed
doen. Hier ! 'k Begrijp 't waarachtig ook niet,
als 't wåár is" .... hij had een lachje van ijdelheid —
»hoe dat meisje 't zich in d'r hoofd heeft kunnen
halen, op mij .... God ! Maar och, 't treft nou nog al."
»Ja, ik ezel", zei Ben, »had ik er jou maar nooit
gebracht. Maar 'k doe nou eenmaal altijd stomme
dingen." En hij schoot weer in een zenuwachtig
lachen, dat snikken was tegelijk. Maar Luuk deed
als hield hij het voor vroolijkheid en pro estte mee.
Dan sloeg hij zijn vriend, die, voorover op zijn stoel
zittend, zijn tanden in zijn zakdoek zette, op den
schouder. »Je bent een veel te goeie kerel, dat 's de
heele kwestie. Je zult zien, alles komt nog go ed.
'n Kranige vent als jij I Als nou mijn Heleentje ook
maar wil!"
Nog nauwelijks waren deze woorden geuit, of met
een innerlijken terugschrik, walging bijna van zich-
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Kiopperig, kortademig, tot in zijn vingertoppen
gejacht, kwam hij — den derden avond na het
dinétje ---- voor mevrouw Haardtsens villa aan, schelde,
zeer bescheiden kort, even schrikkend van den niettemin sterken klank, met een neiging weer terug
te gaan.
En zijn denken stond stil terwijl hij binnenstapte,
recht-op toch, glimlachend en uiterlijk beheerscht,
door de sterke gewoonte. Maar zie, al dadelijk na
hun eerste begroeting kwamen zijn angsten en zelfverwijtingen, ofschoon lichamelijk nog in hem nawerkend, hem ten éénenmale zinneloos voor. Hoe
glansden blij-innig Helene's oogen, wat was ze weer
mååi van avond !
In de voornaam-rustige, ruime achterkamer, zaten
de beide dames samen-alleen, met boeken, handwerken, hun theetafel ; Luuk vermoedde dat zij even te
voren in een prettig vertrouwelijk, een weinig opwindend gesprek geweest waren ; kleurtjes gloeiden
op beider wangen ; ook mevrouw B aardtsen glimlachte bizonder vriendelijk, haar heldere, donkerbruine oogen wijd-open en de wenkbrauwen wat
opgetrokken, nerveus trillend. En dadelijk sterk geanimeerd, blijkbaar blij met zijn komst, gingen ze
met Luuk zitten praten, vroegen hoe hij zich geamuseerd had onlangs; de jonge man, nog in de
verrassing dezer ontvangst, had verrukte uitroepen :
uitstekend, prachtig ! Hij vroeg naar den interessanten
gast van dien avond, Bernard Jacobi ; wat een aar
dige man !
»Vin' je niet ?" lachte stralend mevrouw Haardtsen.
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»Ja! Hij was in 't begin nog een beetje plechtig,

13.6 ? .... Wat officieel; dat heeft hij méér, zoo in 't bijzijn van vreemden. Maar later kwam hij goed op
dreef, niewaar ? 0, 't is een snoes."
»'t Lijkt me dan ook niets benijdenswaardig, hoor",
zei Helene, haar onderlip wat omkrullend -- ze was
aan borduurwerk bezig en keek daarop neer -- »een
bekend letterkundige of zoo te zijn. Brr ! Griezelig,
als er zoo op je woorden wordt gelet."
»Nou ! Afschuwelijk !" beaamde Luuk. »'t Moet
dunkt me al erg genoeg zijn om bekend te staan,
bijvoorbeeld als geestig of bizonden artistiek of filosofisch ontwikkeld. 't Spijt me nu ook, dat ik van
te voren zoo opgesneden heb van Dick Oosteroue.
Nu is dié natuurlijk tegengevallen, naast Jacobi
vooral !"
»Hm ! Ja. Wel een beetje", plaagde Helene, haar
wenkbrauwen samentrekkend en, van haar werk op,
Van der Marel recht in de oogen kijkend met een
ondeugend lachje.
»Volstrekt niet !" kwam goedig mevrouw Haardtsen,
en even lei ze haar lange, dooraderd blanke hand
op Luuks arm, » mij ten minste niet, hoor! Ik vond
hem heel aardig. Maar zoo'n man is natuurlijk ook
niet dadelijk op zijn gemak. Eigenlijk een stakker.
Zooals hij praatte over de vrouwen. 't Zou me niet
verwonderen als hij in stilte idolaat was van 't een
of ander meisje, of vrouwtje, dat hij niet krijgen kan.
Weet je daar niet iets van ?"
» Haháhå, die mevrouw toch", lachte gul Helene,
»altijd vermoedens van liefde !" En weer keek ze
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er Luuk sterk bij aan. Een vreugde-licht, van haar
oogen doorblauwd, scheen over haar blanke gezichtje
te sfeeren.
» Och kom, maar mevrouw, nee !" En ook hij
schaterde, proestte, inderdaad verbaasd, maar nog
meer uit opgewondenheid, warme, overmoedige verliefdheid. God, hoe verleidelijk was ze ! »Die is goed !
Die is goed !"
»Nou-nou, wacht maar 'is af, nous verrons peutêtre", zei mevrouw Haardtsen, trillerig schuddende
haar witte kuif. »'t Zou de eerste maal niet zijn, dat
ik alleen zoo iets opmerk." En ook in 't verdere
gesprek, telkens had ze van die ondeugend intrigeerende zinnetjes, keek er Helene vaak lachend bij aan,
plaagde haar blijkbaar, met korte gezegden, toespelingen — »leggers", die Van der Marel niet begreep. »U
bent een draak, een draak !" gierde het meisje. Soms
deed Luuk, of hij 't wel zoowat snapte, en lachte gichelig
mee, hetgeen de dames, elkander verwonderd aankijkend, opnieuw uitproesten en zich vooroverbuigen deed
van 't lachen. Het werd een zonderling dolle avond.
Er scheen iets enivreerends te zijn in de sfeer der
lamp-verlichte kamer. Een paar malen, tusschen gierbuien door, keek Helene den jongen man met zulk
een warme genegenheid in de oogen -- had ze iets
nieuws in hem ontdekt waarmee ze zoo sterk was
ingenomen ? — dat hij kleurde, stamelde, bijna niet
uit zijn woorden komen kon, en schichtig opkeek
naar mevrouw Haardtsen, in een vrees in-eens, dat
ze nu ook hém zou beginnen te plagen, hem, met
Helene ! Maar daar was geen sprake van. Dat
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tusschen die twee iets groeiende zou kunnen zijn,
scheen in de weduwe niet op te komen.
En toch, ten slotte, hij wist zelf niet wanneer het
begon, zakte weeïg Luuks stemming. Uit zijn aanvankelijke indrukken -- alsof daar aldoor iets wijlde
tusschen hen, iets waarover de dames zoo vroolijk
waren, een ondervinding, een gedachte misschien
alleen, prettig samen gedeeld, maar waar hij geheel
buiten stond — kwam langzamerhand een onaangenaam gevoel voort, een soort achterdocht, een geprikkeldheid, bijna twijfel soms: of hij niet voor-demal gehouden werd. Plotseling stond hij op, nam
afscheid, eenigszins bruusk. Mevrouw Haardtsen,
altijd zich meester, vroeg enkel : » Zoo, moet je al
gaan, dat 's nou jammer, we hadden het juist zoo
gezellig", maar ze reikte hem intusschen vriendelijk
glimlachend de hand. Helene liet duidelijker haar
verbazing merken, haar teleurstelling tevens. Hij
merkte het en was dadelijk weer gelukkig. Met iets
langzaams, lijdzaams, kwam ze haar slanke hand in
de zijne leggen; zelfs meende hij dat ze wat bleeker
zag, terwijl ze plagend zei : »Wat is dat zoo in-eens?
Heb je een afspraak, van avond nog? Nou, dan
mogen we je niet tegenhouden."
En er was een jubel in zijn hart, terwijl hij huiswaarts liep. Een jubel en een roes van zijn geheele
wezen. Wat een wisseling van stemmingen, herdacht
hij even, kneep zijn duimen in zijn handen en lachte
diep in zich-zelf. Enfin ! Eind goed al goed ! 't Gaat
komen, 't gaat komen !
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En weer volgden --- met steeds korter tusschenpoozen — hun ontmoetingen elkander op. Ofschoon
nog dikwijls zenuwachtig door zijn wacht-spanning,
zijn verlangen, angst of hoop, nu eens ten eenenmale
twijfelend aan Helenes genegenheid, dan overmoedig
daarvan verzekerd, wist Luuk zijn driftige gejaagdheid toch weer meester te worden. Niet haasten, nooit
haasten, vermaande hij zich ; je kon er immers alles
mee bederven ! Beroerd genoeg, dat Ben er nu van
wist. Maar zijn lijn volgen zou hij.
Zoo bleef hij dan in de eerste plaats vol zorg en
hulde voor mevrouw Haardtsen, bracht haar bloemen
of boeken, besproken plaatsen, den catalogus van
een tentoonstelling, slaagde er intusschen in, als terloops, zonder vertoon van hofmakerij, ook Helene
allerlei kleine attenties te bewijzen, waarvoor zij zich
dikwijls ternauwernood opmerkzaam toonde, maar
hem andere malen, eveneens een weinig heimelijk,
beloonde met een langen, lief-aanhankelijken blik,
een lachje van verstandhouding of van gevleidheid.
Dikwijls nu ook begeleidde hij de beide dames naar
een concert of comedievertooning, en hij merkte 't dan
wel : meer en meer weird op hem en haar gelet ; men
fluisterde, spotlachte, trok de wenkbrauwen op. Doch
hiervoor steeds onverschilliger, zelf ook glimlachend,
met koel dédain of kalmen overmoed, draaide hij
dien lieden zijn slankere rug toe, bezorgd alleen dat
Helene zou worden gehinderd, door het hoonend
langs-haar-heen-kijken of minachtend neuzengesnuif
der dames -- en van hun mannen tegelijk het drieste
fixeeren ---- blij zoo dikwijls het meisje toonde zich
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in zijn gezelschap te verheugen, hem milde blikken
toelachte, onrustig of verdrietig alleen, wanneer zij,
stil en abstract, dat nu al zoo bekende zwaarmoedige
waas op het gelaat droeg, dat bittere trekje om den
.wand en die sombere verdoffing van haar heerlijk
oogenblauw. Mevrouw HHaardtsen, zonder ooit moederlijk te worden, de houding aannemende alsof zij Luuks
galante oplettendheden, in de sfeer waarmede zij zich
altijd had weten te omringen, bij uitnemendheid
gepast achtte, maar ook niets méér, toonde zich desondanks bizonder gesteld op haar hoffelijken jongen
vriend en chaperon, beloonde hem met vriendelijke
knikjes, tikjes op de wang, drukjes op den arm,
placht hem zelfs weldra, alsof dat de natuurlijkste
zaak van de wereld was, om allerlei dienstjes te verzoeken, en hem telkens weer te noodigen, nonchalant
weg, voor 's middags of voor 's avonds, om huiselijk
te blijven dineeren of om gezellig samen uit te gaan.
Ondertusschen beijverde zich de jonge bankdirecteur -- zijn leven was roezig en gecompliceerd in
dezen tijd --- zijn overige vrienden en societeitskennissen niet te zeer te verwaarloozen, nam hij ook,
voor zoover dat mogelijk was, de invitaties aan vooral
der voornaamste stadsfamilies — wel wetende hoe
noodig dat was tot handhaving van zijn positie, zijn
naam en rang. Vaak getroostte hij zich daarbij, veinzend niets te merken, een stroeven toon of wat koele
blikken, spotlachjes zelfs en onbescheiden vragen, op
zijn beurt glimlachend ironisch waarvan men toch
nooit iets merkte — zoo dikwijls hij, ondanks dien
zoo algemeen afgekeurden omgang van hem met de
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berucht-wereldsche mevrouw Haardtsen --- een malloot, smaalde men hier en daar — en haar, als nog
frivoler bekend staand, gezelschapsjuffertje, aan een
diner-tafel toch maar weer naast een of twee van de
huwbare dochters des ]huizes bleek geplaatst te zijn.
De stad telde kringetjes en c6terietjes bij dozijnen,
maar door zijn dadelijk heerschend optreden waren
weinige deuren voor hem gesloten gebleven. Ook bij
De Haes bleef hij komen, genoeg om zijn populariteit in dat vroolijk huis, een van de weinige gunstig
gezinde trouwens, niet te verliezen, zich dan steeds,
het meest en bij openlijke voorkeur, met mevrouw
bemoeiend en het minst met Cécile. Hij zag nu wel
hoe dat blonde kind -- stiller, droomeriger geworden — naar hem keek; liefst op eenigen afstand, uit
een hoek van de kamer, of van 't andere einde der
tafel; en hij merkte ook wel dat Ben gelijk had.
Ook kwam het voor, dat hij, wat roezig en warmin-zijn-hoofd door gestreelde ijdelheid, en door de
sterke bekoringen van 's meisjes bloeiende jeugd,
haar jong-gezonde smachten, moeite had haar blikken
niet te beantwoorden, en & ns, terwijl zij even alleen
waren, bestreed Luuk een sterken drang zijn arm
om haar verlokkend slanke leest te slaan, haar naar
zich toe te trekken en te zoenen, op het geurige
haar, op dat donzig-rond gezichtje met die gloeiplekjes van verlangen, op het frissche, rijpe mondje
vooral, het weeke, wachtende. Waarom eigenlijk niet,
was er even een stem in zijn borst. Weldra zag hij
nu ook, dat er meer en meer verdrietige teleurstelling, iets vagelijk angstigs kwam in haar schichtiger
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kijkende oogen, dat zij bleeker werd en wat magerder; haar ouders, dit eveneens bemerkende, maakten
zich ongerust en de dokter schreef een staaldrank
voor. Geen twijfel of Ckcile vermoedde hoe 't met
hem stond; Ben zou trouwens wel niet verzuimd
hebben in haar bijzijn eens te zinspelen op hem en
Helene ; dat deden er waarlijk wel meer in de stad
tegenwoordig. Had ze zelf al niet eens kunnen zien,
hoe hij deed, sprak, keek, in Helenes tegenwoordigheid ? Van der Marel begreep wat het lieflijke kind
om hem had uit te staan, hij vond het jammer, hij
had medelijden, en toch hij verweet het zich,
maar tåch 1 gaf haar verliefdheid hem een vreugdige voldoening, versterkt als hij zich voelde daardoor in zijn eigen geluksverwachtingen. Wat een
wreede egoïst; hij schold zich bitter uit, haatte zich
zelf oprecht in zulke momenten. Maar even later,
schouderschokkend, trachtte hij die schaamte weer
ver van zich af te werpen, noemde hij dat meelij
pedanterie. Kom-kom, Cecieltje behoefde zich niet
dood te treuren waarachtig ! Ben de Haes zou een
minstens even knappe cavalier voor haar zijn, en
zonder twijfel een beter, trouwer, diep-in rechtschapener man ! Welnu !
De spanning nam aan alle kanten toe. Luuks
omgang met Helene werd steeds gemeenzamer. Hij
had haar al veel van zijn eigen leven verteld, van
zijn studies, zijn geliefhebber in kunst en filosofie,
van zijn mislukte verloving ten slotte ook. Dit laatste
vooral scheen zij razend interessant, maar volkomen
9
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onbegrijpelijk te vinden. Een mooi, lief meisje, intelligent en rijk -- wat had hem bezield ! » God, die
mannen toch", riep ze uit, »onuitstaanbaar! Maar
wat willen jelie dan ? Een schaap met vijf pooten ?" ....
»Nee ! Juist liever heelemaal géén schaap !" had hij
geglimlacht, haar met vurige kracht in de oogen
blikkend --- maar die oogen keken koel-verwonderd
terug. Coquetterie of werkelijke bevreemding, Luuk
twijfelde. Ook van zijn jeugd in Haarlem, van zijn
ouders had hij haar gesproken, niet zonder bitterheid:
pas na hun veertigste jaar getrouwd, waren die beiden
eigenlijk al te oud en te gemakzuchtig geweest om
zich veel moeite te geven bij de opvoeding van hun
eenig kind. In vele opzichten verwend, was hij in
andere te kort gekomen. 0, hij voelde zich nog wel
met hen verbonden -- zij waren niet kwaad maar
van eigenlijke sympathie, begrijpen en meeleven kon
geen sprake zijn, Ook dat scheen ze vreemd, verwonderlijk, niet sympathiek te vinden ; zij zelf had
haar vader afgodisch liefgehad en van haar zwakke
moeder, altijd een beetje meelijdend, beschermend,
maar toch diep en innig gehouden. Met brio en
humor kon ze vertellen„ veel amusanter dan hij, bizonderheden uit haar jeugd thuis, haar schooltijd. Ze
bleek altijd een levendig en schrander opmerkster
te zijn geweest; Luuk was telkens weer verbaasd
over zulk een intuïtieve menschenkennis, zoo'n treffende juistheid van karakteristiek, zoo'n scherpte van
oordeel. Zij zelf scheen daaronder te lijden soms.
Haar zuster, vertelde ze, was heelemaal anders, veel
zachter, liever, geduldiger, gelijkmatiger van stem-

HELENE SERVAES.

Y

31

ming, maar ook weeker, minder tegen het leven
opgewassen. Hij moest haar toch bepaald eens leeren
kennen, zei ze eens, met groote anima --- waarover
hij zich dadelijk wat ongerust maakte --- Nannie was
een schat; ze zou binnenkort eens komen logeerera,
't was al afgesproken.
En nog maar altijd wist hij niet, wat van Helene
te denken. Hield ze nu van hem of was hij haar
eigenlijk onverschillig ? Wat ging er diep in haar
om ? Soms, vooral wanneer weer eens zoo's lange,
vreugd-glanzende of innige blik, een onverplicht handdrukje of knikje van lieve verstandhouding hem verrukt had, was hij stil-gelukkig of overmoedig druk,
zéker van zijn succes. Doch dan weer in-eens meende
hij de duidelijkste blijken van absoluut gebrek aan
belangstelling bij haar waar te nemen, had ze zich
een ganschen visite-avond niet of nauwelijks aan
hem gelegen laten liggen, was koel onverschillig
gebleven voor zijn enthousiasmes, of had zich opgewonden over zaken, ideeën, waarvan ze hem grondigafkeerig wist. Dan voelde hij zich gegriefd, gekwetst,
ruw voor 't hoofd gestooten, akelig vreemd ver van
haar, als waren zij van gansch verschillende menschensoort, bleef hij baloorig eenige dagen weg, praatte,
tijdens zoa'n bui, soms weer uit zich zelf, bitter of
wanhopig, met Ben de Haes, eenige die wist. Ben
sprak hem dan moed in -- op zijn beurt nu -- antwoordde eens, op een wanhopigen uitroep, met zekeren
wrevel : dat toch wel geen meisje van Helenes stand
en middelen zoo stom zou zijn een man als Van der
Marel te weigeren. »116 ? Wat ? Hoe bedoel je ?" vroeg
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Luuk met oprechte
Luuk
oprechte verbazing
verbazing —
- zoo iets
iets was
was nog
nog in
in
't't geheel
geheel niet
niet bij
bijhem
helmopgekomen
opgekomenen
enhij
hijbloosde
bloosde
van schaamte
k:inderlijke naïveteit.
naïveteit. »Om
van
schaamte om
omzijn
zijnkinderlijke
»Om mijn
centen, mijn positie?" »Nou ja", kwam Ben, »hoeje cent,mijpos?"»Nua,kwmBenhoj
't't dan
dan noemen
noemen wilt",
wilt", en
en hij
hijschokte
schoktezijn
zijnschouders.
schouders.
er nu
nu gehéél
gehéél zonder
zonder berekening!
berekening ! We
We zijn
zijn
»Wie
»Wie is er
toch allemaal
denkende menschen.
menschen. En
Endaarbij,
daarbij, als
als
toch
allemaal denkende
jij nou
jij
nou een
een leelijke
leelijke oude
oude kerel
kerel was,
was, maarre
maarre. ....
. .. nou,
nou,
enfin !"
Minachtende
\~loorden had
hadLuuk
Luuknog
nogopopdedelippen
lippen;;
Minachtende woorden
hij
hij mompelde
mompelde iets
iets van
van pllilister-redeneeringen.
philister-redeneeringen. Schrikbeeld was
hethem
hemin-eens,
in-eens,méér
méérdan
danaantrekkelijke
aantrekkelijke
beeld
was het
gedachte, dat
dat Helene
Helenehem
hemzou
zoukunnen
kunnenaanvaarden
aan vaarden
gedachte,
om zijn
om
zijn aanzien
aanzien ofofzijn
zijnwinstgevende
\vinstgevendebetrekking.
betrekking.
Maar
hij zei
zei niets
nietsmeer,
meer,begrijpende
begrijpendezijn
zijn vriends
vriends
Maar hij
trachten nu
nu
ongeduld,
nam zich
zich vast
vastvoor,
voor,tetetrachten
ongeduld, en
en nam
spoedig
zekerheid te
te komen.
komen. Of Helene van hem
spoedig tot zekerheid
kon hånden,
kon
hóuden, wilde
wilde hij
h~j vragen,
vragen, dat
dát voorop,
voorop, niet
niet of
of
ze
met hem
hem trouwen
trouwen wilde.
wilde. Om
Omhaar
haarliefde,
liefde, om
om
ze met
en hartstocht
hartstoc:ht was
was 't'them
hemimmers
immersalléén
alléén
teederheid
teederheid en
te doen
doen!! 0, als
als ze
zevoor
voor't 'teerst
eersthem
hemhaar
haarmond
mondzou
zou
reiken, voor
voor een
een zoen,
een échte
échte!
reiken,
zoen, een
En zoo
zoo werd
werdlangzamerhand
langzaJmerhandeen
eenplan
planininhem
hemrijp,
rijp,
hij weken
weken lang'
lang had
had rondgeloopen.
rondgeloopen. De
waarmee hij
De groote
groote
moeilijkheid
was, Helene,
Helene, op
op ongezochte
ongezochtewijze,
wijze, rustigrustigmoeilijkheid was,
alleen
spreken. Hij
Hij wilde
wildeniets
nietsopzettelijks,
opzettelijks, haar
haar
alleen te spreken.
niet
niet voorstellen
voorstellen hem
hem ergens
ergensalleen
alleenteteontvangen,
ontvangen, een
een
hem te doen
doen of
of zoo
zooiets
iets--- niét
niétzulk
zulk
wandeling met
wandeling
met hem
een halve
"~ooruit,die
diehaar
haar gelegenheid
gelegenheid
een
halve declaratie
declaratie vooruit,
geven tot
totpraten,
praten, raadplegen
raadplegen misschien
misschien met
met
zou geven
zou
mevrouw
mevrouw Haardtsen.
Haardtsen. Zijn
2~ijn achterdocht
achterdocht was
was gewekt.
gewekt.
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Overvallen wou hij haar met zijn vraag, om dan
dadelijk, uit haar eerste woorden al, te proeven haar
werkelijke gezindheid.
Begin Maart werd het, voor eindelijk dit plan
volvoerd kon warden. Luuk begon dan met de uitnoodiging, van mevrouw Haardtsen en Helene Servaes, voor een schouwburg-voorstelling te Utrecht.
De dames gingen wel méér naar die stad, om er
een concert of comedie bij te wonen ; het grootste
bezwaar was altijd dat de laatste trein tern al våór
elven vertrok, zoodat men 6f het laatste en vaak
interessantste gedeelte van het programma opgeven
6f besluiten moest den nacht in een hotel door te
brengen. Nu stelde Luuk dit voor : men zou te Utrecht
middagmalen, vervolgens naar de comedie gaan en
per auto terugreizen. Er zwoelde al voorjaar in de
lucht; de nachten bleven weliswaar nog koud, maar
daar kon met bontmantels, moffen en plaids in worden
voorzien; de rit trouwens zou niet lang zijn, hoogstens
anderhalf uur, over den makkelijken weg. Toen
zijn denkbeeld op Huis-en-Hof met groote ingenomenheid ontvangen was -- de dames bekenden zoo'n
nachtelijken autotocht »misschien wel een beetje gevaarlijk", maar eigenlijk »dol" te vinden -- liep Luuk,
wat opgewonden en zenuwachtig van spanning, in
éénen door naar kolonel de Haes, inviteerde ook hém
en zijn vrouw -- hij zou 't zoo heerlijk vinden, voegde
hij er aanstonds hartelijk bij, hen beiden toch ook
eens te mogen fuiven. Gelukkig, ook deze twee, blij
verrast, namen dadelijk aan. Dus zouden ze met hun
vijven zijn. En vijf in een huur-auto ging niet. Nu
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bestond
bestond de
de mogelijkheid
mogelijkheid nog
nogwel,
wel,dat
datbijvoorbeeld
bijvoorbeeld
de
de kolonel
kolonel met
metmevrouw
mevrouw Haardtsen
Haardtsen ininhet
hetééne,
ééne,
hij met
met mevrouw
mevrouw de
de Haes
E[aes en
enHelene
Heleneininhet
hetandere
andere
hij
rijtuig raken
raken zou,
nou
met
wathandighandigrijtuig
zou, maar'....
maar . nou
ja,ja,
met
wat
heid, vooral
vooral niet
niet te
te voren
voren van
van spreken
spreken.....
heid,
Toch
'"Toch vreesde
vreesdeLuuk,
Luuk,nog
nogtot
totopophet
hetlaatste
laatstemoment,
moment,
dat zijn
zijn plan
plan door
door zulk
zulkeen
eenverkeerde
verkeerdeschikking
schikking
dat
vruchteloos zou
2:0U blijken.
blijken.
plotseling vruchteloos
Maar neen,
neen, het
het gelukte.
gelukte. Een
Eenzwoel-regenachtige
zwoel-regenachtige
Maar
avond
natte
straten
reflecteerden
natte
straten
reflecteerdenhet
hetgloeilicht
gloeilicht
avond; ; cl::,
winkelsen
enlantaarns
lantaar'ns;
hetglom,
glom,blikkerde,
blikkerde,schitschitvan winkels
; het
terde
overal. De stemming
terde feestelijk,
feestelijk, overal.
stemming aan
aan tafel
tafel was
was
t,
de
voorstelling
amusant,
de
gasten
vroolijk
geweest,
de
voorstelling
amusant,
de
gasten
es
vroolijk gewe
ten
ten slotte
slotte wat
wat opgewonden
opgewonden lacherig,
lacherig, vooral
vooral Helene.
Helene.
Gezien had
had Luuk,
al op
Gezien
Luuk, al
op de
de heen-reis
heen-reis per
per trein,
trein, hoe
hoe
mevrouw Haardtsen
mevrouw
Haardtsen het
lietmeisje
meisjeverscheiden
verscheidenmalen
malen
met beduidenis
met
beduidenis aanzag.
aanzag. Toen
Toen de
deauto's
auto'svåår
vóórwaren,
waren,
hielp Luuk,
hielp
Luuk, één-en-al
één-eo-al galante
~~alante ijver,
ijver, de
de beide
beideoudere
oudere
ed
dames
,roorste;; ze zetten
zetten zich,
zich, bre
breed
dames terstond
terstond in
in de voorste
en behaaglijk op de achterbank. De kolonel daarop, enbhaglijkopdcterbn.Dklodap,
k\\1asi-ontevreden,
nu op
op
kwasi-ontevreden,aarzelde
aarzeldeeven;
even ; moest
moest hij
hij nu
een
die korte
korte zadels
zadels zitten
zitten?? Waarop
Waarop mevrouw
mevrouw
een van die
Haardtsen,
ondeugend-lustig:: kom,
kom,dat
datwas
wasniets,
niets,dan
dan
Haardtsen, ondeugend-lustig
zouden de
de dames
zouden
dames hem
hem nu
nu en
en dan
danwel
weleens
eenstusschen
tusschen
zich
nemen;; ouwe
ouwekennissen,
lt:ennissen,nie-waar
nie-waar?
Vooruit
zich in nemen
? »»Vooruit
Flipje,
Jnet haar
haar nog
nogaltijd
altijd klankvolle
Flipje, kom",
kom", riep
riep ze, met
!"
stem
naar buiten,
buiten, »je
i~ult het
het goed
goedbij
bijons
onshebben
hebben!"
»je zult
stem naar
Luuk zond
zond haar
haar een
een dankbaren
blik toe. Hij
Luuk
dankbaren blik
Hij had
had
zich
warm voelen worden.
\vorden. Maar
Maar langs het
het grijze
grijze
zich al
al warm
kolonelshoofd
gaf mevrouw
mevrouw Haardtsen
Haardtsen hem een
kolonelshoofd heen
heen gaf
knipoogje
verstandhouding. Had
begrepen?
knipoogje van
van verstandhouding.
Had ze begrepen
..
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Nu, á la bonne heure, 't was geen kwaad teeken
dat zij hielp; alles liep mee voorloopig. Hij stapte
achter Helene in de tweede auto en onmiddellijk
werden de rijtuigen in gang gezet.
Opgewonden blij door dit ganschelijk geslaagd
zijn, maar met de spanning gloeiend in zijn polsen,
zijn keel, praatte de veelgeprezen gastheer, held van
den avond, die eerste minuten van hun deinend voortglijden in louter uitroepen, geforceerd luidruchtig,
en Helene lachte wat schril-hoog mee. Luuk herkende 't nu in-eens weer, dat helle lachje van haar;
visioen-sterk en snel kwam alles van toen-in-den-trein
hem voor den geest. Doch plotseling merkten zij
elkaars zenuwachtigheid, en kort brak hun praten
en lachen af; onmiddellijk beklemmend was dit
vreemde zwijgen. De auto snor-bromde, toeterde
hoornig : tè, té, té ! Het was donker binnen. Eerst
kwam, een paar malen nog, snel draaiend als een zoeklicht, het afschijnsel van een sterkverlichten sigarenwinkel het rijtuigkamertje glanzerig verhelderen, dan
schoven nog enkel de flauwe en kleintjes-levende
lantaarnlichten voorbij en leek het binnen-duister
steeds nachtelijker te worden, terwijl zij tuurden,
door de trillerige, beregende glasruit heen, in de als
een brand voortwoekerende sfeer, door de auto zelf
voor zich uitgezonden. 't Nu of nooit, dat hij al ontelbare malen in zich zelven herhaald had, lag drukkend op Luuks borst. Een voorgevoel van triestige
mislukking overviel hem. Maar het måest nu I Geen
twijfel of zij verwachtte ook dat hij spreken zou.
Mevrouw Haardtsen scheen dat mede te begrijpen.
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Zwijgend
bij een
een opschok
opschokvan
vanhet
hetrijtuig,
rijtuig, legde
Zwijgend nog,
nog, bij
hij
zijn
rechterarm
om
Helenes
leest,
die,
\veelderig
hij zijn rechterarm om
leest, die, weelderig
dik ommanteld,
ommanteld, week
week maar
maar koelig
koeligaanvoelde.
aanvoelde. Zij
Zij
en
en dik
deed
zij niets
niets bemerkte,
bemerkte, keek
keekhet
hetzijraampje
zijraampje uit,
uit,
deed of zij
zich
weinigvooroverbuigend
voorov'erbuigendininschijn-aandacht.
schijn-aandacht.
zich een weinig
Dan,
zachtjes-aan, traclJltte
Dan, zachtjes-aan,
trachttehij
hij haar
haar naar
naar zich
zich toe
toe te
trekken.
Maar het
het meisje,
meisje, zich
zich wat
watrechtend,
rechtend, hield
hield
trekken. Maar
zich
stijf en
enzei
zeiopopvriendelijk-berispenden,
vriendelijk-berispenden, goedig
goedig
zich stijf
afwerenden toon
afwerenden
toon —
- maar
maar niet
niet lachend
lachend meet
meer:: »Nee
» Nee
toezg.N-n!T,b
toe zeg. Nee-nee! Toe, ben je
je mal."
ma1."
»Waar0m
Lene,," vroeg
vroegLuuk,
Luuk,dicht
dichtaan
aanhaar
haar
»Waarom niet, Lene,"
oor, met half
oor,
half verstikte,
verstikte, plotsling
plotslingdiep-innige
diep-innigestem
stenl--onderging hij,
hij, als
alsvan
'vaniets-buiten-hem,
iets-buiten-hem,'t'tscherpe
scherpe
zelf onderging
zijn geschetter
geschetter van
van daarnet
daarnet nog
nog—
contrast
contrast met
met zijn
»vin'-je
't dan
dan niet
niet leuk,
leuk, zeg,
zeg,zoo'n
zoo'n ritje,
ritje, samen,
samen, in
in
»vin' je 't
de nacht?"
»Jawel,"
....
zeg, laten
laten we
we
»Jawel,"zei
zeize,
ze,1>maar
»maar
.... nee
nee toe zeg,
nou.
. .. Kom,
Kom,wees
weesnou
nouverstandig."
verstandig." Zij
Zij keek
keek naar
naar
nou ....
hem op --hem
- hij
hij zag
zag het
het inin't'tbijna
bijnadonker
donker—
- en,
en, onondanks haar
schoof zich
zich een weinig
danks
haar tegenwerpingen,
tegenwerpingen, schoof
weinig
dichter
naar heng
henl toe,
toe, leunde
leunde even
even tegen
tegen zijn
zijn arm.
arm.
dichter naar
op denzeifden,
denzelfden, ietwat
iet\vatweemoedig-hartelijken
weemoedig-hartelijken
Dan, op
Dan,
toon —
- hij
hij had
had moeite
moeite haar
haar te
te verstaan,
verstaan, schoon
schoon de
de
toon
auto
hier buiten
buiten niet
niet veel
'veelgedruisch
gedruischmeer
meer maakte:
maakte:
auto hier
~Heusch, malle
malle jongen ....
begrijp
natuurlijkwel
wel
»Heusch,
.... IkIkbegrijp
natuurlijk
heblt het slim bedacht. Maarre
Maarre ....
waar je
je heen
heen wilt.
wilt. Je hebt
....
doe het
het nu
nu maar
maar niet,
niet, zég
;zég het
het nu
numaar
maar niet
niet bedoel
bedoel
doe
ik.
Ik weet
'v eet het
hetimmers
immers wel.
\vel. Laat
Laat het
hetnu
numaar
maar
ik. Ik
zoo,
zoo, laat
laat alles
alles nu maar
maar tusschen
tusschen ons
ons blijven
blijven zooals
zooals
het is."
is."
Luuk schrok
schrok hevig
hevig;; hij
:hij voelde
voelde den
denslag
slaggekomen,
gekomen,
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maar gaf er
maar
er zich
zich nog
nogniet
nietvolkomen
volkomenrekenschap
rekenschapvan.
van.
»Hè?
Maar, hou
hou je
je dan
dan
» Hé ?Wàt?
Wát ?Wat
Wat zeg-je
zeg-je....
.... ? Maar,
niet van
?" heeschte
niet
van me,
me, zeg,
zeg,Lene
Lene?"
heeschte hij.
hij. »Ik
:&Ik dacht
dacht
toch, in
in de
tijd vooral
...."
toch,
de laatste
laatste tijd
vooral ...."
»116? Och
och ja.
ja. Ik
Ik hou
hou ook
»Hè?
ook eigenlijk
eigenlijk wel
wel een
een beetje
van je, natuurlijk. Je bent zoo lief. Maar ...." Haar vanje,turlik.JbzoefMar."H
stem werd
stem
werd verdrietig
verdrietig nu, een
wrevelig:: »Toe,
»Toe,
een weinig wrevelig
f
vraag me
vraag
me nou
nou maar
maar niet
niet meer,
meer, tåe
tóe! Er
Er kan
kan toch
nooit iets van
nooit
komen, 't't kan
kanniet,
niet,heusch,
heuseb,'t't kan
kán nou
nou
van komen,
eenmaal niet."
eenmaal
niet."
»»Wat
Wat kan
kan nou
nou eenmaal
eenmaal niet?
niet? Kån
Kán jij
jlJ niet
niet van
van
mij zijn
mij
zijn?? N66it
N ó6it?"
?"
»Nee," zei
zei ze,
»Nee,"
ze, en
ennanaeen
eenpaar
paarseconden,
seconden, heesch
heesch
Nååit !"
van ontroering
ontroering:: »»Nó6it
l"
Toen
drong de
deschrille
schrillewaarheid
waarheidininVan
Vander
derMarel
Marel
Toen drong
door.
voelde zich
zich huiveren
11uiveren en
enkrimpen.
krimpen. In-eens
In-eens
door. Hij
Hij voelde
gedaan was
gedaan
was het
hetmet
metzijn
zijnillusie,
illusie, alles
allesuit,
uit,hopeloos
hopeloos
voorbij.
niet. En
Entoch
tochzat
zathij
hij hier
hier nog
nog
voorbij. Zij
Zij wilde
wilde hem niet.
met
haar, moest
moest dat
dat nog
nogduren,
duren,minstens
minstenseen
eenuur
uur!
met haar,
!
De
lange rit
rit door
door den
dennacht,
nacht, even
even te
tevoren
voren nog
nog
De lange
een avontuur
een
avontuur van
van ongekende
onJgekende heerlijkheid
heerlijkheid in
in zijn
zijn
gedachte, werd
beste
werd hem
hem eensklaps
eensklaps een
een obsessie.
obsessie. 0,
0, 't't beste
zou
nu maar
maar zijn,
zijn, dat
dat de
deauto
autotegen
tegeneen
eenrots
rotsopvoer
opvoer
zou nu
en
zij beiden
beidenvermorzeld
vermorzeld werden.
werden. Maar
Maar er
erwaren
waren
en zij
hier
geen rotsen,
rotsen, niets
niets dan
dan een
een breede,
breede, egale
egale weg,
weg,
hier geen
en er
en
er moest,
moest, er
ermoest
m6estgeleefd
geleefdworden,
worden,gepraat
gepraatzelfs,
zelfs,
hij moest
moest iets
iets zéggen,
zéggen,het
hetwas
wasniet
nietuit
uittetehouden
houden
hij
z66. »Niets
~ Niets van
van komen
komen?
Wat isisererdan
dan?
Houje
jedan
dan
z66.
? Wat
? Hou
Toe,wat
watis is
dan,zeg,"
zeg,"kwam
kwamerereindelijk
eindelijk
toch ....
.... ??Toe,
erer
dan,
met moeite
moeite uit.
uit. Zijn
Zijnarm
armintusschen,
intusschen, als
alsininkramp
kramp
met
verstijfd, was
haar heen
heen gebleven
gebleven—
- hij
hij wist
wist het
het
verstijfd,
was om haar
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amper --- en op het hooren van zijn smartelijk-knarsende stem keek ze even naar hem op, schrikkend,
bezorgd -- 't was te donker, ze konden elkanders
trekken niet onderscheiden, enkel het oogenglanzen.
Dan leunde ze weer wat meer naar hem over, voelde
hij haar lijf tegen zijn arm, toen, plotseling, aan zijn
bont bij de schouderknobbels, haar week-omhaarde
hoofd — zij had geen hoed op ; een zijige sluier alleen
lag om dat weelderig-zachte, geurige havenhoofd
hij rook met wellust de beminde geuren van dat
haar ets van haar gewone reukwater ; dan voelde
hij ook haar warmte. Nog krachtiger duwde zijn
arm haar aan, hij rilde even ; toen was het dat ; voor
het allereerst, hij haar snikken hoorde, zacht-droevig
huilen ; hij merkte in het samen-opgolven, het samen
als zweven en glijden van hun lichamen, de kleine
schokjes tegen zijn schouders op. En een teer geluksgevoel steeg naar zijn hoofd, tegelijk met heftige
somberheid, bijna wanhoop — verbijsterend !
»Helene !"
» Och laat me maar even," snerpte haar stem, » ik
wist natuurlijk al lang dat dit zou komen. 'k Zag er
zoo tegen op. Ik had het je zoo graag bespaard, m aar
hoe kon ik ! Ik hoopte dat je 't zoo'n beetje begrijpen zou, uit mijn houding soms. Altijd maar náár
tegen je zijn, onverschillig, vervelend, dat kon ik
toch ook niet. Daarvoor hield ik .... daarom mocht
ik je te graag, dadelijk. Ik heb je toch al dikwijls
genoeg verdriet moeten doen, is 't niet?"
Zijn arm drukte weer. »Dus je houdt toch wel
een beetje van me?"
--
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>0
ja, ik
ikvind
vindjejeeen
eensnoes,
snoes,een
eenechte,
echte, goeie,
goeie,
»0 ja,
lieve
...
,
jongen.
God,
ik
...."
lieve .... jongen. God'l ik ...."
door. Wat
~Tat is
is ererdan,
dan, dat
dat
>Nou?
»Nou ?...
.... Toe!
Toe ! Ga
Ga door.
je
Luuk, ininweer
weelroplevende
oplevendehoop,
hoop, werd
werd door
door
je ...."
...." Luuk,
zijn spanning gemarteld.
gemarteld.
zijn
»H6? Moet
Moet ik 't'tje
je nu
»Hè?
nu heelemaal
heelera aal zeggen?
zeggen ? Nee! ....
Heb je 't dan niet een klein beetje begrepen? Toe,
Hebj 'tdan iet nkleinbetj begrpen?Toe,
den.k
nou 'is.
'is. Toen
Toen in
indie
dietrein,
trein, weet
weet je
jenog
nogwel
\vel?
denk nou
?
Och
maar, jij
jij bent
bent ook
ookzoo'n
zoo'ngoeierd,
goeierd, jij,
jij, je
je hebt
hebt
Och maar,
eenvoudig
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tusschen de oogen, en nog eens, op wenkbrauw en
wang. Zij huilde opnieuw een beetje, maar liet toe.
Hij voelde, proefde haar tranen aan zijn lippen. Toen
trachtte hij, met zijn vrije linkerhand, haar hoofd
wat op te lichten, haar op den mond te zoenen.
Maar schichtig snel, met een hoofdomdraaien weerde
zij deze paging af. »Nee-nee, toe — dat niet !"
»Maar Lene, luister nou toch 'is !" begon hij dan
weer, gedempt en dringend, hartstochtelijk. »Die man
is nou toch eenmaal getrouwd en al zoo lang hè?
Hij heeft kinderen. Kan je dat nou niet uit je hoofd
zetten? God zeg, wij samen, wij ...."
Zij had zich opgericht, bruusk; zijn arm gleed
langs haar leest af, bleef toch achter haar liggen.
»Uit m'n hoofd zetten ? Och, maar jij weet ook niets !"
Dan schudde ze van neen, en haar heele lijf trilde.
»Nooit! Nooit ! Hij en ik, wij hooren bij elkaar voor
altijd ! Och, als je wist hoe diep ongelukkig
Maar vraag nu niets meer, ik kan, ik måg je toch
niet alles vertellen, het is immers mijn geheim niet
alleen ! En je moet me beloven - -- je begrijpt wel,
hè? ik heb er nog nooit met iemand over gesproken,
behalve dan met mevrouw Haardtsen natuurlijk, die
weet alles, maar praat er met haar toch ook niet
over, zal je niet ? En als ze weer kletsen, ndåit gelijk
geven, hoor ! .... 0 maar, nee, jij bent goed, jij bent
lief en zacht, een echte man voor vrouwen." Váór
langs hem heen bukkend, greep ze zijn linkerhand,
gaf er een stijven zoen op. De auto deinde, ze viel
bijna van de bank, hij greep haar om het middel.
»Helene! Lieveling ! Lieve schat ! 0 natuurlijk zal
...

.
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ik, altijd, alles wat je wilt, maar o God, je weet niet
wat het voor me is ! Ik hou zoo vreeselijk veel van
je, zoo ontzaglijk veel, zoo .... ik ...."
»Ja, ja, sst nu maar, ik weet het immers wel, zeg
het nu maar niet meer ! Of . och ja, zeg het toch
ook maar w61! Ik hoor het zoo vreeslijk graag !
Vin' je dat wreed van me ? Ik vind het zoo heerlijk!
Is 't heusch, hou je toch nog, een beetje . vin je
me niet afschuwelijk coquet nou! Ik heb je toch wel
'angehaald, hè ? Och-god, ja, ik weet het wel, ik ben
eigenlijk .... een ka naij e !"
Luuk voelde haar huiveren in zijn arm. »Wat ?
Wat zeg je nou toch allemaal ? Jij een kanaije ? Een
schat ben je, een heerlijke engel, 't liefste en mooiste
wat er is op de heele wereld ! 0, wat hou ik van
je, wat hou ik van je !"
Al meer naar zich toe trok hij haar weer, en zij
liet zich gaan; nu lag ze opnieuw tegen zijn schouder
op en lispelde, vlak aan zijn oor — toch had hij
moeite, alles te verstaan -- »Je bent een lieve, lieve
man. Als ik niet al van hem was, dan zou ik van
jou kunnen zijn, heelernaal. Hoor je ? Ik zou van je
kunnen houen, houen, zooals een vrouw als ik ... •
zoen me nog maar 'is, toe, ja, zoen me !"
En in-eens, terwijl de opveerende auto hun borsten
tegen elkander bracht, had zij haar rechterarm om
zijn hals geslagen en hem gekust in den hoek van
zijn mond. Luuk duizelde. Was 't niet of de marteling in plotselinge zaligheid einden ging ? Toch
bleef zijn toekomst nog even onzeker, even leeg.
» Mij n God, Lene, je maakt me dronken, waarachtig,
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je maakt me gek? Hoe wil je nou dat ik .... in
z66 iets zal berusten, terwijl je me.... Maar, wat
is dat dan met die man ? Zeg ! Is 't enkel medelij
misschien ? Maar dan moest je toch ...."
'Weer schoot ze recht-op, duwde schichtig zijn
arm weg. » Wat ? Medelij ? N66, néé ! Och, ik begrijp
het wel, je moet me een soort van monster vinden,
iets verschrikkelijks. Zijn er wel meer zoo als ik?
00 maar, denk toch vooral nooit dat het medelij is.
N66-n6é ! God, je kent me nu wel, ik ben geen doetje,
hè ? Ik weet me wel rekenschap te geven, ik weet wel
wat ik zeg en doe ! Ik zou nooit buiten hem kunnen.
Als ik met jou trouwde en Frits kwam ooit vrij, ik zou
van je wegloopen. Hij kan met me doen wat hij wil."
»Maar ...."
»ja-ja-ja, ik weet wel wat je zeggen wilt. Dat ik
dan toch zoo met jou kan zijn, hè ? Ja, 't is schandelijk misschien, maar ... , och-god, ik .... ik smacht
ook zoo, lieve Luuk, ik kan het soms niet langer
dragen. In de stad kletsen ze dat ik zijn maitresse
ben, ik weet het wel, ze denken dat wij telkens
samen zijn, reisjes maken samen. Was het maar
waar ! Ik zie hem haast nooit Hij wil dat niet, voor
mijn eer, mijn reputatie, weet ik 't ! Alsof daar nog
iets aan te bederven volt!
Versmachten laat hij
me, versmachten, uit pure délicatesse, goedheid,
ridderlijkheid."
»Maar wat willen jelie dan toch ? Kan hij scheiden ?"
»Och! Jawel. Later. Nu nog niet."
»Waar wacht dat dan op ?" Luuk vroeg het koud,
bijna hoonend.
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Maar zij greep weer naar zijn hand. » Och heusch,
Luuk, vraag nou maar niet verder. Ik kán je niet
alles zeggen, dat begrijp je toch wel. Toe, zwijg er
nu maar verder over. En wees maar niet boos op
me. Ik ben zoo vreeselijk moe. Laat me liever nog
een beetje tegen je aanleunen, h6? En zeg dan nog
zoowat lieve dingen tegen me, toe, wil je ? Maak
ik 't je erg moeilijk ? ja hè ? Maar ik vind het ook
zoo heerlijk. Zdd, ja, tegen je schouder. En jij maar
praten. Jouw stem ! Zoo'n lieve stem heb je."
»Ik maar praten ? Maar lieve schat!" En op een
droef-innigen toon, die soms smartelijk bitter werd,
bijna verstikte in teruggeduwde tranen van dof
zelfmeelij --- maar dan drukte zij zijn hand tegen
zich aan en fluisterde iets dat warm en lief klonk,
schoon hij 't niet verstond -- begon hij te vertellen.
Dat hij eigenlijk al dadelijk verliefd op haar geworden
was, in die trein-coupé toen, heel gewoon, ouwerwets,
jongensachtig, smoor en dol verliefd. Nooit had hij
een meisje als haar gezien, zoo mooi, slank, elegant,
zoo warm temperamentvol, en tegelijk zoo helder,
intelligent, geestig, van zoo'n verfijnde, nee hij
zocht het woord -- zoo'n veredelde, vergeestelijkte
verleidelijkheid, ja, dit was het ! Aspasia, wist ze
wel, Pericles' vrindin, dié moest zoo geweest zijn.
En hij beschreef haar verder, noemde allerlei wat
hij mooi, lief, charmant, heerlijk aan haar vond,
vertelde van hun eerste ontmoetingen, van zijn met
sprongen gegroeide liefde, van al wat hij doorgemaakt
had, twijfeling, angsten -- bewaarheid nu helaas !
haalde op van dat dinétje toen, met Oosteroue en
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Jacobi, wat zij toen gezegd had aan tafel en hun
vertrouwelijk gesprekje 's avonds op die hoeksofa.
Stil-liggende luisterde ze, trillende soms even, nerveus als een jong paard. »Heb je 't koud," vroeg
hij. »Nee ! Toe vertel nog wat verder. Wat weet je
alles nog precies !" Maar toen hij 't eindlijk te benauwd kreeg, uitbarstte in-eens, in een droog hikkend
gesnik, schrok ze op, greep zijn hand weer, smeekte
teeder: »116 nee toe, niet akelig worden, toe nou,
Luuk, hou je nou goed, lieve man !" En zij kneep
die hand van hem in allebei de hare, of drukte zijn
arm tegen zich aan, als suste, knuffelde ze een kindje.
Hij gaf geen antwoord, verbijtend zijn ellende.
Geruim en tijd zwegen ze nu beiden. Een melancolieke
extase begon in Luuk te rijzen, Zijn arm om haar
leest, haar warme, zacht-ompolsterde lichaam tegen
zich aanleunend, liet hij zich voortglijden, voortdeinen,
heftig opschokkend soms, dan weer een poos als op
vleugelen gedragen, voort, voort, of het was naar
het geluk of naar de verdoemenis. Aan een anderen
dan dezen toestand dacht hij niet meer. Zijn verdriet
verminderde. Het leek hem nu soms onwezenlijk,
een angstige droom, al wat zij daar straks gezegd
had over dien ander. Een ånder ? En hier zat hij,
en zij tegen hem aan, zijn arm lag om haar lieve
lijf, hij voelde haar warmte, hij rook haar geur. Van
hém was ze r
Toch kwam dan in-eens weer op dat
weten, half-bewust, maar toch wéten, o afschuwelijk:
nog een kwartier, tien minuten misschien maar, dan
was het uit, voor goed, álles uit, dan zou dit nooit
meer terugkomen ; hoe zou het ? Hij schråk er weer
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van, intens, wanhopig; het kån niet, het måcht niet.
En zich overbuigende tot vlak bij haar warme oor,
heeschte hij nogmaals, streekend, opgewonden-haastig:
»Helene ! Toe! Denk nou nog 's ! Zoo dadelijk zijn
wij er al ! Kan het nu tåch niet, nå6it? Later misschien ? Kun je me niet een beetje hoop laten ? Ik
zou je zoo liefhebben, zoo .... och ! enorm !"
»Nee, nee, nee, nee," fluister-praatte zij terug,
zonder zich te verroeren, » o, geloof me toch, Luuk,
het kan niet anders, ndóit t Mevrouw Haardtsen
hoopt het ook nog altijd, dat ik jou zal nemen, ze
mag je zoo graag, we hebben al zoo dikwijls over
je gepraat .... Maar och-god Luuk, ik kan niet,
ik kan niet !"
»Maar zeg, hoe moet dat dan nou ? Moet ik dan
ook maar heelemaal niet meer komen. Moeten we
maar afscheid nemen, voor goed," zei hij, nog in
zijn smartextase.
»Ik weet het niet. Nee. Ja. Ik heb er ook al zoo
dikwijls over gepiekerd. Nu 't alles eenmaal uitgesproken is, hè ? Jezus ! Ja ! Nu is dat misschien
wel het eenige mogelijke. Maar 't spijt me zoo."
»Dus .... d i t is het laatste ?"
»Ja
dan is dit het laatste. God-o-god, hoe verschrikkelijk ! Jou ook weer te moeten verliezen. Ik
heb al zoovéél verloren !"
» Zul je dan toch een beetje aan me blijven denken,
een beetje van me blijven houden ?"
» Ja hoor, dat zal ik. En jij ? Jij ook ?"
»Ik ?" Hij lachte even, wild-verbitterd. »Ik ?"
Juist dan begon de auto over straatsteenen te
---
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schokken. Ze waren in stad. Ze zouden aanstonds
thuis zijn. Hij greep haar hoofd in zijn beide handen,
en zoende haar, en nog eens, heftig, op den mond.
Maar zij gaf hem zijn zoen niet terug, hield haar
lippen stijf gesloten, worstelde om los te komen,
richtte zich op, schichtig, snel.
» Pas op ! Toe zeg, pas op toch !" -- haar toon was
berispend nu — »we zijn er zoo."
En toen ze inderdaad plotseling stilgehouden en
uitgestapt waren, snel, aan 't hek van » Huis-en-hof" —
de kolonel en zijn vrouw zouden doorrijden, maar
toch doen, een oogenblik maar, binnenwippen bij
mevrouw Haardtsen ; ze moesten toch bedanken hun
gullen gastheer --- werd Luuk opnieuw en tot pijnlijke verwarring, bijna verbijstering toe, verbaasd :
noch aan Helenes stem, noch aan haar stemming
of manier van doen viel iets te bemerken van de
ondergane ontroeringen. Heel opgewekt schijnbaar
en zoo klankrijk-wakker — al had ze nergens anders
op gelet --- praatte ze dadelijk mee over het nachtlandschap en dien prachtig snellen rit, een record
zoowaar, nog geen vijf kwartier ! En dat het zoo'n
in-genoeglijke avond was geweest, hè ? Heerlijk !
Luuk vertrouwde zijn voren niet, kon zijn woorden
haast niet vinden in zijn verwarring, hij hakkelde,
brabbelde maar wat; men glimlachte welwillend,
denkende aan verlegen bescheidenheid van zijn kant;
men bedankte hem met grooten nadruk, vreugdige
opgetogenheid, ook Helene. Alleen mevrouw Haardtsen keek onderzoekend. De kolonel en zijn vrouw
reden dan aanstonds weer door, Luuk zou maar te
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voet naar huis gaan ; hij groette kort; het was laat.
Aanvankelijk liep hij jachtig door, dan ål langzamer, stond eindelijk: bijna stil. In zijn borst lag
een doodelijke bitterheid, een vereenzaming zoo ontzettend als hij nog nooit ondervonden had. Verbijsterend was het leven, een benauwde droom. Was
het dan maar niet het verstandigst --- er eenvoudig
van te scheiden ?
Maar als hij even toegaf aan zulke gedachten,
was 't of een warme ademtocht zacht streelde zijn
gelaat en of fluisterde, teeder, een meisjesstem :
lieve man !"
V.
Al geruimen tijd had blauwig-doorwaarde vroegvoorjaarszon, door de half-glazen balkondeuren onverhinderd binnenstralend, de frissche kleuren en
glimmeringen van Helenes slaapvertrekje al helderder
doen opleven, toen voor 't eerst eenige zachte zuchten,
wat geschuifel en gekraak, achter de gebloemd-sitsen
gordijnen van haar mahoniehouten ledikant, teeken
gaven van ontwakend leven ook dåår. Een blanke
hand, uit witte, kant-omzoomde nachtjaponmouw,
schoof een der gordijnen een weinig opzij, tastte
dan naar het tafeltje op gedraaiden voet, dat aan
het hoofdeinde bij het bed stond geschoven, kwam
er over vingertoppen, over boeken, toiletzaken, een
horloge-standaardje. Vergeefs, het horloge hing er
niet aan. Toen verscheen ook het ronde, met rosbruine vlechtjes en wrongen als met een kunstig
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vervaardigde kap omdekte hoofd; de teer-blanke
oogleden met de lange, zwarte wimpers knipten
vlinderig tegen den zonneschijn -- ah ! daar lag haar
kleine klokje, achter Frau Bertha Garlan geschoven.
Nog geen negen uur ? Gelukkig, dan mocht ze nog
wel even. Mevrouw zou stellig in 't eerste uur nog
niet te voorschijn komen. En onmiddellijk teruggetrokken, tusschen de gordijnen door, die kieren bleven,
liet snel het hoofd zich achterover vallen en dook
bijna weg in de donzen kussenweekheid; het dek
werd opgehaald tot aan den zachtjes snuivenden
neus; de oogen lagen alweer gesloten, onbeweeglijk,
als in diepe rust het gansche tengere meisjeslijf.
En stil was het opnieuw in 't zonnig vriendelijke
kamertje -- wat nuffig elegant, wat gemaakt-vroolijk,
met zijn fransche achttiende-eeuwsche en biedermayer
meubeltjes, spiegeltjes en lijstjes om engelsche prentjes,
zijn speelgoedachtige rommel van bibelots en toiletartikelen. Helene had dit eigen vertrekje, en dat
andere, naast-aan, waar haar boeken stonden, geheel
naar eigen zin mogen inrichten en optuigen. Zooals
zij zelve haar lieve »tweede-moeder", met duizenden
kleine attentietjes, lachende liefheden en delicate
vleierijtjes, als in een zon-schitterend en zoetrokig
net omvangen hield, zoo leek het ook wel, alsof,
op haar beurt, mevrouw Haardtsen met moederlijke
zorgjes en geschenken zonder eind, welbewustelijk
had getracht het meisje voor elk bestaan-daar-buiten
ten eenenmale ongeschikt te maken — haar die te
voren, o wél het helaas maar zoo zelden bewustwordend geluk eener onbezorgde jeugd, nóóit de
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zoete verwenningen der weelde had leeren kennen.
Helene lag wakker en toch niet. Droombeelden
verwarden, achter den geheimzinnigen kaleidoscoop
der gesloten oogleden, telkens opnieuw haar gesoes.
In haar nog donzig-warme armen en beenen, haar
rustenden rug, Zoomde: de gevoelloosheid der slaap
weldadig voort. Wat was er ook voor licht genottelijks geweest, al dadelijk, in haar eerste, half-ontwakende bewustzijn ? 0 ja, Luuk ! Zij voelde zich
glimlachen, ijdel na-belevend de zoete ondervindingen
van den vorigen avond in die auto, zwevende door
den nacht. Lieve jongen, wat had hij innig gesproken,
hoe teer en zacht was hij met haar geweest, en
tegelijk toch ook zoo heftig, hartstochtelijk ! Helene
voelde zich warmer worden, gelukkig en trotsch.
Heerlijk, heerlijk, z66 bemind te worden.
Maar dan merkte ze plotseling een ontroering, onaangenaam --- en het meisje opende de oogen groot —
iets drukkends, benauwends, dat lichten huisdrang
gaf, diep in haar keel ; hoe leelijk, gemeen leelijk
was dat nu weer van haar, zich te verheugen in
eens anders, o misschien wel wreed-felle lijden ! Afgewezen had ze hem immers, 11661 voorzichtig, lief
vleiend, maar afgewezen dan toch, en voor goed,
totaal onmogelijk genoemd een liefdesverhouding
tusschen hen beiden. Ze moést wel ! Nu ja, maar hij !
Arme lieve Luuk ! Innig medelijden had ze thans
met hem, nog méér dan gisteravond in haar opgewonden vastberadenheid, en toen ze hem nog troosten
kon met een zoen. God, dat er vrouwen kunnen zijn,
die dan stijf, koel, akelig tegen zoo'n jongen kunnen
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doen, zij begreep het niet. Haar bewogenheid groeide;
nu hield ze ook haar tranen niet meer tegen ; die
biggelden lauw langs haar wangen, gaven koudnatte plekjes aan laken en kussen. Dat deed goed.
En nu, in die bevrediging van toegeven aan weemoed, zacht verdriet, merkte ze, dat ze niet met
Luuk allgén medelijden had, maar met hen-samen,
ook een beetje met zichzelf, die dit leed noodlottig
had moeten veroorzaken, die toch immers niets liever
gedaan zou hebben dan heerlijk-blij verrassen en
gelukkig maken, dan zich aanstonds en ten volle
overgeven, toen zijn al zoo lang verwachte woorden
gekomen waren. Een schat, Luuk van der Marel,
een echte lieve, goeie vent. Hoe gelukkig zou ze
met hem kunnen zijn. Maar zij, zij was nu eenmaal
niet vrij meer, even gebonden als een getrouwde
vrouw, ja nog stérker. Door banden van innigste,
weemoedigste, soms wel bitterste liefde. Aan een
man, dien ze verafgoodde, die haar liefde teruggaf,
maar die haar misschien nog in lange jaren niet,
misschien wel nooit, in zijn huis zou kunnen halen
als zijn vrouw, haar ook niet tot zijn maitresse maken
wilde, daar hij leefde in de overtuiging dat ze dan
nog ongelukkiger worden zou. Goeie Frits, zorgzame
engel ! Hij had kunnen doen met h aar wat hij wou,
maar hij deed het niet, hij wou niet, hij was zooveel
ouder en moest ook zooveel verstandiger zijn, meende
hij. En, och-god ja ! ze wist natuurlijk wel dat hij
gelijk had, dat hij altijd gelijk had. Bitter trok en
trilde haar mond bij die gedachte. Een oogenblik
wrokte ze tegen den geliefden man, die zoo hatelijk,
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hem te voeler. Dien grooten, gevreesden man met
lachjes, blikjes, innige stembuigingen, kleine aanrakingen te bekoren, steeds meer, te verwarren, te
vervoeren, ål te verleidelijk was 't geweest. Ook
toen ze hem dan wél getrouwd wist, en huisvader,
ook toen hij met zijn vrouw een visite gemaakt en
daarna mevrouw Haardtsen, met haar »dame de
compagnie", bij zich genoodigd had, ook toen ze
zijn kinderen al kende, dat oudste meisje, dat haar
zoo aankijken kon, zoo lang en haast angstig peinzend .... Och, te laat ! Toen al had ze een misdaad
kunnen begaan en de gansche wereld trotseeren,
om hem ! Om hém ! 0, 't was niet enkel zijn uiterlijk
dat het haar aangedaan had — zijn lieve, trotsche
gezicht, zijn mannelijk postuur — noch zijn stem van
beminnelijk heerscher, maar heel dat groote, breede,
rustig overmeesterende, welwillend bespottende van
hem. Wat een man ! En dan, hoe zalig, verrukkelijk
streelend, al die kracht en macht en grootheid te
weten overgeleverd aan håar, overheerscht door håår !
Helenes tranen waren nu weer opgedroogd ; ze
zwaaide de armen omhoog en duwde 't hoofd achterover, diep in het week-donzen kussen; ze glimlachte,
ze voelde zich zoo vol worden en warm, over het
heele lijf; o ! die drang, die hijgende drang, benauwend, verwarrend — zalig! Sterk herleefde in haar
gedachten die éérste tijd, 't begin van haar zoo snel
gegroeide liefde. Nog våår hij haar in zijn armen
genomen had en gefluiisterd -- hij gefluisterd ! — zoo
zoet. En dan ook de weken daarna, die weken van
triomf en verzet, toen, toomeloos-opgewonden, zij al
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maar plannen smeedde, de dolzinnigste plannen, van
ontmoetingen, ontvluchtingen ! Die slapelooze nachten,
dat om-en-om-wentelen in niet-te-beheerschen verlangen, die strijd, dat juichende van binnen, dan
plotseling weer een scherpe twijfel, midden in de
nachtstilte, verschrikkelijk : meende hij 't wel écht
en heelemaal, was hij wel even oprecht als zij ? Maar
daarna opnieuw die fiere zekerheid, en dat wille n,
dat brandende willen, zoo hevig, zoo sterk, zoo ... .
onvermogend toch helaas !
God, die vrouw van hem ! Vreeselijk wijf ! Nog
nååit had ze z66 fel gehaat. Ook håår eerste binnenkomen in mevrouw Haardtsens kamers herinnerde
ze zich. Die zelfgenoegzame, zelf-verheerlijkende glimlach van knappe, gewikste en rijke dame, dat aanschrijden, hoofd omhoog, in pralend bezits- en machtsbewustzijn. Geen wonder dat het heelemaal niet
gegaan was tusschen mevrouw Haardtsen en dat
mensch. Zulke contrasten ! Wat hadden ze elkander,
dien eersten keer al, een bedekte hatelijkheden toegeglimlacht, de vrouw van Frits sleepend, met haar
zoetst-dédaigneuse mondtrekking, mevrouw Haardtsen
nerveus-vlug, zoo kwast-terloops en schertsend, maar
met éven haar ironische oogflikkering. Heel kort
had de omgang geduurd. Maar toch lang genoeg
om die loerende akeligheid precies te doen snappen,
wat daar groeiende en bloeiende was tusschen Frits
en håår, — o, ze kån het ook niet inhouden, ze voelde
't zelf; zoo dikwijls ze hem aanzag straalde 't haar
de oogen uit, en dan ---- hoe vaak en hoe innig had
hij 't haar later gezegd — dan omgloeide haar een
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sfeer die wel voelbaar, zichtbaar moest zijn, voor
iedereen. Hoeveel te meer voor een mensch als zij,
zoo wákker, en die haar positie bedreigd en zich
beleedigd voelt ! 0, die tergend-trage stem, en die
glimlachende venijnigheid, waarmee dat groote, forsche
wijf haar eens toevoegde : ze hoorde met veel genoegen van mevrouw Haardtsen, dat ze zoo voldeed
in haar betrekking ; nu, 't was dan ook wel moeilijk
tegenwoordig om door de wereld te komen voor
meisjes zonder bizondere talenten of bekwaamheden ;
geen wonder dat ze haar best deed.
»Heeft u mijn bizondere talenten dan nog heelemaal
niet opgemerkt, mevrouw," had ze geantwoord, felironisch, terwijl het bloed haar bonsde in de keel,
zoo schrok ze zelf van haar overmoed.
Och ja, later had ze natuurlijk wel dikwijls genoeg
beseft, hoe vreeselijk onvoorzichtig het allemaal van
haar geweest was. Zoo toe te geven aan een gevoel,
waaruit op alle manieren ellende moest voortkomen.
En dat met zooveel bravoure ! Willens en wetens
had ze zich er in gestort, in 't rampzalige avontuur.
En toch, was 't wel anders mogelijk geweest ? Ja,
bij die eerste ontmoetingen nog, misschien; maar
hoe gauw was ze er zelf door overweldigd. En juist
toen ze dat mensch had leeren kennen, toen ze
begreep hoe ellendig zoo'n man, zoo'n springfontein
van leven, geest, warmte, energie, 't moest hebben
met een vrouw, waar alles verstijfd, verkild, dåod
aan was .... Toen ze begreep wat zij zelve voor
hem geworden .... neen, neen, toen zou het een
doortrapte gemeenheid zijn geweest nog terug te
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gaan ! En dus hoorden ze nu eenmaal bij elkander,
door ålles heen !
Arme Luuk ! Tegenover dien wist ze zich lang
zoo onschuldig niet. 't Kanaljeuse scheen je in 't bloed
te gaan zitten door ondervindingen als de hare.
Tegenwoordig voelde ze zich soms, alsof ze in staat
zou zijn, alle mannen op zich verliefd te maken,
ze wist zelf niet waarom. Om zich te wreken ? Maar
waarop dan eigenlijk ? Op het lot ?
Daar kwamen ze tåch weer, de sombere, wrokkige
gedachten !
0, als Frits haar eens dadelijk z66 lief had gehad,
zoo lief als zij hem, zoo lief dat .... hij alles, alles
voor haar had stuk geslagen. Dat, dat alleen had
haar kunnen bevredigen, verzachten. Misschien kwam
het nog wel, misschien ! Dån zou ze nooit meer
coquet zijn, nooit meer kijken naar andere mannen.
Zich géven, heelemaal!
Plotsling, met driftige bewegingen, duwde en trapte
Helene het dek van zich af, wipte uit bed. Het
houten ledikantje kraakte. Op den rand ging ze haar
zijden kousen zitten aantrekken, zich vast voornemende voorloopig aan niets anders te denken dan
aan het allernaast-bij z Rj nde, haar toilet, haar bezigheden voor dien dag. Wat kon zij 't ook helpen,
van Luuk ! Hij was toch waarachtig geen kind meer!
Kom-kom, hij zou er zich wel doorheen slaan. Pf !
Mannen zijn zoo anders !
En zij kouse-voette,, met licht gedreun, naar het
gaskacheltje, deed het aanploffen ; wel vriendelijk
was de voorjaarszon, maar gaf nog niet veel warmte
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zoo in den ochtend. Toen keek ze eens naar buiten ;
prachtig blauwe lucht ; hoe lief en teer toch, dat
ontluikende boomengroen ; mogelijk was mevrouw
Haardtsen wel niet heel laat vanochtend en konden
ze nog wat wandelen voor de koffie ; 's morgens is
't nog zooveel lichter, hoopvoller overal; met den
middag begint de weemoed.
In 't kleine ontvangkamertje, waar ze 's winters,
als er geen logés waren, geregeld ontbeten — 't was
er zoo lekker gauw warm --- had Helene thee gezet,
en net had ze zelf vast een kopje genomen, thee
zonder melk of suiker, genoot ze, even-zittend, met
kleine teugjes van het wat wrange, zenuwopwekkende
vocht -- toen daar mevrouw Haardtsen al binnenkwam, frisch, jeugdig, rozig, in haar donkerrooden
peignoir. Het droog-witte haar, glimmerig in 't sterke
morgenlicht, lag als een verstarde schuimgolf, prachtig rond, v6år op haar hoofd.
» Gunst, is u daar al ?" schrok het meisje op, even
teleurgesteld, »hè, 'k meende u juist een kopje thee
na' boven te brengen !"
Jáwel, jawèl," plaagde de oudere dame met een
spotlachje. »Dat zie ik, je maakte aanstalten."
»116 nee, wat flauw !" pruilde kinderlijk Helene.
Maar intusschen was ze mevrouw Haardtsen tegemoet getript, vriendelijk: oogstrelend, en nu drukkende
met teederheid haar blanke handjes aan weerskanten
op den soepel omplooiden bovenarm, gaf ze haar op
iedere wang een klapzoen.
Mevrouw Haardtsen. lachte goedig, kuste terug,
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En dan .... dan had ik ook gedacht, 't is wel gek
misschien, in de tegenwoordige tijd, maar nou ja...
dat jelie, twee jonge menschen, die van elkaar
houden, — want dat doe je, jij ook, spreek me dåt
alsjeblieft niet tegen ! -- dat twee jonge menschen,
zoo samen m66r dan een uur in een auto ... , enfin,
'k had hoop dat hij je wel tot reden brengen zou."
»Tot reden ?" herhaalde Helene met licht gekrenkte
verwondering. Toch begreep ze, diep-in, heel goed
hoe mevrouw Haardtsen 't bedoelde en leefde een
oogenblik, gansch onberedeneerd, de wanhopige
wensch in haar, dat het zóå maar gegaan mocht zijn.
Ze bloosde opnieuw. »Ja," kwam ze dan, met dat
éven-hautaine spotlachje van haar, »tegenwoordige
jongelui zijn een beetje ånders dan in uw tijd, dat
geloof ik ook. Ze treden niet meer zoo op. Ze zijn
bescheidener .... hm ! beheerschter."
» Hm ! Ja, hm, hm ! Dat schijnt wel zoo, klein
brutaaltje," bromde de oudere dame, onderwijl beginnend zich een broodje te smeren. »Maar in elk
geval, voor goed de bons geven, daar had je altijd
nog toe kunnen komen, zou ik denken. En ? Hoe
is 't nu ? In-eens maar heelemaal gedaan ? Komt hij
ook niet meer hier, Luuk ?"
»'k Weet het niet."
»Wat nou ? Weet je dat niet ?"
»Nee, heusch, 'k heb geen idee, wat hij doen zal.
Wij hebben er niets vasts over afgesproken. Maar,
ja, God ! 'k denk het eigenlijk wel niet, dat hij nog
komen zal, hè ? .... Ik .... ik ...."
»Nou ? Ik ?"
.
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Helene gaf geen antwoord. Ze hoestte eens,
keek niet op. Stil, deernoedig, ging ze nu ook zitten,
maar als doelloos, plukte wat aan haar vingerdoekje.
Plotsling greep ze krampiger in dat lapje, bracht
het voor den mond. Tranen welden op uit de grootgetrokken oogen. Ze slikte, slikte.
»Maar kindje, wat 's 't nou?" Mevrouw Haardtsen,
vlug opgestaan, kwam haar op zij, trok het ronde
hoofdje tegen zich aan, teeder. »Niet huilen, hoor!
Je weet wel, dat deden wij niet. Dat zijn al de mannen
van de wereld niet waard, en 't maakt ons maar
Zeelijk, zoodat ze ons niet aardig meer vinden, wat?"
»Och, laat u me maar even," kwam het meisje
met hooge stem. En een poosje lag het glanzig
bruine hoofd, kleintjes schokkend, tegen de breede
damesbuste op, tegen den frisschen rooden peignoir
met de witte, soepele kanten, die ervan kreukten.
Mevrouw Haardtsen zei zachtjes sussende woorden,
streelde de onbedekte wang van het meisje, nam
haar hand, streelde ook die met den duim.
»Is 't je zoo moeilijk, m'n kindje?"
»Moeilijk. Nee. Voor mezelf niet. Ik weet best
wat ik wil. Ik wil van Frits blijven, altijd en altijd.
Dat weet u toch ook wel. Maar 'k heb zoo'n medelijden met Luuk. En zoo'n hekel aan mezelf. Want
ik weet natuurlijk wel heel goed -- u heeft het me
trouwens dikwijls genoeg gezegd — dat ik erg met
hem gecoquetteerd heb, eigenlijk veel te véél en
te lang om hem nu nog .... Maar ik kån toch niet
anders. En hij schijnt het zelf ook niet zoo te voelen.
Hij was ten minste volstrekt niet boos, of geërgerd.
I
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Was hij 't maar geweest ! Had hij maar harde dingen
tegen me gezegd, die niet heelemaal verdiend waren,
dan had ik ook boos kunnen worden en dan hadden
we zoo uit elkaar kunnen gaan, gebrouilleerd, en
allebei met een beetje wrok. Maar hij was juist zoo
akelig liéf, zoo echt . . . écht lief en goed. Ik geloof
eigenlijk, dat hij heu,sch ellendig veel van me is
gaan houden. God, misschien nog wel meer dan
Frits ! Maar .... i k hou nou eenmaal van Frits ! Ik
wil nou eenmaal nog liever met hem rampzalig
warden dan met Luuk gelukkig!" Ze lachte even,
schokkend, zenuwachtig. »'t Is idioot, maar 't is zoo !”
»Kom kindje, kom kindje, idioot, welnee !" suste
mevrouw Haardtsen streef end. Dan, met een glimlach van lichten spot : »'t Is wel waar ja -- trouwens
aan zelfkennis en openhartigheid ontbreekt het jou
gewoonlijk niet -- je hebt geen klein beetje geflirt
met onze lieve Luukje. Maar nou ja, dat hoef je je
nou toch heusch niet zoo aan te trekken, want hij
had het immers toch al dadelijk van je te pakken.
Wat ? En din, m'n hemel, daar zijn de mannen dan
toch ook voor. Medelijden .... Hebben ze dan wel
'is medelijden met ons ; och kom, geen kwestie van,
hoor ! Ja ! in hun harten misschien, maar wat merk
je daarvan. Kom ! Een knappe, aardige, intelligente
man, als Luuk --- want aardig ist-ie, daar gaat niks
van af ! Wat heeft-ie dat gisteren weer allemachtig
zj euïg en royaal gedaan, hè ? En zoo ridderlijk altijd,
echt lief, ja !"
Ja maar .... wat wou u zeggen ?"
»Nou, dat zoo'n man in zijn leven minstens een

HELENE SERVAES.

I

63

twintigtal liefdes doormaakt, hoor, geloof dat van
mij ! En zonder eenige indigestie, of berouw of zoowat. God, ik heb er gekend, je weet wel, hè? IJdel,
ijdel ! Daar heb je geen voorstelling van ! Zoo'n heel
rijtje naar hen smachtende vrouwen, wel, dat vinden
ze een heel normale en behoorlijke toestand !"
Die troost hielp. Helene droogde haar tranen en
ging recht-op zitten. Mevrouw Haardtsen gaf haar
nog een aaitje langs de wang, liet zich dan ook
weer in haar stoel neer, en 't gesprek werd, in wat
opgewekter toonaard, voortgezet.
»Nou ja, 'k weet wel," had Helene geantwoord,
flauwtjes even glimlachend, »u heeft allerlei akelige
ondervindingen in uw leven opgedaan, daarvan bent
u nu wel 'is 'n beetje bitter tegen de mannen, maar
er zijn er toch ook die ...."
» Wát zeg je ? Bitter ? Ik ? Kind, hoe kom je d'r
bij. In 't geheel niet, hoor ! Ik mag ze dolgraag. Ze
zijn en blijven toch maar 't zout in ons leven, niewaar ? Een lieve man, en één die de moeite waard
is natuurlijk --- met onbenullen heb ik me nooit
afgegeven — een aardige kerel z'n declaratie te hooren doen, zoo verlegen als ze dan zijn in den regel,
hè ? Of een beetje stug en statig, zoogenaamd zelfbewust — wat ook allemaal comedie is, natuurlijk! —
dat 's toch maar het . nou ja, bijna heerlijkste
moment in een vrouwenleven."
Nu lachte Helene, luid op. En mevrouw Haardtsen, haar aanziende, oolijk tinteloogend, dacht: Ziezoo, die bui is weer voorbij. Het geval met Luuk
speet haar echt, maar veel nagepraat over zulke
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dingen gaf toch niets, en 't voordeel was, dat het
meisje nu, tenminste voorloopig, nog wel bij haar
blijven zou. Ze kon er zich ook eigenlijk niet goed
meer indenken, weer alleen te zullen zijn, of met
een ander ... .
» U komt er toch altijd maar rond voor uit,"
had Helene geroepen.
»Natuurlijk ! Waarom zou ik niet ? Waarom zou
ik nou in vredesnaam nog huichelachtig doen ? Kan
ik er soms iets mee winnen ? Ik heb mijn leven genoten, ik heb er alles van gehad, van 't goeie zoowel als van 't andere. Behalve kinderen, ja, dat is
het eenige wat ik Onzen Lieven Heer dan ook altijd
nog kwalijk neem. Daarvoor blijft-ie bij mij in 't
krijt en als 'k 'et hem ooit inpeperen kan .... Foei,
wat een taal, hé ? Ja !! Maar jij, zie je, jij staat er
nog heelemaal anders voor. Jij moet je leven nog
maken. Niet dat ik een huwelijk nou zoo iets opperzaligs vind, dat weet je wel. Maar 't is noodig, je
moet het erbij hebben, of gehad hebben. Een alte
Jungfer is niks. De tegenwoordigen, de gestudeerden,
dokters en advocaten met rokken aan en een geleerd
gezicht, zijn gewoonlijk nog onuitstaanbaarder dan
de vroegere, die alleen maar teemerig of mallootig
waren. Een vrouw moet, althans een poosje in d'r
leven .... nou ja, h6, je begrijpt me wel, laten we
decent blijven in de vroege morgen ; ik wil je ook
geen ondeugende dingen Zeeren, hoor, ik bedoel
maar dat een vrouw moet trouwen, heel behoorlijk en fatsoenlijk trouwen. Want ander soort verhoudingen, och, dat's ook allemaal niks ! Misère
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ouverte gewoonlijk, met kletsen — nou, geen gebrek !"
»Maar mevrouwtjelief, als je nou eenmaal het
ongeluk hebt te houden van een man, die al is
getrouwd !"
»Nou eenmaal, nou eenmaal .... Beste kind, je
weet wel wat ik daar altijd op antwoord, hè ? Als
dat dan werkelijk zoo erg is, dan moet die liefde
maar overwinnen of sterven. Dat wil zeggen : 6f je
brengt er die man toe zich van zijn vrouw te laten
scheiden -- en waarachtig, dat's maar zelden de
moeite waard, hoor! Met al de ellendige nasleep,
die het geeft, 't verdrietige gescharrel met kinderen,
gehaspel met familie, gekwebbel van kennissen
Daarenboven, was die andere vrouw een lief goed
mensch, dan krijg je natuurlijk berouw, zoocira de
opwinding voorbij is .... 6f ...."
»Nou ja," kwam Helene ongeduldig, »dat is nou
in mijn geval ...."
»Of je moet," ging mevrouw Haardtsen op haar
eigen gedachten voort, »6f je moet, enfin, zélf
scheiden, van je liefde dan, hè ? Die satansche amour,
die zich in de deur vergist heeft."
»Ja, ja, u hebt gemakkelijk praten," zei het meisje
triestig.
En de oude dame, merkende dat de stemming
weer begon te zakken : »Dat héb ik, m n kind. Maar
troost je, die gemakkelijkheid krijg jij net zoo, als
je eerst ook maar net zoo'n mooie witte kuif hebt.
Tenminste, als je er tevens in slaagt de fut en de
opgewektheid er in te houden, ondanks alles. Er zijn
er niet veel die dat Julietje nadoen . Geef me 'is een
...

'

.
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poot. Zoo. Je bent een moedige meid, hoor ! Maar
'n rakker ! Wat een mogen toch ! Daar kan immers
geen man tegen op, och maar natuurlijk ! Wat ik
zeggen wil, Leentjekind, je hebt dan nu wel verschrikkelijk verdriet en afschuwelijk zelfverwijt, maarre
we moesten vanmiddag toch maar 'is uitgaan op
onze zomerhoedjes, vin-je niet ? 't Wordt tijd ! of ....
ja 6f .... zeg, wat dunkt je, zouden we nog maar
'is snoepen en samen, voor 'n paar dagen, naar
het Haagje trekken, en daar 's kijken wat er te
koop is ?"
Helene, verrast opkijkend, bracht volijk tusschen
haar roode lippen de punt van haar roodere tong.
»Ik wil wel!"

... .

Fokkema, door Helene op de hoogte gesteld,
moest een paar dagen later toevallig ook in den
Haag zijn; hij zocht er de dames op, inviteerde hen
voor de lunch, en wist, toen hij hoorde dat mevrouw
Haardtsen voor den volgenden avond bij een oude
vriendin genoodigd was, van haar gedaan te krijgen
evenwel niet zonder vlijtige betoogen, galanterietjes en complimentjes aan haar ruimte van levensopvatting -- dat Helene dan eens met hem alleen
uit dineeren zou mogen gaan, natuurlijk in een
voornaam restaurant, en tijdig thuis.
Mevrouw Haardtsen, op toon van badinage, had
toch ernstig tegengestribbeld ; zij vond alles goed,
maar verantwoordelijkheid bezwaarde haar : » Had
dat nou maar zonder vragen gedaan," zei ze later
tegen Helene. » Maar mevrouwtje, u is toch baas
--
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over me," lachte het meisje ondeugend. »Het mocht
wat," pruttelde Julie.
Het voorname restaurant, door Fokkema gekozen,
was gelukkig dien avond niet zeer bezet. In de opkamer, waar zij zaten, aan weerskanten van een
muurtafeltje met electrisch lampje, roodbekapt, dineerden buitendien maar een vijftal anderen : een heer
en dame in avondcostuum, die, gelijk zij zelven
trouwens, enkel aandacht voor elkánder hadden,
twee vrienden met sportief-roode koppen, tamelijk
luidruchtig, nu en dan uitbarstend in lach-davering,
en een slaperig klein-oogende, zéér oude heer, die
verzakt en knakkerig in zichzelven te mopperen zat,
telkens opnieuw om den ober riep, dan, rasperig,
gedempt, wat bromde naar het strak gelaat van den
diep tot hem over gebogen man-in-rok. Overigens
was het er stil; onhoorbaar, als op weeke voeten,
schreden de kelners over het wollige tapijt.
Helene scheen ganschelijk in haar vriend verdiept, in aanschouwing en luistering -- extatisch
soms hing haar blik aan den vochtglans zijner diepe
oogen of streelde innig langs zijn mannelijk-stroef
geplooide, bleek-gelige gelaatshuid, langs het glinsterig doorzilverde zwart van zijn snor en baard,
waartusschen de lachende mildheid bewoog van zijn
gullen mond. Fijntjes proevende dronk ze zijn woorden. Toch flitsten van tijd tot tijd even, als onopzettelijk, haar oogen opzij, naar de andere gasten,
de kelners, en, wist ze dat niemand keek, dan kwam,
met loom-gevend gebaar, over tafel een blanke hand
en pols naar hem toe, die hij dadelijk greep en
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drukte gretig. Het was in zulke momenten, en terwijl ze even zwegen, diep bewogen genietende
elkaars beminde oogenlicht en -warmte, dat de teederste innigheid hen verbond. Een diep-in gelukkige,
toch zoo weemoedsvolle innigheid.
Doch dit altijd maar even. Want met sterke zelfbeheersching, onmiddellijk wanneer gevaar dreigde,
trok Helene haar hand terug; doorgaans vroeg ze
dan dadelijk iets, levendig, en terwijl hij antwoordde,
vertellend, vrij-uit in zijn rijk vertrouwen, van groote
plannen, successen, of geestig praatte over bezoeken,
gesprekken, glansden haar oogen met scherpe intelligentie naar de zijne op, en haar telkens lachende
mond sloot zich niet meer geheel, in haar kinderlijk
blij-zijn met hem, haar geboeide bewondering. Haar
wangen bloosden, warm-donzig, met gloeiplekjes op
de jukbeenderen, sterk afstekend tegen het witte
blank van haar zacht-rondend voorhoofd, haar poezelen hals, die bloot lag in 't omkoesterende avondlicht, wassig glorende tusschen de kanten strooken
van haar slap-blauwzijden japonnetje.
»Wat zie je er weer heerlijk uit van avond," —
in zijn verrukking, onwillekeurig, dempte Fokkema
zijn stem — »66n-en-al lieven, één-en-al gloed, charme,
verleidelijkheid !"
Een smeltend-teedere blik, met langzaam, zichgevend oogensluiten, beloonden hem. Dan, na weer
even opzijblikken, schoof ze een hand over tafel,
pakte en streelde de zijne. »Lieve, lieve schat,"
zei ze week-innig.
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Plotseling, ofschoon ze dat liever vermeden —
maar er scheen iets magnetisch in te zijn — waren
ze over zijn huiselijke omstandigheden te praten gekomen, over zijn vrouw. Het begon met een scherts.
»0 zeg, tegenwoordig," stiet Fokkema uit en lachte,
» t is toch eigenlijk bespottelijk, je hebt er geen
voorstelling van, zoo mal zelf-ingenomen, ja dolverwaand dat mensch doet — 't wordt hoe langer
hoe erger! Misschien ook ben ik er gevoeliger voor
geworden . Ik hoor het in ieder woord nu, ik zie het
in ieder gebaar, een obsessie wordt het me soms;
en blijf dan maar altijd vriendelijk en kalm ; ik vloek
soms in mezelf van ergernis, wil je gelooven ? Ik
kan ook letterlijk gee n goed meer doen, dat snap je.
Die tergende superioriteit ! Minachting wordt het
soms, gewoon beleedigend. Al verbeeldt ze zich,
geloof ik, altijd nog, dat ze dat niet laat merken.
Hå! Feitelijk doet ze haar best ook de kinderen van
me te vervreemden, ze tegen me op te zetten, hoewel, voor 't uiterlijk — ze krijgen een standje, als ze
niet vormelijk-eerbiedig zijn. Begrijp je? Enfin, of
ze dåår nu iets mee bereiken zal
»Nee, hè ? De kinderen hången aan je !"
»Oh !" -- kwam Fokkema, met een hoofdschokje
van trots, een even naar binnen gekeerden blik van
droomerig geluk, terwijl hij speelde met zijn messenlegger, »je moet zien hoe die Tonie me soms aankijken kan als zij weer zoo hoog en beroerd tegen me
doet. God, zoo lief, zoo echt bemoedigend en goedig,
hé ? Engel van een kind ! Trouwens, de anderen ook;
ze zijn gelukkig nog geen van allen maar eenigs'

?"
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zins bang of afkeerig van hun vader. Dat kleine
Letje, arme bleekneus, kan me toch ook al zoo echt
hartelijk pakken ! Of ze me troosten wil. En de
jongens, nou ja, die letten op niks. Dries, dat weet je,
een droomer --- ik ben benieuwd wat daar eigenlijk
inzit, fantastische verhalen dat-ie doen kan ...."
»En kleine Hans? Dat vind ik toch zoo'n dot,
als ik 'm zie op straat„"
»Ja! Aardig kereltje hé? Negen jaar nu." Hij
staarde even op 't tafellaken.
Helene gevoelde zich vreemd beangst, terwijl
Fokkema zoo innig over zijn kinderen sprak ; ze
trachtte instinctmatig het gesprek weer van hen af
en op hun moeder te krijgen, op dat bekrompen
karakter, die theatrale bravigheid. »Wat een mensch
toch !" riep ze uit. »God ! Hoe is 't toch in vredesnaam mogelijk geweest, Frits, dat je die .... nee,
dat begrijp ik maar niet !"
Wat ? .... Nou ja !" Hij fronsde even zijn wenkbrauwen ; glimlachte dan weer. »Pardon, maar, zoo
iets begrijpen jelie vrouwtjes nou eenmaal nooit
precies. We hebben het er al 's meer over gehad,
hé ? Je hadt ze maar moeten zien toen, een schoonheid ! Koud wel, o ja, altijd koel, statig, afstootend
haast, maar daardoor voor mij toen des te tartender.
Ik vond haar een probleem, dat wou ik oplossen.
'k Ben nu zoo anders. Of liever, misschien ook niet....
maar nu zijn er weer andere onmogelijke, of bijna
onmogelijke dingen, die me daardoor juist aantrekken,
als 't ware uitdagen. Ken je dat gevoel niet ? Ik
wou, ja God, een vrouw van haar maken, hè ? Dat
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pikeerde me, idioot, maar enfin ! Een soort ijdelheid
of heerschzucht misschien, ik weet het niet. Maar
'k ben van een kouwe kermis thuisgekomen, dat
's wel zeker ! Kom drink 'is uit !"
»Hoe ging het eigenlijk, toen je ze vroeg; heeft
ze je dadelijk geaccepteerd ?"
»0 ja, onmiddellijk, en, 'k herinner me ook wel,
het trof me dadelijk onaangenaam, al gaf ik me daar
toen niet precies rekenschap van, zoo praktisch en
zakelijk ze praatte over allerlei maatregelen. Misschien dat, als we niet zoo gauw getrouwd waren
Maar de zaken gingen toen juist prachtig, ik hoefde
nergens op te wachten, en ook.... je weet wel zoo'n
beetje . voor een man zijn die dingen nou eenmaal anders dan voor een vrouw, enfin ! Laten we
d'r maar niet meer over praten. Toe zeg, drink 'is
uit, d r is nog een beetje panje. Niet ? Zullen we dan
de koffie maar bestellen ?"
Helene glimlachte, keek hem liefdevol aan ; een
tijdje lang werden er enkel maar wat teedere blikken, zoete woorden tusschen hen gewisseld. Dan
in-eens weer, over de koffiekopjes heen, bracht het
meisje haar hoofd zoo dicht mogelijk bij het zijne.
»Hoe denk je nu, Frits," begon ze wat aarzelig;
haar stem klonk dof, bijna verstikt, van 't haast
ondraaglijk verlangen ; hij hoorde 't, keek haar even
in de oogen, dan opzij. »Hoe denk je nu, zou er,
binnen afzienbare tijd, sprake kunnen zijn van .
een scheiding ?"
Hij zag niet op ; zijn wenkbrauwen trilden even.
»ja God, kind, ik weet het niet. Binnenkort zeker

.. .
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nog niet. De kinderen zijn nog te jong, ik mag hun
de misère niet 'andoen. En dan ook, financieel . .. .
Mijn zaken gaan nu wel goed, maar je weet, 't is
haast alles nog vreemd kapitaal wat er in zit, ik had
van huis uit geen cent, en al die uitbreidingen telkens beginnen natuurlijk met geld te kosten. Daar
zullen mijn jongens misschien pas goed van profiteeren." Nu keek hij haar even aan, schroomvallig,
schuldig bijna; ook haar oogen zag hij droef en
achter een waas. »Je mag er heusch niet op wachten,
Leentje, lieveling, schat ! Je mooiste jaren verloopen
op die manier."
Zij gaf niet dadelijk antwoord. Haastig wischte
ze een paar tranen weg, snoof wat achter haar zakdoekje, zei eindelijk: »Ik ? , ... Ik hou nou eenmaal
van je, dat weet je wel. Ik zou immers nooit van
een ander kunnen houden, kunnen zijn ten minste."
»je bent een engel ! .... Maarre .... weet je dat
nou wel zoo zeker, lieve dot, je bent nog zoo jong.
En ik ...." Hij glimlachte ernstig, een beetje triest.
Het meisje was opgeschrokken : »Wåt zeg je?
Geloof je me niet, Frits ? Twijfel je ooit 'an me ?
God, wat is er in-eens ?"
»Niets kindje, niets, niets !" Dan opnieuw glimlachend, trachtende opgewekt te doen, maar met
stillen weemoed : »Maar ik heb toch natuurlijk ook
wel 'is gehoord, en gezien trouwens, dat je tegenwoordig erg druk bent met die jonge directeur van
de Wisselbank, Van der Marel."
»0, is het dat ?" zei Helene, licht verlegen blozend
en wat verschuivend op haar stoel. »Ja .... Nou !
.. .
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op zij,
zij, een
eenbeetje
beetjefronsend
fronsendhaar
haarfijne
fijnewenkbrauwtjes.
wenkbrauwtjes.
»Hè
wees nou
nou niet
nietzoo
zoovervelend.
vervelend.
»116 jakkes,
jakkes, Frits,
Frits, wees
Dat's nou
Dat's
nou niets
niets voor
voor jou.
jou. Je
Je kunt
kunt toch
toch wel
,velvriendvriendschappelijk met
?"
schappelijk
met elkaar
elkaaromgaan
omgaan?"
»
Vriendschappelijk, llm,
1 Kijk
nou zoo'n
zoo'n onon»Vriendschappelijk,
hm,jaja!
Kijk nou
schuldig
toetje. Zeg me
me liever
liever'is,
'is,heeft
heefthij
hijtotnogtoe
totnogtoe
schuldig toetje.
niets
gezegd, ik bedoel:
bedoel: iets
iets in
in de
derichting
richting van
van een
een
niets gezegd,
declaratie ?"
declaratie
?"
Helene
had volstrekt
vo]streR~t geen
geen plan
plan gehad
gehad er
er Frits
Frits
Helene had
wat van
van te
te vertellen.
vertellen. Maar
~[aar nu
nuhij
hij't'tzoo
zooop-de-manop-de-manaf
vroeg..
. Verwardstamelde
stameldezeze:
»Hè ?Nou
Noujaja!
af vroeg
..... Verward
: »Hé?
!
Och .!. ....
wel." En
Och!
.. Ja,
Ja, dat
dat heeft-ie
heeft-ie eigenlijk
eigenlijk wel."
En ze
ze
lachte in-eens,
lachte
in-eens, zenuwachtig.
zenuwacJhtig.
»Nou,
zie je
je wel,"
wel," zei
zeiFokkema,
Fokkema,ook
ooklachende,
lachende,
»Nou, zie
maar met even
eveneen
eenklank
klankvan
vanironie,
ironie,wat
watingehouden
ingehouden
maar
bitterheid
een lachje
lachje dat
dat hij
bitterheid -—een
hij dikwijls
dikwijls had
had en
en waar
waar
dan altijd
altijd een
eenbeetje
beetjebang
bangvoor
voorwas.
was.»Natuurlijk
»Natuurlijk!
ze dan
!
En?...."
En? ..."
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>En?
Wát én
én?
Watdenk
denkjejewel
wel?
? Wat
? I"I" kwam Helene,
»En ? Wat
nu
plotsling zeer
zeerernstig,
ernstig,verbaasd.
verbaasd.» Hè
»Hènee,
nee,jejebent
bent
nu plotsling
niets
er eenigszins
eenigszins triestig
triestigachteraan.
achteraan.
niets lief I"
!" kwam
kwam er
met volle
vollewarme
warme innigheid,
innigheid,
:bSchat!"
Fokkenla, met
»Schat !" zei Fokkenpa,
streelend
lief
streelend haar
haar knuistje.
knuistje. »Nou,
»Nou, jij
jij bent
bent gelukkig lief
genoeg voor
voor ons
ons beiden
beiden!! Je
Je bent
bent een
eenengel
engel!
Maar
! Maar
ook
een klein
klein beetje
beetje dom,
dom, hè
hè?
Eendåm
dómengeltje
engeltje ...
ook een
? Een
Zoo'n uitstekende
Zoo'n
uitstekendepartij
partij!"
I"
Vol sloeg
sloeg ze
zede
denunuheerlijk
:heerlijkglanzende
glanzendeoogen
oogennaar
uaar
de zijne
ze,ze,»die
stdm
!
de
zijne op.
op. »0
~OFrits,"
Frits,"zeizei
~die
stémvan
vanjeje!
Ik
wou....
woudat
datikikjejehiér
hiérzoenen
zoenen kon.
kon. 0O!!
Ik wou
.... ikikwou
!"
Ik hou
hou zoo
zoo van
van je,
je,zoo
zoovreeslijk,
vreeslijk,vreeslijk
vrééslijkveel
veel!"
»Heerlijkheid
kind!! Zeg,
Zeg, hoor
hoor
»HeerlijkheidII Mijn
Mijn 'verrukkelijk
verrukkelijk kind
'is"
klonk: fluisterend,
fluisterend, schorrig.
schorrig. »Het
'is" -----zijn
zijnstem
stem klonk
moét, het moét maar gaan, binnen niet te lange tijd, moét,he argnbietlajd,
hè!
zal er
er wel
wel wat
wat op
op vinden.
vinden. Ik
Ik zal
zal er
er Adèle
Adèle
hè ! Ik zal
over spreken.
spreken. Binnen
Binnendrie,
drie,vier
vierjaar
jaardan
danbijvoorbeeld,
bijvoorbeeld,
is dat
dat goed?"
goed?"
Snel
schudde ze
ze 't'thoofd,
hoofd,weigerend,
weigerend,bracht
bracht in
in
Snel schudde
verwarring haar
haar servet
servetnaar
naarhaar
haaroogen,
oogen,snoof
snooftranen
tranen
weg.
»Och nee,
nee, nee
nee ....
....Doe
Doehet
hetmaar
maarniet
niet!"
weg. »Och
I"
:&
Wat's dat
nou?"
verlegen. Dan,
Dan,
»Wat's
dat nou
?"vroeg
vroeg hij
hij vaag
vaag verlegen.
linkig : »Kom
! Laten
als ze
ze niet
nietmeer
meerantwoordde,
antwoordde,f flinkig:
»Kom!
Laten
we hier
aa r de
we
hier 'is weggaan,
weggaan, hè
hè?? N
Naar
de opera
opera dus
dus?? Een
Een
logetje
taxi er
erna'
na'toe
toe?"
logetje ?? Met
Met een taxi
?"
lachte Helene
Helene toch
toch weer
weer
,»Goed,
Goed, goed,"
goed," knikte
knikte en lachte
even,
met betraande
betraande oogen.
oogen.Maar
Maarzezekonden
kondenhet
hetniet
niet
even, met
uithouden tot het
het rijtuig
rijtuig- er
er was.
was. Al
Alininde
degarderobe,
garderobe,
uithouden
bewaker was gelukkig
gelukkig
achter
een kleerenrek
kleerenrek —
- de bewaker
achter een
even weggeroepen
even
weggeroepen --- sloeg ze
ze haar
haar tien
tienvingers
vingersmet
met
krampige hartstocht
krampige
hartstocht om
oml zijn
zijn gladde
gladdehoofd
hoofd en
en grepen
grepen
.. .
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hun monden elkaar tot een langen, langen, intensen
zoen. Duizelig liet ze af ten slotte. Hij moest haar
steunen. »De champie?" vroeg hij. Maar in haar
wijd-donkere oogen lag waanzinnigheid van liefdeverlangen en wanhopige droefenis. Fokkema schrok
er van. »Kom I Hou je goed, toe, zeg, hou je goed,"
fluisterde hij bewogen. Een rauwe angst zat ook
hem op de keel in-eens. Hij had haar wel om iets
willen smeeken, smeeken. Maar hij wist zelf niet
wat. Hij dorst niet denken. Het duizelde ook hem.
»'k Geloof waarachtig, dat we allebei een beetje
dronken zijn," lachte hij.

VI.
In de eerste dagen volgende op zijn nachtlijken
auto-rit met Helene Servaes leefde Luuk van der
Marel als onder de nawerking van een sterk verdoovingsmiddel. Een vreemde afmatting bemoeilijkte
zijn denken, tenzij het ging over berekeningen, zakencorrespondentie of andere absoluut buiten zijn gevoel
blijvende aangelegenheden. Werktuigelijk deed hij
zijn kantoorwerk, praatte met zijn bedienden, met
klanten van de Bank, met kennissen, las kranten en
vakbladen, en werd onder dit alles nu en dan
duidelijk gewaar: de gescheidenheid zijner twee
levens : het eigenlijke, het groote, diepe, waarin hij
thans, schijnbaar van zelf en zonder eenige inspanning, toch zoo dood eiijk vermoeiend, Al maar overleefde, Over-leed, die fijn-pijnende vijf kwartier in de
golvende auto, het noodlottige gesprek, — iets droom-
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achtig-onwezenlijks leek het soms, maar neen, 't was
waar, waar, wáár ! -- en het andere, dat soms 66k vanbinnen-uit geen werkelijk leven leek, en niettemin
zintuiglijk het eenige waarneembare was, het verstandelijk bestuurbare, gecontroleerd juiste, zijn harlekijnbestaan. Hij zag zich handelende en hoorde zich
sprekende, met zekere verbazing soms, als wist hij
zelf niet hoe hij dat alles daar toch zoo handig deed,
zoo precies uitdrukte, vaak gansch verloren het diepere
begrip waarom het eigenlijk noodig was zoo te doen en
te spreken, toch er maar aldoor mee doorgaande,
machinaal, als een opgewonden speelgoedkarretje —
innerlij k tot stikkens toe vervuld van de starre gedachte aan haar weigering.
Alleen Ben de Haes had hij er iets van gezegd,
kort en bruusk, terwijl hij naast hem voortstapte
door een drukke straat. Dat hij haar gevraagd had,
maar dat zij hem niet wou hebben, dat het nu eenmaal uit was tusschen hen, dat hij er ook niet meer
heenging. Met open mond en struikelend van schrik,
verbazing, meelij, had zijn vriend hem aangehoord,
dan dadelijk gestameld vragen, uitroepen, die Luuk
had afgebroken met een wrevelig : »Doe me nou 'n
plezier en praat er geen woord meer over." Gedurende hun verder samenzijn, en ook later met Dick
er bij, bleef Ben abstract, stil en gedrukt, nu en dan
in gedachten het hoofd schuddend of een bruuske
beweging makend, terwijl Luuk zich opwond, kwasiopgewekt pratende, prátende maar; en deze toestand
herhaalde zich ongeveer bij hun eerstvolgende ontmoetingen. Dick keek hen dan beiden soms even
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oplettend aan, scheen 66k wel een oogenblik stilmistroostig, of glimlachte een weinig ironisch, maar
deed geen enkele vraag. Alle vertrouwelijkheid ontbrak tusschen de vrienden in deze dagen. Intusschen
verbeeldde zich Luuk dat hij doodgewoon deed, dat
niemand iets aan hem merken kon, juichte hij zich
toe om die beheerschtheid. Totdat, een dag of tien
na dien Utrechtschen avond, het besef plotseling tot
hem doordrong, in al dien tijd geen enkele maal
te hebben gelachen. Het was op zijn kamer, terwijl
hij zich verkleedde om naar een diner te gaan. Met
een schichtige beweging keek hij recht in den spiegel.
Hoe zag iemand er uit die in geen tien dagen gelachen heeft ? Hij herkende zich haast niet. Wat een
strak masker! Duidelijk, meende hij, stond zijn lot op
zijn gelaat te lezen. Dus ook dat nog moest hij leeren:
lachen. Hij liep in zijn hemdsmouwen op-en-neer,
zwaaide met zijn armen ; zijn mond vertrok als tot
geschater, maar geluid kwam er niet ; dan in-eens,
zijn elleboog tegen den naakten kamermuur leggend
en zijn hoofd daarop, zuchtte hij een paar maal
pijn-doend-diep en kreunend. Deze ontzenuwing was
hem een kwelling nu, nog erger dan verdriet. Hij
wou wel huilen, maar kon niet; of kwam dat misschien doordat hij zich tegelijk herinnerde, straks
aan een dinertafel te moeten zitten, onverdacht van
leed ? Dit oogenblik leek hem het bitter-wanhopigste
dat hij ooit doorleefd had. Nog telkens dien avond
onder het hoofdnijgen, grijnzen en converseeren,
leefde de schrik er voor als met schokken in hem
terug. Tot eindelijk, in zijn bed, zijn snikken losI
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kwam. Dien
kwam.
Dien nacht
nacht voor
voor het
heteerst,
eerst,ininduisternis
duisternis en
en
eenzaamheid,
b.ij zijn
zijn droefheid
droefheid uit,
uit, nu
nu eens
eens
eenzaamheid, vierde
vierde hij
diep-melancholisch,
in eigen
eigendoffe
doffepijn,
pijn,
diep-melancholisch, als
als genietend in
dan wanhopig
dan
wanhopig in
inopstand,
opstand,klauwend
klauwendmet
metzijn
zijnhanden,
handen,
trappend met
met zijn
of in zijn
trappend
zijn beenren,
beenen, of
zijn kussen
kussen bijtend
bijtend
van
woedende machteloosheid.
machteloosheid.
van woedende
Die heerlijk-lieve
heerlijk-lieveteederheid
teederheid van
van Helene,
Helene,haar
haar tegen
tegen
hem aanleunen
hem
aanleunen en
en zich
zichzoenen
zoenenlaten,
laten,haar
haarstreefende
streelende
zeggen
dat, als
als ze
ze niet
nieteenmaal
eenmaal van
vanFokkenra
Fokkema was,
,vas,
zeggen dat,
ze
van h6m
hérn had
had kunnen
kunnen zijn
zijn --- hij
hijherinnerde
herinnerde zich
zich
ze van
nog
wel de
de extase
extase die
dlie't 'them
hemgegeven
gegevenhad,
had, die
nog wel
en ook
eerste
momenten, en
ook nu
nu nog
nog ondervond
ondervond hij
hij er
er
eerste momenten,
telkens
\vel even
even den
denwonderdadigen
wonderdadigen troost
troost van,
van,
telkens wel
maar
weer dadelijk
dadelijk ging
dat weg,
weg, begreep
begreep hij
hij
maar dan
dan weer
ging dat
't
niet meer,
meer, verscherpte
verscherptehet
hetzijn
zijn wanhoop
wanhoop zelfs.
zelfs. God,
God,
't niet
die
martelende gedachte,
gedachte, dat,
dat, als hij
hij haar
haar maar
maar een
een
die martelende
paar
als die
die Fokkema
Fokkema
paar jaar
jaar vroeger
vroeger ontmloet
ontmoet had,
had, of als
eens niet
eens
niet toevallig
toevallig met
met mevrouw
mevrouw Haardtsen
Haardtsen was
was
bekend geweest
Wat
bekend
geweest ..... !I Om
Olm van
vanteteknarsetanden
knarsetanden!! 'Vat
had hij daaraan, of hij ~>een echte man voor vrouwen" hadijrn,of»echtmavoruwen"
was,
zooals zij
zij gezegd
gezegd. had,
had, wat
wat deed
deed hij
hij met
met haar
haar
was, zooals
vriendelijke
appreciatie, met
met de
de wetenschap
wetenschap dat
dat ze
ze
vriendelijke appreciatie,
hem
»een snoes"
snoes" vond,
vond, »een
»een lieve
lieveman"
man"!! Haar
Haar zélf
zélf
hem »een
had
hij willen
willen hebben,
hebben,haar
haarvolle
volleliefde,
liefde,haar
haar ziel
ziel
had hij
en
haar lijf
lijf!! Maar
Maarneen,
neen,nooit,
nooit,nååit
nóóit!
Integendeel,
en haar
! Integendeel,
voortaan
altijd dat ellendige,
ellendige, dat
dat smadelijke
smadelijke weten:
weten:
voortaan altijd
vergeleken bij
bij dien
dien m2Ln
man ben
ben ik niets
!
vergeleken
nietsvoor
voorhaar
haar!
En dan,
dan, wie
wie weet?
weet?had
11adzezeal al
dat
troostende,lieve,
lieve,
dat
troostende,
niet
maar alléén,
al1één, ofofalthans
althansvoornamelijk,
voornámelijk, gezegd,
gezegd,
niet maar
om
hem de
de pil
pil wat
watteteverzoeten,
verzoeten,omdat
omdatze
zehem
hem niet
niet
om hem
innig-goedhartig wist hij
wou
kwetsen —
- zoo innig-goedhartig
hij haar
haar
wou kwetsen
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immers ! -— misschien
misschien ook
ook omdat
immers!
omdat ze zich
zich een
een beetje
schuldig voelde, zich bewust was hem .... nu ja, \vat schuldigvoe,zbwstahm.nuj,w
de
menschen noemen
noemen aangehaald,
aangehaald, een
een beetje
beetje met
met
de menschen
hem gecoquetteerd
hem
gecoquetteerd te hebben
hebben!! Lieve
I~ieve meid
meid!! Te
Te
tnidden
van zijn
zijn eindelooze
eindeloozebitterheid
bitterheidverteederde
verteederde
midden van
hem
die gedachte
gedachtetot
totglimlachens
~;limlachens
toe.Schuldig
Schuldig!
Zij!!
hem die
toe.
! Zij
Maar, het heerlijkste
heerlijkste had
had ze
ze hem
hem gegeven,
gegeven, het hoogste
Maar,
en fijnst
en
fijnst genottelijke
genottelijke wat
\vat er
er totnogtoe
totnogtoe in
inzijn
zijnleven
leve:)
geweest was;
was; hij
hij zou
zou ererhaar
haaraltijd
altijddankbaar
dankbaar voor
voor
hij thans
thans ook
ook leed,
leed, en
en nog
noglijden
lijden zou,
zou,
blijven.
blijven. Hoe hij
dát
willen uit
uit zijn
zijn heugenis
heugenis;; als
als
d ittzou
zou hij
hij nooit
nooit k,vijt
kwijt willen
b;.j
haar niet
niet ontmoet
ontmoet had,
11ad, hoeveel
hoeveelarmer,
armer,valer,
valer, zou
zou
hij haar
zijn
dan zijn
zijn gebleven.
gel>]even.
zijn leven
leven dan
Maar ja,
ja, hij
~faar
hij leed
leed nu.
nu. Dit
Ditwas
waslijden.
lijden.Ofschoon
Ofschoon
hij
toch wist
wistvan
vanzichzelf
zicèlzelf:
met dat
dat woord
,voord was
washij
hij
hij toch
: met
niet vlug.
niet
vlug. Had
Had een
eenander,
ander,had
had Ben
Ben of
ofDick,
Dick, had
had
Helene
zelf het
hettegen
tegenhem
hemgenoemd,
genoemd,spottend
spottend zou
zou
Helene zelf
hij het verworpen
ver\vorpen hebben.
hebben. Hoe
Hoe dikwijls
dikwijls had
hadhij
hij niet
niet
hij
gelachen om
om dede»overdrevenheid",
»overdrevenheid",waarmee
\vaarmeein
in verzen
verzen
of romans
of
romans van
van liefdesmart
liefdesmart wordt
\vordt gesproken.
gesproken. Hoe
Hoe
vaak ook
vaak
ook had
had hij
hij den
dendraak
draak gestoken
gestoken --- zonder
zonder
boosaardigheid,
zonder medelijden
medelijden toch
toch ook
ook -—
boosaardigheid, maar
maar zonder
met menschen
menschen van wie
wie hij
hij wist
wistdat
datzezevergeefs
vergeefsliefliefhadden. Nu
Nu ondervond
hadden.
ondervond hij
hij zelf
zelf wat
wat dat
datbeteekende,
beteekende,
erkende
alserger
erJgerdan
danlichamelijke
lichamelijke pijn,
pijn, als
als
erkende hij
hij 't't als
een langzame
waar geen
een
langzame marteling
marteling waar
geen einde
einde aan
aan te
te
voorzien
is. 0,0,hij
hijwist
,visthet
]letnatuurlijk
natuurlijkwel,
\veI,zijn
zijn gansche
gansche
voorzien is.
leven
zou het
het niet
niet blij
blijv'en
zoo, hij
hij zou
zou er
er ten
ten slotte
slotte
leven zou
ven zoo,
wel aan
wel
aan wennen,
wennen, er
er --- wat
watmen
mennoemt
noemt --- over
over
heen
raken.
~Iaar
de
l~nak
had
hij
beet,
voor
goed.
heen raken. Maar de knak had hij beet, voor goed.
En
nu, nu was
was hij
hij ellendig
ellendig!!
En nu,

nu
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Na eenige dagen echter — als een terugkeer was
het van geestelijke functies -- begon hij met zichzelf te reden eergin. Kon het eigenlijk achteraf niet
blijken toch beter z66 te zijn ? Naar deze stad gekomen was hij, nog geen jaar geleden, met het
vaste voornemen eindelijk eens behoorlijk aan 't werk
te gaan en de carrière te maken, die hij zich nu
eenmaal gekozen had, uit de weinige voor hem
mogelijke, om zich zoodoende toch ten slotte eens
een volwassen persoon, een kompleet man te gaan
gevoelen, iemand met reden van bestaan in de wereld,
niet langer de levensdilettant, hem zelf zoo onuitstaanbaar geworden. Was het dan geen pure onzin,
zich door het eerste het beste mooie meisje ---- ontmoet
waarachtig nog vóår hij goed-en-wel begon ! ---- uit
de richting te laten stopten. Stommigheid, idiotisme !
En hij schold zich uit, fel en spottend, over die malle,
flauwe, jongensachtige verliefdigheden van hem altijd.
Dick had groot gelijk, 't is als een verlamming;
vrouweninvloed werkt verderfelijk op elk mannenstreven. In de eerste jaren nog aan geen vrouw
denken, aan niets dan werken en geld verdienen
hij had nog geen cent van zichzelf waarachtig, nog
niets dan schuld aan zijn vader ! --- dat was beter,
en dan later, o ja later, een meisje van uitstekende
familie bijvoorbeeld, en met, waarom niet? een beetje
geld — ziedaar zijn lijn ! Och maar natuurlijk
Waarachtig, als je 't zdd bedacht, moest hij nog
blij zijn dat het misgeloopen was. Een huwelijk met
Helene Servaes zou hem zeker geen goed gedaan
hebben hier in de stad, hem misschien zelfs, in zijn
--
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positie als bankdirecteur, niet zuinig bemoeilijkt. De
menschen zijn nu eenmaal niet anders ! De oude
heer Baanders zei het zoo dikwijls immers -- en
wat een ondervinding heeft zoon man ! — met een
positie als de hunne, en dat in een provinciestad,
je moet zoo voorzichtig, zijn ! Reputatie van soliditeit
is nog noodiger dan kapitaal!
Dan in-eens, midden in zoon redeneering, voelde
Luuk neiging zichzelven bij de keel te grijpen uit
walgende verachting. Bah, wat een vuiligheid ! Hoe
kwam hij toch tegenwoordig aan zulke nietswaardige
overwegingen ? Zoo was hij toch vroeger nooit geweest. Besmetting van provincialisme, nu al ? Neen,
hij voelde 't wel, dat stamde al uit zijn studententijd,
uit die eerste periode van helle ontwaking, van plotselinge bewustwording, van ontzaglijke teleurstelling
om het leven en de maatschappij. Opgevoed in een
zoet-weekelijke omkoestering, als eenig kind, door
zijn toen al te oude ouders, veilig voor alle grofheid en zonder besef van materieele noodzakelijkheid,
zijn late, droomerige puberteit zelfs aanvankelijk
maar half begrijpend, was hij eerst als student met
de maatschappelijke werkelijkheden in kennis, nog
amper in aanraking gekomen. Het ideaalloozesexueele
leven zijner kameraden vooral had hem diep geschokt.
En van dien tijd af was dat dualisme in hem gegroeid : een verstandelijke overtuiging, door voorbeelden gesteund, dat kalm berekenende en egoïst
genietende menschen de wijste en gelukkigste waren,
en tegelijk een dieper, maar veel vager, ongemotiveerder, weten, dat c t toch eigenlijk onjuist, dat
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verstand nog geen wijsheid is, en geluk niet met
menschelijke berekeningen te benaderen. Een wil,
aldoor heftiger, gejaagder, wanhopiger soms, het
leven meester te worden, het onder de knie te krijgen,
met denken en doen -- en een wijd verlangen naar
poëzie als het eenige wat het leven de moeite waard
kon maken. Poëzie ! In ► de liefde vooral had hij haar
gezocht. In het mogen geven en ontvangen van
teederheid, in de extatische bewondering van het
heerlijk wezen eenex mooie en lieve vrouw -- och,
hij wist het nu, niét zoo eene als zijn Annaatje
geweest was, niet dat laffe, slappe, weemakend zoete,
maar een als Helene, met haar fierheid, haar temperament, haar straling. Jaja, hij hield van Helene.
En altijd zou hij houden van haar. Daar was nooit
iets meer aan te doen. Zij was de vrouw van zijn
droomen, zijn diepst verlangen; zij, en geen andere!
Doch op een avond„ in zijn kamer, terwijl hij te
lezen zat, bij zijn lamp, Flaubert's Education Sentimentale, daar waren het de pessimistische levenskijk
en de zelfspot weer, die opkwamen met frissche
scheuten. Juist, juist, zóå was het, zooals het in dat
boek stond, het leven was volstrekt niet de moeite
waard je er zoo warm voor te maken, en de vrouwen,
och ! Natuurlijk, je hadt ze noodig. Maar er wåren
er dan ook millioenen, nog méér dan mannen zelfs —
zou dan ééne de eenige zijn, voor zijn behoeften
geschikt ? Maar waar zaten zijn hersens toch als hij
tot zulke conclusies kwam ? Dwaas, dweepziek jongetje ! Ga in de wereld uit, kerel, en amuseer je;
vrouwen kun je er krijgen zooveel je maar wilt;
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ze wachten, ze smachten naar je, ze lonken je toe
van ålle kanten. Neem ze, één voor één; geniet van
wat ze te genieten hebben, maar geef je zélf nooit
weg, dåt's mannenwijsheid ! En Lunk, zijn boek
neergooiend, ging door de kamer loopen, maakte
plannen om weer eens naar Amsterdam of naar
den Haag te gaan, of naar Brussel, van den winter
eens door naar Parijs misschien ; fel werden zijn
wulpsche gedachten ; hij zou het er eens goed van
nemen, één van de vriendjes hier wou misschien
wel mee, niet Ben of Dick, maar een van de gezellige fuifheertjes die hij hier had Zeeren kennen
en die zoo goed den weg te weten schenen in die
groote steden. Of toch wél Ben ? Waarom eigenlijk
niet? Die kon ook best wat afleiding gebruiken, in
plaats van altijd maar over dat nichtje te zitten
tobben ; Luuk zou er hem eens uit zien te halen.
Het zou hen opfrisschen, allebei. Als je eenmaal goed
door de wol bent, kan je er veel beter tegen. Je
oproerige zinnen de kost geven, 't was het eenige
om er mee gedaan te raken, en om je leven ten
slotte te kunnen inrichten naar je eigen, wel doordachte behoeften, zooals een man betaamt.
Maar vreemd, terwijl hij zich nog vol waande
met zulke gedachten, zeker van zulke overtuigingen,
daar merkte hij plotseling, bijna schrikkend, dat ze
weer onwezenlijk en ij1 geworden waren, verv aa gd
tot woorden, zinnen zonder zin, die hij wel overzeggen kon, maar niet beleven
Het was een vochtige avond in 't begin van April.
Een van zijn ramen stond een eindje open en er
... .
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kwamen heldere straatgeluiden binnen, — een lach,
een roep — in zachtgeurige lente-kilheid, die hij
bijkans niet verdragen kon. Toch deed hij dat raam
niet dicht. En iets wonderlijk looms, tegelijk gejaagds
en afwachtends kwam in hem. Zijn lichaam achteruitgooiend in den leunstoel aan zijn lessenaar, trachtte
hij rust te vinden. Maar het werd eer erger; hij
hijgde licht. En in-eens, gansch onwillekeurig, keek
hij schichtig op zij, doorvorschte zijn stille kamer,
luisterde adem-ingehouden. God ! Wás ze daar, Helene?
Zoo sterk vizioende voor zijn geest haar warm-omsfeerde persoonlijkheid, haar lijfelijk levend wezen,
dat hij er de geuren van genoot en het éven-weeke
timbre van haar stem hem diep-in trillen deed. Het
was als een geheimzinnige vereeniging, een inbezitneming-en-geving, waartegen hij machteloos
was, die hij passief onderging als iets drukkendzoets, droef-zaligs. Hij glimlachte en genoot, voelende zijn diepste menschelijkheid met de hare inéén-vloeiend
Twee tellen later, zich wel bewust van zijn begoocheling, kwam jagend de neiging in hem op,
naar haar toe te ijlen, zich te laten neerzinken aan
haar voeten, haar te smeeken zich over hem te
ontfermen. Maar dit denkbeeld verwierp hij 66k
dadelijk weer, als iets volstrekt minderwaardigs. De
wonderbare heerlijkheid van het ondergane levensmoment drong nu helder tot hem door. Had zij hem
zóó willen troosten ? Hij wist nu, dat het instinctief
besef, na zijn eerste ontmoeting met haar in zijn
bewustzijn ontstaan, dat hij in buiten-lichamelijke
... .
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sfeer met Helene samenleefde, juist was. In hoogsten
zin was hij één met haar. Voortaan verzette hij zich
ook nooit meer tegen deze gedachte, maar stelde
voor altijd vast, dat hij geen andere vrouw ooit
meer zåå zou kunnen liefhebben, daar déze in diepste
waarheid zijn vrouw was, zijn onafwijsbare, mystieke
gezellin.
Toch belette hem dit niet, al na weinige dagen,
nuchter spottend en met bitterheid te constateeren,
dat voor zijn werkelijk leven hij helaas niet genoeg
had aan zulk een bovenwerkelijke verbintenis — hij
snakte naar, lang ontbeerde, lichamelijke bevrediging,
naar wat streeling en intimiteit van vrouw, naar
verlossing vooral uit het overspannend getob der
laatste weken. Gretig sloot Luuk van der Marel
zich aan bij een paar van zijn kennissen, zakenmenschen als hij, die er een paar dagen uit wilden,
ging met hen mee naar Brussel. Daar vonden ze
wat ze zochten : smakelijke eethuizen, en lichte
vrouwtjes bij de vleet. Luuk wond er zich op tot
een dolle, soms haast woeste fuifstemming, slaagde
er in, een paar dagen en nachten achtereen, te leven
als in een roes. En het was inderdaad met een gevoel van geestelijk opgefrischt te zijn, verlost van
allerlei zwarigheid, dat hij terugkeerde naar zijn
werk en tot zijn dagelijksche gewoonten. Hij zou
nu wel op streek komen, zei hij zich. Hij moest
eenvoudig maar wat vroolijker, zorgeloozer, in het
algemeen wat luchtiger, lichter zien te leven voortaan,
dat was 't heele geheim ! Al dat gedweep, die illusies
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en scrupules, al die noordelijke zwaarte ! Een franschman lacht er om.
Het behoorde tot Luuks gewoonten, gns in de
vijf of zes weken van Zaterdagavond tot Maandagochtend naar zijn ouders in Haarlem te gaan. Zijn
vader en moeder waren thans beiden menschen van
in de zeventig, sukkelend aan verscheiden kwalen,
lastig sprekende en moeilijk ter been. Zij woonden
met een huishoudster en een vaste verpleegster,
beiden 66k niet Jong meer en onderling, uit onvoldaanheid en jaloezie, gedurig, ofschoon meestal
bedekt, krakeelend. De oude heer bekommerde zich
daar niet veel meer om; hij had iets wijsgeerigonverschilligs, zei nooit veel, sprak vooral zijn
vrouw niet tegen, maakte zich met een uitroep of
handgebaar van haar klachten af ; heele dagen kon
hij zitten lezen, in kranten of in zijn oude lievelingsauteurs, Dumas père, Sue, Hugo, uitschietende soms
even in een korten lach of wat dof gebrom-voorzich-heen, nooit uit al die lectuur iets vertellend.
Ook Luuks bijzijn, hoe genoeglijk hij altijd zeide
het te vinden, stoorde hem maar weinig in zijn
gewoonten. Hij praatte dan wat met »den jongen",
zich uitend gemakzuchtig in abrupte gezegden,
grappigheden meest, over Luuks vak, dat hij weinig
apprecieerde, of over de politiek van den dag, waar
hij 't heelemaal niet mee eens was, graaide zich
kalm-vergenoegd in den witten baard — en nam
zijn boek weer op.
Maar Luuks moeder was met den ouden dag, en
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de doofheid, een beetje babbelachtig en achterdochtig
geworden. Zacht van aard, kon ze tegen huishoudster
en verpleegster, hoezeer onderling verdeeld, niet op, en
zat altijd op de loer, intusschen maar vagelijk doorpratend, of die zeurige oude dames niet eens beiden
tegelijk de kamer uitgingen. Gebeurde dat, dan klaagde
zij er onmiddellijk op los, waarop Luuk, glimlachend,
aanried hen weg te doen en zijn diensten aanbood
bij 't zoeken naar nieuw personeel, maar o, gut-nee,
daar wou ze ook niet aan, je wist wel wat je hadt,
maar niet wat je kreeg, dat werd misschien nog
erger. Luuk vond het eigenlijk maar prettiger niet
alleen te zijn met zijn vader en moeder. Een visite
op den Zondagmiddag, al was het maar van een
even oude en praterige dame, vond hij een uitkomst.
Langer dan zoo'n dag, niet den vorigen avond er
nog bij, kon hij het bezwaarlijk uithouden in het
ouderlijk huis. Die stille afgestorvenheid al dadelijk
in de gang, die muffe dufheid in de kamers, hij
werd er wee en kregel van, kreeg een reuk en
smaak van bederf in zijn neus en mond ; een obsessie
werd het hem soms, angstwekkend. Toch bevreemdde
't hem wel, en hij maakte er zich vaak een verwijt
van, dat zijn vader en moeder zoo weinig meer beteekenden in zijn werkelijke leven, dat hij eigenlijk
nooit meer bij hen zat of hij verlangde er naar weer
weg te komen. Maar het was nu eenmaal niet anders.
Nóóit snakte, hunkerde hij zåå naar wat jeugdige
dartelheid, frisch genot, naar werk-voldoeningen of
weg-zijn in een roes, dan wanneer hij daar zat,
tusschen die twee langzaam-stervenden, die zijn ouders
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waren, maar zijn grootouders leken, in die oude, vale,
met dikke gordijnen altiij d grauw-schemerig gehouden
Haarlemsche grachte-kamers. Fantastisch-erotische
romans ontstonden er dan vaak in zijn soezend brein.
Ook in deze zijn vaag ongedurige en mistroostige
April-maand was Luuk eens naar Haarlem gegaan.
En op de terugreis, in den trein, te midden van zijn
melancholisch gemijmer, zijn altijd-nog-hopend denken aan een avontuurlijk ) geluk", dat intusschen
steeds verder van hem af te wijken scheen, werd hij
plotseling herinnerd aan Cécile de Haes. God ja,
dat mooie, jonge kind, dåt hield ten minste van hem.
In hoeveel weken was hij er niet eens geweest,
in het zonnige kolonelshuis. Hij had kans er mevrouw
Haardtsen en Helene te ontmoeten. Nu ja, maar
gering was die kans dan toch, vooral 's avonds. En
al zou het nu zoo treffen ! Hij zag haar toch immers
altijd ! Het maakte geen werkelijk verschil. Als hij
ook bij De Haes in 't geheel niet meer kwam, zou
dat niet té zeer de aandacht trekken ? 't Bevreemdde
hem toch al, dat de menschen niets vroegen, dat
bijvoorbeeld Dick Oosteroue al niet eens had gezegd:
'k Hoor zoo niets van de Haardtsens, hoe zit dat
Te vreezen viel, dat de nieuwe staat-van-zaken,
binnenkort misschien al, zou worden opgemerkt en
besproken. Wat dán ? Nu ja, in godsnaam, afwachten
maar, daar was immers niets aan te doen ! In elk
geval : gauw weer eens naar de kolonelsfamilie,
naar Cécieltje !
Al den volgenden avond ging hij, zonder Ben
ditmaal, ofschoon ze toch samen gegeten hadden,
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maar Luuk had niet gesproken van zijn voornemen.
Waarom altijd met Ben ? 0, hij had volstrekt geen
plan -- driftig verwierp hij de ignobele gedachte !
zijn vriend en hun afspraak ontrouw te worden,
hem dat meisje af te troggelen -- dåárvan trouwens
kon niet eens kweste zijn, want zij hield nu eenmaal
niet van Ben --- maar hij had er nu ereis lust in,
zich wat te laten gaan met dat mooie kindje, voor
een keer ; haar een beetje te doen opfleuren, als dat
nog lukken wou; zich eindelijk weer eens te koesteren en te vermeien in den warmen gloed van een
paar minnelijk-kijkende meisjesoogen.
Hij trof den kolonel met zijn vrouw en Cécile
in de huiskamer bijeen, groette monter, maakte vele
excuses over zijn schandelijke verwaarloozing —
hij had het heusch te druk gehad zette zich dan,
ongedwongen, naast het blozende meisje en begon
aanstonds tegen haar te praten, oog in oog, vertellende onder meer van zijn bezoek te Haarlem, met
allerlei grappen over de oude draken die zijn ouders
in hun macht hadden tegenwoordig. Cécile, aanvankelijk snel kleurende en weer verschietende, schuivende op haar stoel, van verrassing, verlegenheid,
vroolijkte heelemaal op ten slotte en lachte met
heftige lijfsbewegingen,, tot gillens toe, zåå zelfs dat
het Luuk begon te hinderen en hij weer voelde,
sterk : onmogelijk zou het hem zijn, ooit wezenlijk
van haar te houden. Maar het meisje raakte meer
en meer opgewonden. Bij een nieuw »dol verhaal"
van hem greep ze plotseling, halfdronken van plezier,
de punt van Luuks knie in haar gloeiende, trillende
---
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hand ; hij keek haar aan, met even dwalerig-verteederden blik en 66k blozend ; schichtig trok ze
die hand dan weer terug. Maar een paar seconden
later, toen ze haar oogen weer naar hem opsloeg,
zag hij die groot en donker en met zulk een volheid
van onbedwongen liefdeverlangen als hij nog nooit
van haar had waargeno:men. Blijkbaar was haar hoop
weer hoog opgeleefd -- en in het nu niet weer te
verduwen bewustzijn van zijn speelsche en trou webooze wreedheid schaamde zich Van der Marel
fel ; in verwarring sloeg hij zijn oogen neer. Maar
tevens begreep hij : nu dadelijk weer anders gaan
doen, dat kon toch niet, 't zou te veel storing geven ;
ook Céciles ouders schenen blij-fleuriger nog dan
gewoonlijk; de kolonel, krantlezend, gooide telkens
grapjes tusschen 't vroolijk gepraat, mevrouw zat te
glunderen, nu eens naar haar dochter, dan naar
Luuk, 't was duidelijk dat zij dacht : zou er toch
heusch nog iets van komen ? .... Of zij wisten, dat
hij geen bezoeken meer maakte op Huis-en-Hof
Het was niet na te gaan ; niemand noemde den naam
Haardtsen, noch die van Helene Ser naes.
Puck, eerst nog boven met schoolwerk bezig,
naar 't heette, kwam later met een boek de kamer
in. En Luuk voelde 't weer dadelijk : moest hij ooit
kiezen tusschen de twee, dan zou hem dat lang niet
zoo frisch blanke, zoo glanzend-aanvallige zusje, met
haar brutaal-strakken blik, haar kwajongensachtige
gezichtsvertrekkingen, toch heel wat liever zijn dan
de blonde Cécile. Met dat leuke kind zou hij echt
willen vechten, haar plagen tot ze boos werd, dan
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lachende op zijn knieën trekken en tegenstribbelend
zoenen. Maar Puckje scheen sinds eenige weken
een nieuwe levensperiode ingetreden te zijn. Voor
korten tijd nog een wild stoei-kind, had ze zich
plotsling jonge-dames-maniertjes aangeleerd. Zij droeg
het donkere hoofdje wat fier omhoog vanavond en
nam maar heel weinig notitie van Luuk van der
Marel. Zelfs keek ze een beetje hautain en koel,
toen Luuk haar, tusschen zijn grappen met Cécile
door, over de tafel een plagerijtje toewierp. Ze had
haar boek opengeslagen maar las er eigenlijk niet
in, turende meest voor zich heen, wat oog-knippend,
geheimzinnig-ernstig, als een kat.
De eerste keer daarna dat Luuk weer kwam, een
week later ongeveer, zat de familie in de veranda.
Het was nu eind April en een plotseling warme
vroeg-zomer-avond. Opnieuw had Luuk, ofschoon hij
't van te voren toch wel van plan geweest was, ten
slotte vermeden Ben te vertellen dat hij naar zijn
oom den kolonel ging. Maar Ben zat er al en hij
toonde zich ook dadelijk wat verwonderd, licht ontstemd ; ze hadden toch samen gegeten ; wat strak
en achterdochtig keek hij soms naar zijn vriend.
Dit prikkelde Luuk, en hij begon zich weer veel en
aandachtig met Cécile te bemoeien.
Er waren ook nog een broer en schoonzuster van
den kolonel, uit den Haag overgekomen, met twee
dochters en een zoon. De jongelui zaten in den eenen
hoek der veranda, de twee echtparen in den anderen.
Nadat hij een poosje druk met Cécile gepraat en
gelachen had — zij wand zich dadelijk weer op, deed
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ongedwongen verrukt — zag Luuk dat Ben bleek
geworden was. Nu kreeg hij weer spijt, besloot zich
wat in te houden ; sinds zijn vorige visite had hij
zich ernstig voorgenomen het spel niet verder te
drijven. Hij wendde zich tot Puck en de nichtjes,
maar het zusje, evenals dien vorigen keer, schonk
hem bijna geen aandacht, stond op, kwasi om iets
te halen, ging dan ergens-anders zitten en met den
haagschen neef praten. Luuk merkte dit minachtende
doen met eenige verbazing op, begreep het niet
precies, voelde schaamte en ergernis tegelijk ; dan,
in een plots gerezen behoefte Ben en Puck te hinderen, begon hij opnieuw in Cécile's oogen te lachen
met de zijne; zich vertrouwelijk naar haar overbuigend fluisterde hij haar een paar complimentjes
toe, die haar uitgelaten schateren deden. »0, o':"
riep ze uit, tril-schuddend haar glanzend-blonde
hoofd, »nee hoor, jij bent er toch 66n !"
»Wat vertelt hij je weer voor moois, Cécile",
vroeg Ben, met wat schorrige stem en een stroefbleeken glimlach.
»Hè ? Och, niets", keek even het meisje naar hem
op, plukkend haren van haar warme voorhoofd. Een
poosje bleef ze naar den grond turen, zuchtte zacht,
keek dan Luuk weer aan met dien vollen blik, waar
zoon stille en diepe srneeking in lag.
Wat later spraken de haagsche nichtjes ervan,
met z n allen den tuin nog eens door te gaan ; er
was maneschijn en ze vonden het zoo dol poëtisch
en zalig griezelig tusschen de zwarte struiken. Luuk,
droomerig geworden in de duisternis, wist later zelf
'
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mende geur aan haar, en, terwijl ze hem kuste,
drukte ze haar rechterhand in den oksel van zijn
linkerarm z66, dat hij de innigheid van haar liefde
als in haar vingers trillen voelde. »Kom," zei hij
met moeite, »laten we 'is doorloopen, zeg." En hij
deed een stap met haar vooruit. Dan echter gleed
een manestraal langs hun figuren. En tegelijk, vlak
bij in-eens, waren daar stappen in 't kiezel, een kuch,
een stem. Luuk herkende die van Ben. »Pas op,"
beet hij af. Cécile, ook geschrokken, liet hem schichtig los. Maar het bleek al te laat. »God, wat min,"
zei met ongedempte verontwaardiging Puck's schelle
meisjesstem. Ook zij en Ben waren blijven staan.
Gevieren, in 't bijna-duister, stonden ze een oogenblik tegenover elkaar; stil. Dan knarsten daar ook
de stappen en geluidden de stemmen der Hagenaars.
Luuk legde zijn hand op een schouder van Ben,
maar deze, met een nijdig schudgebaar zei : » Laat
dat ! Straks !" en dan, tot Puck : »Kom zeg, laten
we na' binnen gaan, 't wordt nu toch te koud voor
jelie hier."
Weer in de veranda gekomen, zei Ben dadelijk
dat hij weg moest; hij had nog te werken, thuis.
»Ik ga met je mee," riep Luuk, nam eveneens, en
haastig, afscheid. Op straat gekomen maakten ze
Benige snelle passen zwijgend naast elkaar. Dan
begon Luuk: »Luister nu toch 's, zeg."
»Luisteren ? !" En Ben barstte los, met vloeken,
verwijten, scheldwoorden, hoongelach. Een paar arbeiders op straat bleven suf-verwonderd staan, keken
de heeren na. »Kalmeer je toch," riep Luuk, ook
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boos wordend; hij had vergeefs getracht aan 't woord
te komen. Maar Ben wåu zich niet kalmeeren. Voor
een lafbek, een leugenaar, een bedrieger schold hij
zijn vriend. »Nonsens ! Nonsens !" wist de ander hem
eindelijk te overschreeuwen, » God, luister dan toch!
Ik håu niet eens van 't meisje ! 't Was maar een
oogenblik daarnet, een oogenblik van .... nou ja!"
»Des te gemeener!" bulderde Ben. »Zoo maak je
haar ongelukkig en mij d'r bij. Maar dat kan je wat
schelen ! Beroerde, ijdele egoïst! Je houdt niet van
d'r, hè ? Nee ! Maar nu Heleentje Servaes niet wil,
is zij toch nog net goed genoeg!"
»Tjasses, zeg, zwijg! Je praat onnoozel. Je vergeet ...."
»Och ! Loop na' de bliksem !"
En in-eens had Ben zich omgekeerd, waren ze
uiteengegaan, als vijanden.
Zoo'n toestand kon natuurlijk niet voortduren
zonder dat Dick het merkte. Ben trouwens schreef
hem dadelijk een briefje : dat hij niet meer aan hun
tafel komen zou, en waarom. Den volgenden middag
al, zeer tegen zijn neiging en gewoonten -- hij
hield niet van fraaie bankierskantoren en al die
»caca" -- liet Dick zich bij »meneer van der Marel"
aandienen.
» Ga zitten," zei Luuk, wat verlegen. En de ander,
plomp neergevallen in den wijden leeren club-stoel,
hoed in de hand : »Zeg, wat is dat nou ? Ben jij nu
ook al gecharmeerd van dat nichie de Haes ? En
gaan jelie d'r om vechlten ?"
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nou, dan moest je 'm dat maar gauw aan zijn dolle
verstand zien te brengen."
»Héb ik 'm toch al gezegd ! Maar hij wil niet
luisteren! Ik begrijp die vent niet ! Hij wéét toch ..."
»Wat weet-ie toch ?" '
»Och nee, niets !" Verward en warm streek Luuk
zich over het hoofd.
»0 ! Zoo ! Nou, zooals je wilt, dan zal ik de zin
wel completeeren. Je bedoelde, Ben weet toch wel,
dat jij van een ander houdt, van Helene Servaes
namelijk ; heel goed ; maar die heeft je de bons
gegeven, dus nu ...."
»Hoe kom jij daar 'an ?"
» Hoe 'k daar 'an kom ? Ah juist I Hij is hét l goed !
Dacht je dan soms dat ik m'n oogen en m'n voren
bij m n portemonnaie in m'n achterzak droeg ? Dacht
je dat ik niet wist, dat je bezoeken daarginds op
't schoone villa'tje onlangs plotseling zijn gestaakt?
En dacht je dat ik niks aan jou gemerkt had ? Hoe
opgewonden je bent, telkens, in den laatsten tijd, en
hoe innig bedonderd eigenlijk ? Wåt ? Je lacht haast
heelemaal niet meer, jong ! Wil ik jou 's wat zegge?
Ik begrijp de heele chose wel. Jij wilt jezelf in de
maling nemen. Vandaar verleden dat reisje na' Brussel, en vandaar nou weer die flirterij met .... nou,
met dat meisje van Ben. Hm ! Dat had je toch maar
liever niet moeten doen, amice ! Er zijn någ wel een
paar meisjes in de wereld, dat Mne had je nou maar
aan hém moeten laten, als je 'r toch niet om geeft.
Maar enfin dan, hè? We willen hopen, dat het er
bij blijft, bij die Mne teedere kus in de maneschijn I"
'
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Luuk, zonder Dicks woorden te bevestigen, zonder hem aan te zien ook, moedeloos gebogen zittend,
lachte even, mistroostig : » God ! Wat mij betreft,
ik heb dat kind niks wijsgemaakt. Ik zal er dan
maar niet meer na' toe gaan. 't Is wel een beetje
bezopen, maar 't moet dan maar. Ik wil haar ook
wel een briefje schrijven als jelie dat goed vindt,
m'n excuses maken ...."
» Prachtig, ja, dat's misschien wel het beste. Nou.
Dan praat ik wel met onze Benneman en dan komt
dat wel weer in orde. Maar .... vertel nou 'is, van
je zelf. Ik mag me d'r wel niet mee bemoeien,
maar .... Is er niets meer aan te doen met dat
juffie Servaes?"
»Wat?" Luuk keek even opzij en Dick strak in
de oogen. »Nee!"
»0 ! Nou. Tant mieux, zou ik bijna zeggen, van
mijn standpunt. Maarre jij hebt dat nou eenmaal
in je gemillimeterde bol gehaald. En je bent waarachtig in staat je een tikje te gaan vergooien om
dat satansche kind. Geeft ze heelemaal niet om je;
waarom heeft ze je dat dan liever niet een beetje
eerder laten merken ? Dat's dan toch ook nog al ..."
» Zeg asjeblieft niets van haar," wrevelde Luuk.
»Ze is nooit een oogenblik oneerlijk .... of zoo ....
met me geweest. Ze houdt ook wél een beetje van
me, ten minste, ze zou, onder andere omstandigheden,
maar.,..'
»Nou ? Maar ? Ik moet je de woorden uit je keel
halen vandaag."
»Ik kan je dat ook niet zeggen."
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nou eenmaal een misogyne. Wat de liefde betreft
vergenoeg ik me met het pover surrogaat, dat te
koop is. Bliksems grove namaak, accoord, maar,
nou, om je de waarheid te zeggen, wat jelie dan
échte liefde noemen is toch ook nog maar zoogenaamde hoor, eigenlijk niets dan hebberigheid, bruut
egoïsme ! Of dacht je soms werkelijk .... Maar
kom, dat zijn maar kletspraatjes!" Hij stond schielijk
op. »Excuseer, je hebt je werk, nou, ik ga al
hoor ! Aju!"
»Wat, wat ? Nee-nee, vooruit nou ! Of is 't mijn
beurt om jou de woorden uit je keel te halen ? Wat
dacht ik werkelijk ?"
Dick kwam weer ee:n stap terug en keek ernstig
neer op zijn vriend in den kantoorstoel. »Nou dan !"
zei hij gedempt. »Dacht jij werkelijk, dat een vrouw
alleen in bed voor een minuut of wat gelukkig te
maken is ? Dan heb je 't mis, vriend. Er zijn nog
andere vereenigingen dan die van de bijslaap. Denk
daar nog maar 'is over na. Zulke dingen kan je
eigenlijk niet bepraten. Je hebt dat, of je hebt 't niet.
Adieu ! Kom morgen maar weer aan tafel, hé ?
Vandaag eten we dan maar 'is ieder op zijn eigen
gelegenheid. Morgen is alles weer in orde, dat beloof ik je. Maar, niét opnieuw beginnen, hoor, Don
Juan, valsaris ! Of 't wordt tusschen ons ook hommeles. En mij kan je voorloopig nog niet missen.
Bonjour !"
Het kostte Luuk moeite, toen Dick weg was,
weer in zijn werk te komen. Wat zijn vriend daar
gezegd had, het kwam, zoo wonderlijk overeen met
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sommige van zijn eigen gedachten en gevoelingen
in de laatste weken. Ondelicaat, ja --- nee, eigenlijk
grof en bruut was het, zoo maar weg te loopen,
voor goed, van een meisje dat getoond heeft plezier
te hebben in je gezelschap, alléén omdat ze .. .
hm ! .... Nou ja ! .... En Luuk schaamde zich ; hij
voelde den gloed der zelf-ergernis vol in zijn gezicht ; onrustig schoof hij zijn stoel achteruit, begon
in zijn kantoor heen en weer te beenen. Zou hij er
maar weer eens heen gaan? Zou hij 't aandurven,
zou hij 't kunnen ? .. • . Al bijna vastgesteld had hij
het plan, toen hem de borst pijnlijk benauwd werd
door scherpe vdórvoeling van dien toestand : haar
weer om zich heen te zien, te hooren, haar atmosfeer
te genieten, en tegelijk te weten, aldoor onweersprekelijk te weten : haar voor hem onbereikbaar-zijn.
Neen toch, néén, hij k6n het niet. Van zulke liefde
had Dick geen begrip. Zoo'n omgang wordt een
marteling. 't Was wel waar, wel grove, onbeheerschte,
verwend-egoïste wezens zijn mannen, en hij vooral,
Lucas van der Marel, die zich immers totnogtoe
maar zoo weinig had behoeven te ontzeggen. 't Werd
tijd dat hij 't leerde ! Maar dit zou nog te zwaar
z ijn.
Voor zijn lessenaar zat hij, 't hoofd op de borst,
de lange beenen vooruit gestoken, handen in de
zakken --- in de weeke„ warme handpalmen duwden
scherp de nagels.
Eén besef leefde sterk in hem — ja, goddank, zoo
bruut was hij toch nog niet ! ---- namelijk dat die
zoogenaamde afleiding, door Brusselsche reisjes of
...
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door flirtations met andere meisjes, niets was, niets
voor hem ; het hielp doodgewoon niet ! 't Was immers
altijd maar dat ééne vrouwefiguurtje dat hij voor
zich zag, zoo levend, dat ééne beweeglijke gezichtje,
dat zoo gemakkelijk te lachen scheen en toch maar
zoo zelden echt vroolijk stond, dat ééne paar oogen,
die de wereld en het leven bij intuïtie te begrijpen
schenen, en te weten : dat lachend lijden de eenige
waardige menschenhouding is .... God ! Hij schrok
van zijn eigen gedachten. Hoe kwam hij daaraan ?
En wås 't werkelijk zoo? Zou ook hij zich er toe
kunnen opwerken, tot zulk een sublieme hoogte?
Het incident Cécile de Haes lag thans weer veilig
achter den rug. Luuk had het meisje een briefje
geschreven, kort en correct, haar zijn excuses geboden, dringend verzocht geenerlei gevolgtrekking
te willen maken uit zijn houding van dien avond,
dat onverantwoordelijk gedrag te willen vergeten.
Van plan was hij aanvankelijk geweest ronduit te
schrijven, dat hij haar niet liefhad. Maar dat wilde
hem toch niet uit de pen. Hij vond er iets onridderlijks in.
Ben en hij schenen nu weer geheel verzoend.
Althans beiden deden hun best hartelijk voor elkaar
te zijn en zonder eenige rancune. Toch dreinde er
sindsdien tusschen hun diepere wezens onzegbare
gêne. 't Was hun beiden als wachtten ze nog op
iets, dat ook daaraan een eind zou maken.
Luuk intusschen kon maar geen rust vinden. Het
plan naar Helene terug te gaan liet hem niet los;
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telkens verwierp hij het als onmogelijk, telkens was
het er weer. Hij verveelde zich. De twee huizen
waar hij 't liefst te komen placht had hij zich thans
zelf verboden; geen lust had hij andere te zoeken.
Ook zijn zakenwerk boeide hem geen oogenblik ;
hij had er een afkeer van soms; al ongeduriger
voelde hij zich worden. In armoede spoorde hij dan
weer eens naar Den Haag of Amsterdam, om er
wat streeling te genieten, wat weeën wellust, zijn
nerveuzen zinnendrang voor een uur te voldoen.
Onthouden had hij zich totnogtoe van omgang met
den provincialen demi-:monde, waarin zoo vele zijner
kennissen hun bevrediging zochten. Walging kwam
in hem op bij de vrees, dat het ten slotte ook daartoe
komen zou.
Op een Zaterdag, dineerende alléén in een Amsterdamsche restauratie, met vage plannen voor den
verderen avond, zag hij daar ook Van der Cluysse
in zijn eentje zitten. Een lotgenoot, zei hij in zichzelf, glimlachende met ironie. Maar terwijl ze allebei
aan hun dessert bezig waren, kreeg de jonker ook
hem in 't vizier ; dadelijk kwam hij aanloopgin, maakte
een praatje. Beiden schenen zij een weinig opgelucht,
als van eenzaamheid verlost; zij raakten verdiept in
gesprekken --- brachten ten slotte den avond gezamenlijk door.
Tegen twaalven bekenden zij elkander, bijna
tegelijk, eigenlijk åndere plannen gehad te hebben ;
zij lachten luidruchtig en keken elkander daar vertrouwelijk bij in de oogen. Van der Cluysse haalde
een papiertje uit zijn portemonnaie, een lijstje adressen,
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uitgezocht en beproefd; hij bleek een geraffineerde,
bijna artistieke vrouwenliefhebber te zijn. Eenvoudig,
zonder eenige renommage, vertelde hij van zijn
vondsten en ondervindingen, als waren het die van
een ernstig collectionrieur. De manier waarop hij
sprak over al die meisjes van zijn kennis had iets
goedig vriendschappelijke, vaderlijks bijna. En Luuk
luisterde met een plezierige verwondering, somtijds
zéér geamuseerd. Eindelijk zonken de beide heeren
weer bedaard terug, in hun lage leeren stoelen,
zogen aan hun sigaren en keken elkander eens aan,
glimlachend. 't Kwam in geen van beiden meer op,
aan dit samenzijn een einde te maken tot volvoering
van die oorspronkelijke plannen. Luuk, door het
bijzijn van den caoutchouc jonker levendig herinnerd
aan avonden met hem doorgebracht op Huis-en - Hof,
håd ook eigenlijk in 't geheel geen plannen meer.
De vraag of Van der Cluysse in den laatsten tijd
hun beider vriendin, »die lustige Witwe", nog had
opgezocht en hoe het haar ging — het schertsend
zinnetje lag klåár in zijn hoofd, maar hij dorst het
niet uit te spreken, voelende dat het hem niet zou
gelukken zonder teeken van bewogenheid : blozen,
stotteren zelfs misschien. Ten slotte was het den
jonker zelf die er over begon — had hij iets begrepen ? --- »U is al een heele tijd niet bij onze vriendelijke gastvrouw terug geweest, is 't wel meneer
Van der Marel ? Zoo druk in zaken ?"
»Och nee," trachtte Luuk losweg te antwoorden,
terwijl hij de asch van zijn sigaar aftikte en schijnbaar dåår alleen op lette. Maar snel steeg de gloed
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hem naar 't hoofd ; voelende hoe de ander hem
daarbij aanzag werd hij warm en verlegen, dorst
niet opkijken. Er was even pauze.
»Als 'k u een raad zou mogen geven," begon
Van der Cluysse dan weer. »U permitteert toch ?
Ik zou er toch weer eens heen gaan" --- Luuk zag
schichtig op ; zijn metgezel lag naar 't plafond te
turen ; gelukkig ! — »Er wordt al wat over gebabbeld in de stad. Ik bedoel dat men u --- plotseling
niet waar? -- zoo in 't geheel niet meer ziet met de
dames. U weet, de publieke belangstelling in zulke
dingen is altijd groot.. Maar .... 't lijkt me toch
eigenlijk, in dit geval, minder wenschelijk .... nog
niet zoozeer voor u als wel voor hen .... begrijpt
u me?"
»Nee, hoe bedoelt u?"
»Wel .... nou ...." De jonker trok een van zijn
gek-plooiïge lach-grimassen ; ook hij scheen een
oogenblik verlegen. »Kom ! Begrijpt u werkelijk
niet! Denk 'is even na. U weet wel, de reputatie
van de beide dames is nu toch al niet zoo bijster
solide. Doet er natuurlijk niks toe, op zoo'n reputatie
van provinciale braafheid behoef je nou niet bepaald
trotsch te zijn, god-bewaar-me! Maar enfin, 't lijkt
me toch niet goed, onnoodig aanleiding te geven tot
nieuwe kletspraatjes. U is langen tijd hun bijna
dagelijksche chaperon geweest. Nu is dat in-eens uit.
Wat denkt u dat in zoo'n geval ondersteld wordt?"
»Wat ? Ja, God, 'k weet niet, een brouille !"
»Jawel, nu ja, een brouille, dat spreekt, maar
... .

waarom ? Men denkt natuurlijk, dat 6f zij u, 6f u
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hen heeft afgedankt, wat ? Wanneer nu beide gevallen zich niet voorgedaan hebben, en zij kunnen
zich bezwaarlijk voorgedaan hebben met een man
als u ...." Van der Cluysse boog, glimlachend.
»Nee," kwam Luuk wenkbrauwfronsend, »er is
niets dat ...."
Nu dan! Pardon ! Excuseer dat ik me een oogenblik met uw zaken bemoeid heb, hé? 't Is m n gewoonte niet, maar mevrouw Haardtsen en ook
haar .... pupil interesseenen me bizonder. Mag Ik u
nu eens een sigaar offreeren ? Neemt u deze, zal u
bevallen, uitstekend geïmporteerd merk. 'k Zal er
zelf ook 'is zoo één ...., dank u .... Hé ja, dat doet
me denken ...." En terwijl de sigaren werden aangestoken -- de jonker was intusschen met entrain aan
een verhaal begonnen, waar hij zelf schuddend om
lachte, Luuk niets van verstond --- kwam in deze
de onderstelling op, stuitend een beetje, maar toch
ook vleiend, dat mevrouw Haardtsen er met Van
der Cluysse over gesproken, den jonker misschien
wel opgedragen zou hebben hem terug te brengen.
Hij werd er warrig abstract van, kon geen aandacht
meer vinden voor 's jonkers vertellingen.
DU kent mevrouw Haardtsen immers al zeer lang,
meneer van der Cluysse," vroeg hij na een poosje
op den man af.
»Mevrouw Haardtsen ?" verwonderde zich de ander
even. »Al van haar jeugd af, ja. Charmante vrouw,
nie-waar ? Lieve vriendin, admirabel in één woord."
) Heeft u haar man ook gekend ?"
)Zeker! Goeie vrind van me geweest. Maar niets
'
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voor haar, onder ons gezegd. Te .... te .... hoe zal
ik zeggen, te véél, te uitsluitend man .... Dat wil
zeggen, pardon, geen bruut, volstrekt niet, dat niet,
maar .... in ander opzicht. Leefde voor zijn werk.
Had geen artistieke bekommering. Wat zij toch ook
altijd een beetje noodig heeft."
»Z+56. Dus geen gelukkig huwelijk ?"
»Zal ik niet beweren. Mevrouw Haardtsen is een
van die naturen die eigenlijk onder alle omstandigheden min of meer gelukkig, min of meer ongelukkig
zijn. Fijne vrouw ! Er zijn heel wat aanslagen op
haar deugd gepleegd, indertijd. Maar altijd allemaal
gepareerd, hoor, keurig netjes. Vandaar natuurlijk
al die laster, hè ? Je moet de menschen maar
teleurstellen."
Nu keek Luuk den ouden jonker éven oplettend
aan. Deze knipte met zijn linkeroog en trok een
grijnsgrimas. Luuk lachte.
»Als 't niet te onbescheiden was zou ik wel willen vragen : hoe weet u dat zoo precies?"
2. Och ! Wil ik u wel vertellen. Julie.
mevrouw
Haardtsen is altijd bizonder vertrouwelijk met me
geweest, echt vriendschappelijk vertrouwelijk, komt
weinig voor bij vrouwen, hebben någ gelijk misschien . Ik weet, nou, ik mag wel haast zeggen,
alles van haar. Ze heeft het dikwijls moeilijk gehad.
Weet u wat het is .... Och, natuurlijk is ze zelf
ook wel eens 'n beetje gaan houden van een man
die haar 't hof maakte ;, hè ? .... Een vrouw als zij ;
ze is nogal ijdel .... enne .... dan kon het haar
zoo vreeselijk teleurstellen, als telkens weer bleek,
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maar ze wist me gedurig overtuigd te houden, dat
ze me .... nu .... hoe zal ik zeggen, in hoogere
regionen .... boven de navel zei Multatuli plat ...
zéér gezind was, ziet u, werkelijk innig goed en lief
gezind, enne .... nou, dat het dan toch ook zonde
zou geweest zijn, werkelijk jammer, zoo'n teere
relatie, op een of andere wijze, bruutweg te verstoren
of åf te breken. Excuseer als ik de indruk maak
te renommeeren. Is waarachtig niets voor mij. Maar
u heeft me gevraagd, hè ? 't Is voor 't allereerst,
dat ik er met iemand over gesproken heb. Bewijs
dat u me vertrouwen inboezemt. U lijkt me inderdaad een .... nou, een betrouwbare persoonlijkheid,
excuseer alweer. Toch heb ik nu spijt. Wat moet u
eigenlijk wel denken. Ik had er nooit over willen
spreken, met niemand. Zoudt u zoo .... Wilt u wel
uw best doen weer te vergeten, wat ik u meegedeeld heb?"
Nu dorst Luuk niet dadelijk op te kijken naar
het zwaar doorgroefde clownsgezicht tegenover hem.
Voor zich heen, bijna fluisterend, antwoordde hij :
»Vergeten zal ik het wel niet gemakkelijk kunnen.
Maar ik zal.... ik zal uw geheim goed bewaren,
en er mogelijk mijn voordeel wel mee doen ... .
Ik geloof nu wel, dat ik u begrepen .... Ik dank u."
Even later, wat zenuwachtig geworden allebei,
stonden ze op, gingen naar een ander café, dronken
een whiskey-soda. En Van der Cluysse vertelde er
weer verscheidene van zijn aardige verhaaltjes over
meisjes en avontuurtjes. Daar tusschendoor praatte
hij dikwijls in-eens weer over een boek, vergelijkend
14
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een geval uit zijn leven met dit of dat van Maupassant, van Balzac, van Casanova. Tot diepere vertrouwelijkheid, een bekentenis, een raad, kwamen zij
niet meer, maar een sfeer van innig begrijpen en
samen-stil-weemoedig zijn hield hen dicht omvangen,
tot zij, laat, van-een gingen.
»Zie ik u eens bij me," vroeg Luuk, wat aarzelend.
»Dat weet ik niet. Ik ben zoo'n rare kerel."
VII.
Luuk was laat dien Zondagochtend in zijn Amsterdamsche hotelkamer. :Moe en peinzig, vaag melancoliek, bleef hij uren te bed liggen, vorderde, eindelijk
opgestaan, ook maar langzaam met zijn toilet, dat
toch geenszins bewerkelijk was -- het liep tegen half
twaalf toen hij ten slotte, stil en eenzelvig, in de
verlaten zaal, voor zijn thee met broodjes zat. Maar
plotseling, terwijl hij overblikte, leeg, naar den eenzamen kelner, die aan het buffet te hangen stond
en uit de verte naar hem tuurde, werd hij als aangegrepen door gejaagdheid, adem beklemmend.
Ofschoon naar Amsterdam gereisd met het plan er
tot Zondagavond of Maandagmorgen te blijven, wilde
hij nu dadelijk terug; er was groote haast bij ; dienzelfden avond of middag nog wou hij naar mevrouw
Haardtsen en Helene gaan, het moest ; zåå hevig
schaamde hij zich thans, in de plotseling vaste verbeelding, dat hij de beide dames door zijn plompe
wegblijven in opspraak had gebracht. Wat een
manieren, wat moest mevrouw Haardtsen wel van
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hem denken ? Deemoedig excuses maken zou hij,
en maar allerlei verzinnen, van druk werk, ongesteldheid, noodzakelijke reizen. Och wat ! Pf ! Nonsens!
onderbrak hij dan weer spottend zijn eigen gedachten -- mevrouw Haardtsen ! Alsof die fijngevoelige vrouw er al niet lang alles van weet, alles van
begrijpt ; anders had ze hem toch waarachtig, na zijn
gastheerschap te Utrecht, wel weer eens geïnviteerd.
Maar ook zij en Helene, ze lieten niets van zich
hooren al dien tijd; ze konden hem missen ! Goed
-- goed -- een lompheid, een lafheid bleef het t6ch,
van zijn kant, dat ve rklaringlooze wegblijven ; hij
moest zien dat te herstellen. Had hij zich niet boven
zijn teleurstelling uit kunnen heffen --- althans moeten
zorgen, dat Helene's naam en die van haar moederlijke vriendin geen schade leden door zijn toedoen
Tegen drieën was hij terug in de stad waar hij
woonde. Sporende nog, had hij na lang wikken en
wegen besloten zijn voorgenomen bezoek in den
avond te maken. 's Middags immers was er meer
kans dat hij de dames hetzij niet thuis trof, hetzij
met andere visite. En deze laatste mogelijkheid,
ofschoon de gedachte er aan, als aan een wel gemakkelijke oplossing, hem een oogenblik had opgelucht, kwam hem bij langer nadenken toch minder
wenschelijk voor, daar hij zich, telkens wanneer hij
het oogenblik der ontmoeting levendig in-dacht,
gansch niet zeker van zichzelf voelde, vreesde te
zullen blozen en stamelen — hij wist immers ook in
't geheel niet hoe mevrouw Haardtsen's houding
tegenover hem zijn zou. Wat Helene betrof was hij
^

--
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niet bang; die zou we]L lief en vriendelijk doen, wel
blij zijn hem terug te zien ; zij wist wel dat er geen
reden tot boosheid bestond.
Dus liep hij direct van 't station naar zijn kamers,
ongevoelig voor de stadszondagmiddagstemming, die
hem anders zoo kon hinderen, aldoor vervuld van
zijn plan. Hij vond het nu toch wel een moedig
besluit van zichzelf. Vast nam hij zich voor, zijn
verderen middag vooral zoo rustig mogelijk door
te brengen, zich voorbereidend op den moeilijken
avond.
Maar 't kwam anders uit. Want toen hij zijn
woonhuis binnen en naar boven geloopen was, zag
hij daar in de gang, van de hoogere trap komende,
Dick oostervue, die haastig en met een zorglijk
gezicht, vinger op de lippen, naar hem toetrad, hem
sprakeloos voortduwde tot in zijn kamer en hem
daar volgde.
» God ! wat is-t-er, wat doe jij hier, is er iets gebeurd ?" vroeg Luuk, schrikkende, op gedempten
toon. Hij wist dat zijn vriend de Steendorpen kende,
hen af en toe bezocht, maar in dit geagiteerde en
tegelijk bazig handelend optreden van Dick was iets
dat hem sterk verwonderde.
» Zal sk je zeggen," zei de ander fluisterend, ofschoon ze toen al in Luuks kamer waren en de deur
weer dicht, »kleine Ja n hier is plotseling ernstig ziek
geworden, bronchitis met gevaar voor longontsteking
heeft de dokter geconstateerd -- hij komt straks
terug. Enne .... nu, je weet, dat Steendorp eergisteren naar Amsterdam is vertrokken ?"
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»Nee, wist ik niet. 'k Ben zelf juist even na'
Amsterdam ...."
» Zoo. Ja, hij is er op zoek naar een betrekking,
zoo heet het tenminste. De nood is weer 'is aan de
man. Maarre .... intusschen weet zijn vrouw niet
waar hij zit, en hij heeft al het geld meegenomen
wat ze nog hadden, een beetje trouwens. Vandaar
dat ze om mij heeft gestuurd, begrijp je, in d'r
verlegenheid. 's Zondags is dat dagkind er ook niet.
Marietje is een briefje bij me komen brengen. Maar
wat ik zeggen wil, er moet natuurlijk een en ander
zijn, en ik heb zelf niets bij me, ben zåó weggeloopen. Heb jij ook even . ... 'n gulden of wat?"
»0 ! Natuurlijk. Met genoegen. 't Is toch een gesukkel met die lui. Ik heb in de laatste tijd al 'is
meer wat voorgeschoten, kwitanties betaald, en ook
de huur een keer."
»Jawel, jawel, weet ik iets van. Maar je hebt alles
toch weer terug, hé ?"
»Op een kleinigheid na. Hoezoo ? Hoe weet jij dat?
Heb jij dat hun dan weer ...."
»Nee-nee," viel Dick aarzelig in, »maar ik weet
er toch van. Ze bepraten hun geldzaken nog al 'is
met mij .... Mooi ! Dankje ! Tot straks. Je wilt wel
een beetje stil zijn, hè Het kind slaapt op 't oogenblik, maar erg onrustig."
»Zeker, zeker. Ik heb hier trouwens geen trommels
of trompetten tot mijn beschikking," zei Luuk glimlachend. »Zal ik straks niet 'is even komen kijken
boven ? Dat arme kleine ventje. 't Is 't zwakste van
de drie. Als dat maar goed loopt."
?
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»Ja, ja," kwam Dick zenuwachtig. Zijn mond sloot
zich niet geheel en zijn blik bleef een oogenblik star.
Maar met een lichte schudding herstelde hij zich.
»Dat's goed, ja, kom straks maar even boven ; ik blijf
bij ze, ze kunnen nu niet alleen zijn, dat begrijp je."
»Ja. Zou er niet een verpleegster .... ?"

»116 ? Och, nee, nee."
Alleen gebleven voelde Luuk zich dof en verward,
lichtelijk verbijsterd, eensklaps geheel uit zijn sfeer
gerukt. Het was of iemand hem iets verteld had,
dat hem diep ontroerde, maar dat hij toch nog niet
heelemaal begreep. Dat lieve kleine kereltje met zijn
blonde krulletjes. Eergisteren was het nog even bij
hem geweest, op zijn kamer ... Gebeurde wel meer
Gaf zulke kleine, onschuldige geluksmomentjes
Hè? Wie zei dat daar Och! Nonsens !
Kom, dat ventje zou wel weer beter worden ; er
wås immers nog geen longontsteking!
Maar geen kwestie van de voorgenomen rust dien
verderen middag. Hij probeerde te lezen, maar telkens gingen zijn blikken over het boek heen, hield
hij luisterend zijn adem in.
•Wat een ellende toch in de wereld. Geen cent in
huis en dan je kind ziek. Je eigen kind; kon hij
zich daar indenken, een kind te hebben ? Een kind
van .... och nee, nee ! Dick, goeie kerel, die leefde
maar als hij helpen kon. Dacht niet aan zichzelven.
Zooals anderen doen, die .... enfin ! Lucas van der
Marel, je bent een belabberde egoist. Hm ! Nou ja.
Maar je kunt je nog wel veranderen, als je wilt.
Als je wilt !

... .

... .
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om haar heen, glimlachte tegen het kind en fluisterde het af en toe iets in 't oor. Over 't kleine
zusje, hoorde Luuk hem iets mompelen, dat toch zoo
zoet sliep nu, achter, in de wieg. En dan glimlachte
ook ernstig het smalle meisjessnoetje, terwijl ze
kijken bleef naar haar broertje.
Het strakke madonna-gezicht van mevrouw
Steendorp, bleeker nog dan anders en met een
schaduwtje aan de slaap-holte, werd verder niet meer
opzij gewend ; onophoudelijk tuurde ze neer op het
was-witte voorhoofdje, waarover de blonde krulletjes
dansten, terwijl het bewoog onrustig, van links naar
rechts, van rechts naar links, in benauwenis. Luuk,
van zijn stoel, zag enkel duisterheidjes, waar de
oogjes moesten liggen. Hij voelde zich klopperigverlegen, totaal overbodig en ongewenscht, wist niets
te zeggen, dorst ook niet. Dit begon hem na enkele
minuten licht te ontstemmen ; het kwam hem nu
plotseling voor dat mevrouw Steendorps smartelijke
ongerustheid overdreven was. Waarom keek ze nu
tenminste niet eens even zijn kant uit en praatte
een oogenblik ? Hij voelde weer hoe de strak-zedige
onverschilligheid en stugge trots van dit vrouwtje
hem eigenlijk altijd licht froisseerde. Wat een verwende ijdeltuit ben je toch nog altijd, ondanks alles!
— zei hij tegen zichzelf, terwijl hij weer afdaalde
naar zijn kamer, nog voorzichtiger dan hij naar boven
gekomen was — nog heel wat sterker vernederd zal
je moeten worden, amice, váár je den noodigen
deemoed veroverd hebben zal. »What ceremony else ?"
Het leven is een voortdurende zelfbewaking.
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Maar toen Luuk zich, een paar uur later, met
eenige verlichting al dadelijk, in de open lucht bevond,
op weg mevrouw Haardtsen en Helene te bezoeken,
merkte hij in-eens, tot zijn eigen vage verwondering,
dat hij daar eigenlijk heelemaal niet meer tegen op
zag. Integendeel, vlug, niet zonder haastigheid zelfs,
stapte hij door, verlangende nu naar de beide
vrouwen, bijna gelijkelijk, als naar een paar goede,
vertrouwde vriendinnen, met wie hij eens zou kunnen
praten over 't geen hem vervulde, de ellende in het
Steendorpsgezin. Toch, toen hij, opengedaan, die welbekende vestibule weer voor zich zag, dadelijk herkende aan den kapstok een manteltje en hoed van
Helene, slordig opgehangen, werd hij overvallen
door een bevangenheid die hem bonsde diep in de
keel, ook nog terwijl hij al aanklopte -- want ja zeker,
de dames waren thuis, of meneer maar door wou
loopen -- klopte aan de deur van de achterkamer,
daar binnenging, en zich dadelijk dwong tot zien.
Er klonk een kreetje van verrassing. Wat hij 't eerste
merkte was, dat de dames niet alleen waren --- drie
vrouwengestalten stonden op. Din, met nerveuze
energie, greep hij zich tezamen en trad, even gebogen,
mevrouw Haardtsen tegemoet. Had intusschen toch
al opgevangen een blik van Helenes verrast groote
oogen, gezien, met een schokje van vreugde, hoe
warm-blij die blonken. Nu stond hij excuses te
stamelen, verscheidene achtereen, waartusschen het
levendige gezicht met het witte haar tegenover hem,
aldoor breed-glimlachend, welwillend-ondeugend, zei:
3,Ja-ja. Put je maar niet uit, jongen. Prettig dat je
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ze nu over hem, meende dat hij, over zijn teleurstelling heen, naar haar toe gekomen was om weer
met haar om te gaan, vroolij k flirtend als vroeger,
en zooals ze daar nu eenmaal zoo dol van hield.
Welnu, och ! misschien kon dat ook wel weer ! Hij
zou wel zien, hij zout zijn uiterste best doen. Een
man zijn, een futtige kerel, wat donder ! Je doodkniezen kon je altijd nog !
Helene van opzij bekijkend, probeerde hij nu koel
te zijn en kritisch; hij bemerkte weer met zekere
voldoening -- herinnerde zich datzelfde van hun
tweede ontmoeting, in de serre bij de Haes -- dat
haar gelaatstrekken welbeschouwd niet meevielen,
dat zij eigenlijk volstrekt zoo wonderlijk mooi niet
was, als hij haar altijd in zijn gedachte had. Zoo
ging het ook immers altijd, je idealiseert onwillekeurig het meisje waarvan je houdt. Haar vormen
waren niet zeer fijn, niet regelmatig ook; haar huid,
onegaal van tint, had iets mat-voozigs hier en daar
vergelijkende leek hem zelfs het teer-blonde zusje
van een fijner, gedistingeerder schoonheid
Van het ziektegeval in de Steendorpfamilie vertelde Luuk nu ook.
» Och-god !" riep Helene, zich meewarig vooroverbuigend, en haar lippen„ vooruitgestoken, bleven even
uiteenwijken. Haar aanziende werd hij dan plotseling
sterk ontroerd, en wist nu zelf niet : kwam dat door
't eigen verhaal of door de meelijdende innigheid
van haar groot opgianzen de, grijs-blauwe oogera. Ook
de andere dames bleken zeer begaan, met het arme
vrouwtje vooral; zij vroegen naar allerlei, praatten
--

...

.
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er een heele poos over door, en eensklaps zei Nannie
Servaes tegen Helene : » God, zeg, dat arme mensch !
Ik kon eigenlijk best een paar nachtjes daar gaan
helpen, vin' je niet ?"
Bruusk-verstoord richtte Helene zich op. »Wat ?
Hè nee !" riep ze uit. »Tjakkes, doe dat nou niet.
Kom, ze zullen zich wel redden met die meneer
Oostervue. Die zit er immers aldoor bij. Jij bent hier
nu eens voor je vacantie, voor je genoegen. Als er
een pleegzuster noodig is, zullen ze er toch wel een
laten halen, wat denk jij, Luuk ?"
»Ja, ja, dat wil zeggen, dat weet ik nou eigenlijk
niet. Het zal haar wel erg begrooten. Ze zal 't wel
alléén willen blijven doen, zoolang ze kan ... .
tenzij misschien ...."
»Nu .... tenzij ?" vroeg Nannie met haar vogelenstemmetje.
»Tenzij haar de hulp gratis werd aangeboden."
»Nou juist, zie je wel. Nee maar, dat doe ik hoor!
Wilt u mij er straks even brengen, mijnheer van
der Marel ? 't Is misschien maar voor een enkele nacht,
of een halve. Zulke gevallen met kinderen, 't kan
soms zoo gauw .... En dat menschje moet toch wat
rust hebben. Die meneer.... hoe heet-ie ook .... nou,
hoor'is, die kan daar toch ook maar niet blijven
zitten !" Zij lachte en kleurde even. Ook mevrouw
Haardtsen trok ondeugend lachend haar wenkbrauwen op. Maar Luuk keek naar Helene, die norsch
fronsend voor zich uit was blijven zien. »Hm !" kwam
ze, »'k zie volstrekt niet in, waarom jij dat juist zou
moeten doen. Wat hebben wij eigenlijk met die
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Ze zijn voor ons ook
Steendorpen te maken .
waarachtig zoo vriendelijk niet, de menschen hier."
Van der Marel voelde zich licht gehinderd en met
het geval verlegen. »Het is wel erg lief van u, juffrouw Servaes," begon hij, »en ik voor mij .... ik
zou natuurlijk ook heel blij zijn, iets voor die menschen
gedaan te hebben door er hier over te spreken,
maar ...."
»'k Wou dat je 't maar gelaten had," viel Helene
hem in de rede met een korten, koelen blik.
Nu bloosde Luuk van spijt. »Wat denkt u ervan
mevrouw," zei hij, en even trilde zijn stem van ergernis. Het ontging hem niet dat Helene hem daarop
nogmaals, schichtig kort, in het afgewende gelaat
blikte.
»Wel," begon mevrouw Haardtsen gemoedelijk,
en keek er Helene bij aan, »me dunkt ook, Leentje,
een enkele of een halve nacht waken zal Nannie
zooveel kwaad niet doen, dat gebeurt 'r nou wel 'is
meer, bijvoorbeeld als jij nog een beetje komt praten,
's avonds laat, op haar kamer .... En ze doet er die
luitjes misschien wel een groote dienst mee."
»ja, ja !" riep het verpleegstertje uit. »Ik doe het,
ik doe het, hoor ! Leen, niet zoo kwaad kijken ! Je
meent het goed met me, dat weet ik wel, lief dier
ben je, maar ...." En opgestaan sloeg ze haar armen
om Helene's schouders en kuste haar op beide wangen
met innigheid. Luuk voelde zijn oogen vochtig worden.
Een lieve zuster te hebben moest toch ook wel iets
heerlijks zijn. Neer zag hij Helene aan -- nu waren
ook haar oogen plotseling een-en-al teederheid ! »Doe
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het dan maar," zei ze, als gaf ze haar zuster permissie, »och ja, 't is waar, 't is misschien ook niet
zoo erg. En meneer van der Marel vindt het natuurlijk wel aardig, zoo'n wandelingetje met jou in de
maneschijn. Straks hoor. 't Hoeft volstrekt nog niet
dadelijk !" Overmoedig glimlachend, toch met iets
onderzoekends, keek ze er Luuk bij aan.
Er volgde een algemeene opluchting en het gesprek
kreeg een vroolijker toon. Geheimzinnig-licht was
door Luuks hoofd de gedachte gevaren : inderdaad,
gesteld eens hij kon verliefd worden op Nannie, zou
dat niet de allerbeste oplossing zijn ? Hij werd aandachtiger voor het verpleegstertje, zag nu ook hoe
de zusters op elkaar leken, en Nannie zelve, opgeleefd door haar spontaan plan zoowel als door de
overwinning op Helene's verzet, oogschitterend en
blij, ging met vroolijke animo in op Luuks schertsende vragen, zijn vriendelijke plagerij.
Helene intusschen, onder praten met mevrouw
Haardtsen en thee schenken door, moedigde haar
zuster aan, stookte haar op tegen Luuk met lachjes
en uitroepjes ; ze scheen er plezier in te hebben
dat Nannie en hij dadelijk zoo goed met elkander
opschoten ; een enkele maal ook glimlachte ze, verstandhouding zoekend, naar 't rozig gezicht met de
witte kuif. Maar toen het langer duurde werd die
houding haar toch te moeilijk. Wat dichter aanschuivend, zich overbuigend naar Nannie of Luuk,
onderbrak zij hen telkens met schaterlachjes of vulde
levendig hun zinnen aan, trachtte Luuks blikken te
vangen. En 't lukte. E+éns dat hij, zich weer ten volle
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vriendelijke voornemen. Dat moest dan toch ook
våår den nacht nog even bepraat worden met mevrouw Steendorp.
»Ja-ja, natuurlijk," zei het meisje, »'k zal me gauw
verkleeden." Toen zij de kamer uit was, voor 't eerst
samen-alleen de drie die wisten, ontstond even verlegenheid, stilte — onuitstaanbaar. Maar Luuk, met
een plotseling onnatuurlijk klinkende stem, zei dat
hij moe was; zoo laat geworden gisterenavond in
Amsterdam ; hij had er Van der Cluysse nog ontmoet.
En dadelijk, levendig, met iets lichtlijk spottende,
dat toch zwaar van zacht-innige belangstelling was,
vroeg mevrouw Haardtsen naar haar ouden vriend:
»Zoo-zoo, was hij weer 'is aan den boemel ? Hoe
gaat het hem ? We hebben hem in lang niet gezien,
hè, Leen ? Die goeierd!" Luuk zei dat ze den avond
samen doorgebracht hadden, en dat hij het best kon
vinden met den caoutchouc-jonker ; wat een aardige,
interessante man eigenlijk; wat had hij veel gelezen
en veel ondervonden. Mevrouw Haardtsen bloosde
een beetje en lei haar hoofd achterover, gevleid,
luisterende met een glimlach als van een moeder die
haar zoontje hoort prijzen. Ook dat Van der Cluysse
bizonder thuis scheen te zijn in de groote steden
van Europa, maar minder in de beau-monde misschien
dan in de demi-monde,, waagde Luuk te zeggen —
een klein verraad vond hij het wel, maar er moest
gepr aat worden .... De dames lachten. Mevrouw
Haardtsen wendde een oogenblik haar hoofd in de
schaduw; Luuk meende te zien dat haar oogen
knipten. Maar Helene, zich vooroverbuigend, vroeg
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nieuwsgierig : »0 ja ? Sprak-die daar veel over ? Toe
zeg, vertel 'is, Luuk, wat heeft-ie alzoo beleefd ?"
»Welnee, welnee, wat denk je wel ! Dat 's niet
voor jongemeisjesooren, wat zegt u, mevrouw !"
» Och flauwerd, loop, ajakkes, jongerneisjesooren!
Kom vooruit, vertel maar 'is gauw, Luukje, toe,"
vleide en dreef het meisje, oogstreelend en met
gretigheid.
Hun blikken grepen in elkaar. En geh6é1 had hij
haar willen grijpen, grijpen overal. Als met vlammen
schoot de hartstocht hem door 't lijf ; nog nimmer
had hij zoo sterk gevoeld, dat zij ook wel neigde naar
hem en niet louter vriendschaplijk. Toch was er tegelijk iets in haar uitdrukking geweest, dat hem lichtlijk
hinderde.
»Nee-nee, hoor, geen kwestie van." En hij lachte
wat geforceerd. » Doe maar geen moeite."
Zij keek hem verwijtend aan, fronselend haar
neusvel : »Flauw hoor," herhaalde ze, »heel erg flauw."
Maar daar was Nannie alweer terug, verrassend
bekoorlijk in haar verpleegsters-costuum ; het wit-enzwarte mutsje wipte coquet op den golvend-blonden
haardos. »Zåå kan ik me begrijpen dat u verpleegster geworden is," kon Luuk niet laten uit te roepen.
»Magnifiek ! Alleen, het lijkt me lang niet zonder
gevaar door u verpleegd te worden."
»Hoor 'is, hoor 'is! Complimentjes maken, dat
kan-ie nog !" lachte Helene. Weer ving Van der Marel
haar sterken blik, die spotte en onderzocht tegelijk.
Er werd afscheid genomen. Mochten de Steendorpen intusschen al een andere verpleegster ge15
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vonden hebben of Nannie's hulp overbodig zijn
geworden, dan zou Luuk haar natuurlijk weer terugbrengen.
Helene liet hen uit. Daar gaan ze samen," riep
ze, vroolijk aanmoedigend, met een lichten ondertoon van spottende ironie, »pas maar op met dat
heertje, Nan, 't is een Lovelace, hoor !" En ze keek
er hém bij aan, wenkbrauwfronsend ; in 't gedempte
ganglicht zag hij haar oogen lichten; o, die heerlijke
overmoed weer in haar blik, die triomfeerende, haast
té felle overmoed, waar ze hem gek mee maakte !
Maar toen Nannie, vooropgaand, de voordeur al uitgewipt was, lei Helene snel, met eenvoudig gebaar,
haar rechterhand op zijn schouder en fluisterde hartelijk : »Prettig dat je weer gekomen bent, hoor,
nu niet zoo lang meer wegblijven. Goeie vrinden
blijven."
En het was Luuk of zijn hart opsprong, ål te vol
voelde hij zich eensklaps, al te vol liefde, hoop,
vreugde, weemoed, alles tegelijk. En tevens zoo bij
uitstek helder, zoo weerlicht-snel overleggend. Hij
was al buiten. Maar met een » o, pardon, een oogenblik, ik vergeet mijn stok," stapte hij haastig het
huis weer in, greep Helene, die schrikkend achter
de deur terugweek, om het middel, trok haar dicht
tegen zich aan en zoende haar, wild, op wang en
hals. » Zeg 'is, ben je gek, toe !" fluisterde scherp
het meisje. »Toe, vooruit nou maar, gauw ! ...
Stoute jongen l" Nogmaals, terwijl hij alweer ging,
kwam even een drukje van warme hand op zijn
schouder neer. Dan echter was de deur achter hem
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»0 ! Ja. Hm ! Misschien," kwam Luuk verward,
terwijl hij de grokken klaar maakte. »Ik heb nog
geen idee hoe dat loopen moet. Maar enfin, voor1 oopig heb je gelijk gekregen en dank ik je voor
je raad." Zich over de tafel buigend reikte hij zijn
vriend de hand.
Dick keek snel naar hem op, verbaasd blijkbaar;
dan zag hij de opwinding in Luuks oogen en begreep.
» 0, wat dat betreft," weerde hij af, intusschen toch
die toegestoken hand even vattend, en lachende,
kort, met iets stil weemoedigs. »'t Is anders lukraak,
hoor, als ik een goeie raad geef in zulke dingen,
dat weet je trouwens wel. Ik .... ach, weet je wat
het is, ik heb me al z n leven door iedereen op m n
kop laten zitten, daarom raad ik nu anderen aan, dat
vooral niet te doen, begrijp je. Raadgeven is gemakkelijk, als je zelf maar niet behoeft te handelen
naar je wijze woorden .... Hoe was 't nou van
avond, hoe dee' ze tegen je ?"
»Hé?" keek Luuk verwonderd op. Zoo'n vraag
was niets voor Dick. Niet gewend, ook hij, over zoo
iets te praten, kleurde hij sterk, terwijl hij antwoordde : »Hoe ze deed ? Wel .... Ja, God ! lief,
aardig. 't Is nou eenmaal een schat, hé, altijd !"
»Volhouden maar kerel, volhouden," zei Dick, met
onmiskenbare bitterheid nu ; mistroostig wierp hij zijn
hoofd tegen 't leer van de stoelleuning, zijn beenen
over elkaar schuivend schommelde hij zenuwachtig
met het bovenste.
Intusschen bleef hij maar zitten, praten, drinken.
Hij vertelde van zijn krant, allerlei dingen van het
'

'
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slavige redactiewerk, dat hem soms zoo verschrikkelijk de keel uithangen kon ; dikwijls dacht hij er
over maar weer eens op te donderen hier, maar
nou ja! Luuk verbaasde zich een beetje over dat
zeurige praten en blijven plakken van zijn vriend.
Hij schreef het toe aan Dicks behoefte, wat rust en
gezelligheid te genieten na zijn triestigen dag op de
ziekekamer. En hij vond het zelf ook niet onaangenaam, nog niet zoo dadelijk naar bed te gaan, al
de tegenstrijdige gedachten in zijn warme hoofd wat
uit te laten woeden en woelen. Maar 't werd zoo
laat. De overmoed, dien hij een poosje gevoeld had,
na dat heerlijk-wilde afscheid vanavond achter de
voordeur, was weer sterk verminderd. Dat hij Helene
niet antipathiek was, wist hij immers toch al. Wat
gaf het, zoolang ze toch, boven alles, van dien beroerden kerel, dien Fokkema .... verdomd! Eigenlijk
een schande voor een getrouwden man, een jong
meisje zoo aan zich te hechten ! Ja, ja, ja, maar ... .
doe er maar eens wat aan ! 't Was nu eenmaal zoo.
Ze dronken ieder drie grokken, rookten er bij,
praatten in ruwe mannewoorden over toestanden in
de stad -- over alles behalve wat hen innerlijk bezighield --- en werden allengs warmer in hun hoofden,
moe en soezig. Maar Dick, telkens als er boven een
vlugge tred ging of een stoel werd verzet, schoot
op in zijn stoel, zweeg en wenkte ook Luuk te
zwijgen, luisterend naar boven. Eindelijk, tegen half
drie, terwijl Luuk, geeuwerig, niet meer in het rosse
lamplicht kunnende kijken, met gesloten oogen
achterover in zijn stoel lag, zei zijn vriend : »Kam,

... .
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ga jij na' je bed, kerel! En weet je wat je doet,
laat mij maar zitten hier. Vin' je dat goed, dat ik
maar hier blijf ? Je doet er me genoegen mee. 't Is
amper de moeite om nog na' huis te gaan en ik
slaap uitstekend in zoo'n lekkere stoel als deze."
Luuk had zijn oogen, verbaasd, wijd open gesperd.
Maar Dick, als had hij daar geen vermoeden van,
keek hem niet aan. » Vin' je goed," vroeg hij nogmaals.
»Wel! Hm ! Kerel ! Zooals je wilt, hoor." Zonderlinge kwibus toch, die Dick. Maar te moe was Luuk
en te suffig om er verder veel over na te denken.
» Adieu dan !" En hij slofte naar zijn slaapkamer.
Maar toen hij te bed lag, dof, doodelijk moe, al
half droomend, wist hij ook niet goed meer : was
het nu waar of niet, dat Dick Oosteroue daar vdtir
op een stoel lag, en dat boven, voor Jantjes bedje,
Helene's zuster te waken zat. Ja, toch, het was
wåár, hij droomde nog niet heelemaal, 't was alles
waar. De vreemdheid van het geval deed hem wild
doorfantaseeren, over andere mogelijkheden .... En
zoo sterk, in zijn halve dronkenschap, stelde hij zich
Helene's omhelzing voor, dat hij rilde in zijn bed,
en geloofde dat, als 't ooit werkelijk gebeurde, hij
zou sterven van zaligheid.
De Maandagochtend, met den terugkeer van daglicht en dag-geluiden, zoowel in huis als op straat,
bracht een algemeene verandering en herstel van
normale toestanden. Het kind had een rustigen nacht
doorgebracht. Dick en Luuk wachtten nog op den
dokter. Maar toen die er geweest was en verklaard
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had, zijn middelen bleken uitstekend gewerkt en alle
gevaar voor Jantje weggenomen te hebben, gingen
ze, elk naar zijn bureau. Nannie bleef nog een beetje.
Ze vond mevrouw Steendorp een snoes en wou haar
helpen. Maar daar intusschen ook het dagmeisje
weer was gekomen, en zij merkte, dat het jonge
vrouwtje -- de spanning voorbij — zich wat verlegen begon te voelen met haar sjofele kleeding, haar
kale boeltje, ging ze maar kalmpjes weg, onder afspraak dat mevrouw om haar zou sturen als 't weer
noodig mocht zijn. Tegen den avond kwam Steendorp zelf thuis; niets passends gevonden had hij,
maar zijn geld schoon opgemaakt --- zoo was dus
binnen vier-en-twintig uur alles in huis weer bij 't
oude, en dacht weldra Luuk, aan het vreemde dien
dag daar voorgevallen, inderdaad als aan een verren
droom terug. Ook was hij te veel vervuld van zijn
eigen lotgevallen, zijn nieuwe gelukskansen en hoop,
om nog v66l te denken over dat ziektegeval in de
familie Steendorp of daarover te praten met Dick
Oosteroue.
Want intusschen had, een paar dagen na zijn
bezoek op dien Zondagavond, Van der Marel alweer
een invitatie voor een dinétje op » Huis-en-Hof". En
binnen een week was de oude omgang in volle fleur
hersteld, ja nog levendiger dan te voren. Ter eere van
Nannie Servaes, in wier liefelijk aanschijn en toegewijd
wezen mevrouw Haardtsen zich moederlijk bleek
te vermeien — zoo zelfs dat Helene zich er af-en-toe
jaloersch van toonde --- gaf zij dintjes, ofschoon het
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seizoen daarvoor feitelijk voorbij was, en arrangeerde
ze zomeruitgangen, hoewel de zomer dat jaar nog
niet recht komen wou. Luuk was overal bij. De
geaccrediteerde chaperon van de I dames Haardtsen",
heette men hem in de stad ; de heeren aan de societeitstafeltjes keken onmiddellijk zijn kant uit als die
naam maar werd genoemd, en ook ergerden hem
dan altijd weer, ofschoon hij er zijn schouders over
ophaalde, die zelfde spottende blikken en malicieuse
glimlachjes. Voilà Ia province ! hoonde Luuk in zichzelven, niets gewoon is dat volk ! En hij vertelde
ervan aan Helene, in hun stijgende vertrouwelijkheid
van thans ; zij lachte er meestal om, uitbundig soms
en schel, vroeg levendig verder, wilde weten hoe in
bekende stijve families, waar Luuk wel kwam, over
haar werd gesproken. Maar een enkele maal werd
ze boos, sprak met felle gekrenktheid en trotsche
minachting over het bespottelijke, schijnheilige gedoe
van die nare menschen. Luuk ontstelde er van en
deed verbaasd. »Jaloezie, kind, niets dan jaloezie, dat
begrijp je toch," riep hij uit. »Trek je daar toch
nooit iets van aan. Om te beginnen kunnen ze al
niet velen dat mevrouw Haardtsen en jij zich goed
en na' de mode kleeden. Dat maakt ze al giftig.
Dat 's al een reden je te bekletsen. Maar als je
daarenboven nog zoo mooi bent, en niet altijd zedig
altéén en met een strak recht gezicht langs 's Heeren
straten gelieft te gaan !"
» Och ja, natuurlijk, je hebt gelijk!" lachte 't meisje
dan weer en ze kreeg er meer en meer plezier in
van Luuk te hooren, en met hem te spotten, over
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al die brave en stijf-halzige families — waarvan de
bitterende papa's en de sportlievende zoons niettemin
bizonder op pikante verhalen en schuine aardigheden
verlekkerd bleken.
Luuk intusschen, in de weken van hernieuwden
drukken omgang met Helene, voelde zich geslingerd
als tusschen hemel en hel ; van dag op dag leefde
hij, en gewoonlijk als in een roes, een soort bedwelmende droomenvolheid, die hij welbewust trachtte
te onderhouden. Van dien hoogenen staat, waartoe
hij gehoopt had zich te kunnen opwerken, een verheffing van hun omgang tot op een plan, waarop
aan zelfzuchtig begeeren niet meer gedacht worden
zou, was eenvoudig geen sprake. Slechts in zeer
korte momenten bereikte zijn mijmerend gevoel dat
hoogtepunt wel, om er meestal zeer spoedig, en ver,
van af te dwalen. En te feller, brandender, pijnlijker,
leefden daarna zijn verlangens op. Neen, neen, hij
gaf er zich rekenschap van, Helene Servaes was
geen meisje om zoo vertrouwelijk mee om te gaan
in een loutere vriendschapsverhouding. Dikwijls kon
ze hem aanzien met blikken, die de hoop op haar liefde
als een onmiddellijk werkend heilmiddel door zijn
bloed joegen, opwindend en wekkend in zijn soezend
brein droomen van ongekende zaligheid. De grootste
moeite had hij dan vaak zich te bedwingen en haar
niet telkens opnieuw van zijn gevoel te spreken, wat
ze hem toch zoo innig smeekend verzocht had, niet
meer te doen. Onmogelijk nalaten kon hij in zulke
uren, haar lokkende gestalte --- zoo vaak dat onopgemerkt gebeuren kon — zoo dicht mogelijk opzij
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te komen en dan even te grijpen een arm of hand,
beklemd van geluksgevoel als ze daar maar een
oogenblik op antwoordde met blik of tegendrukje.
Waren ze samen-alleen, dan trachtte hij dikwijls haar
middel te omvatten en haar te kussen, hetgeen ze,
met haar slanke lenigheid, meestal vlug ontweek,
maar ook wel eens toeliet, in korte overgave, zij het
dan ook met een wenkbrauwfronsing of gefluisterde
berisping. Maar dikwijls ook, in gezelschap van anderen vooral — nog net als vroeger, maar hoe veel
beter begreep hij het nu — scheen ze hem nauwelijks
op te merken en zich in 't geheel niet om hem te
bekommeren, ja zelfs wanneer er niemand anders bij
was kon ze neerzitten of staan, en voor zich uit staren,
met oogen waarin, thans zoo duidelijk voor Luuk,
het verlangen naar den afwezige diep te droomen
lag. Hoe pijnigde hem dan het ál te klaar en wreed
besef, met zijn sterke liefde zoo-goed-als-niets voor
haar te zijn, besef dat hij somtijds onderging met
een soort van galgenhumor, vroolijken zelfspot, als
gold het hemzelf niet, maar een verwaanden andere,
maar dikwijls ook met een ellende, een gevoel van
verworpenheid, dat niet zelden doodsverlangen in
hem opriep. Weg-zijn, ver en diep wegzijn, niet meer
voelen, niet meer denken, 't was dan al wat hij
verlangde.
Soms, in nuchtere oogenblikken, of -- zåå kwam
het hem zelf voor -- wanneer zijn intelligentie
opwoog tegen zijn sentiment, meende hij op 't
eigen geval een objectieven kijk te hebben. Dan
begreep hij dat dit meisje nu was wat de menschen
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een gevaarlijke coquette noemen. Ofschoon met geheel
haar wezen aan Fokkema toebehoorend, kon ze toch
blijkbaar niet nalaten ook hem aan zich gebonden
te houden. Dikwijls vroeger had hij zich gezegd,
dat zulke vrouwnaturen in Holland niet bestaan —
nu ondervond hij het wel anders! En zelfs begreep
hij dan wel even den afkeer der andersoortige vrouwen, die door zulke overwonnen worden. Maar een
enkele blik van Helene, of het in zijn fel beeldende
herinnering ondergaan van haar oogengloed, het
was voldoende om hem heftig te doen spotten met
zulke brave gedachten. Braaf ? Neen, dom ! Want
hoe anders was zulke coquetterie te verklaren dan
uit overbruising van levenskracht, een soort uitleven
van talenten die geen anderen weg vonden. Waarom
eischte de wereld van een man zoogenaamde galanterie, ridderlijkheid, 't geen wil zeggen dat hij meer
of minder het hof maakt aan ålle vrouwen, en zou
een vrouw zich onverschillig moeten toonen voor
eiken man behalve haar uitverkorene ? En trouwens,
zoo zeide zich Luuk in zijn eindelooze verteedering,
bij Helene was het alles toch ook heel wat anders
dan bij een coquette als waarvan je léést, in romans,
een Carmen ! Geen begeerte, God neen, niets dan
warme teederheid lag in haar lieve lange blikken,
en wel allerminst de wreede lust hem aan zich te
onderwerpen, hem van haar gunsten afhankelijk en
zoodoende ongelukkig te maken. Louter innige goedhartigheid was het die in haar oogen gloeide, haar
soms ook toestaan deed, dat hij haar kuste en tegen
zich aan drukte. Zij hield van hem, oprecht; daarom
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wilde ze hem niets dan goéds en liefs aandoen !
Zij was een natuurlijk wezen ! Die geheel kunstmatige, enkel uit maatschappelijke noodwendigheden
voortgekomen scherpe onderscheiding tusschen liefde
en vriendschap was haar vreemd. Eén was er dien
ze boven alles liefhad ; dat had ze hem immers ook
nooit verborgen ; integendeel, met al de kracht van
haar temperament en in de ernstigste bewoordingen
had ze haar liefde uitgesproken. Maar die liefde
belette haar niet ook voor anderen genegenheid te
gevoelen. Was het niet enkel de maatschappelijke
conventie die gebood zulke genegenheid met vriendschap te betitelen ? En is dat »vriendschap" wel zoo
iets koels, iets zonder zinnelijkheid, iets louter van
den geest ? Weet integendeel niet ieder tegenwoordig, dat ook geen vriendschap geboren wordt —
zelfs niet tusschen vrouw en vrouw, man en man —
zonder eenige bekoring van zinnen, 't zij oog of oor?
Zoo redeneerde Luuk van der Marel met zichzelven en juichte zich toe, en wist er zich altijd opnieuw van te overtuigen : Helene Servaes was niet
enkel de verleidelijkste, maar tevens de liefste, de
goedhartigste, de edelste vrouw ter wereld !
Intusschen logeerde de blonde Naunie nog altijd
op Huis-en-Hof. En ook haar liefelijke verschijning
hield sterke aantrekkelijkheid voor Luuk. Veel overeenkomstigs trouwens nam hij waar tusschen haar
en Helene. Overeenkonnstigs in uiterlijk en manieren,
in stem en gebaar. Nannie deed hem Helene nog
beter begrijpen. Zij was zachter en schuchterder,
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opofferender ook dan haar zuster ; minder geest
bezat ze, en trad niet zoo op den voorgrond. Het
was misschien wel voornamelijk Helene, opnieuw
Helene, die Luuk in Nannie vereerde, maar toch zij
zelve ook, in h aar naïef bekoorlijke jeugd, haar stil
innige goedheid. Gaarne verdiepte hij zich in een
gesprek met Nannie, tirerwonderd en verrukt, telkens
weer, door den helderen eenvoud van dat meisjeswezen, gaarne wandelde hij aan haar zijde, luisterend
met genot n aar dat zoo wonder liefelijke, zoo diepin vriendelijke stemgeluid van haar. Herhaaldelijk
nog praatten ze samen wat na over dien nacht bij
Steendorp, beklagend het in triestige zorglijkheid
levende vrouwtje en haar pover drietal. Mevrouw
Steendorp, in dien nacht, zenuwstap door 't lange
waken, had met weinige, bittere woorden haar nood
geklaagd. Gewend intimiteiten te vernemen, en
geheim te houden, vertelde 't verpleegstertje er blijkbaar niet alles van, maar wel gaf ze 't Luuk te begrijpen : zijn vriend Oosteroue was de groote steun
der familie Steendorp, zonder hem had het arme
artiestengezin allang op straat gestaan. Luuk, trotsch
op zijn vriend, vertelde op zijn beurt van diens
zonderlingheden, Dicks schijnbare, bruuske stugheid,
waarachter een zoo rijke mijn van milde goedheid
verborgen lag.
»Hij slacht Lene wel wat," even-meesmuilde
Nannie.
» Lene P Hoe bedoel je ? Die's toch heelemaal
niet stug ?"
»Nee-nee, stug niet, maar ze kan toch ook wei
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bruusk uitvallen, en soms net doen of ze vreeslijk
egoïstisch is, terwijl, och-god, in den grond is ze nog
weeker dan ik, al te goedhartig zelfs dikwijls en te
gauw meelijdend."
»0, ja-ja," zei Van der Marel, blozend van verwarring en plezier, »dat geloof ik eigenlijk ook. Jij
ziet de dingen helderder en bent misschien, ten slotte,
nog beter tegen 't leven bestand ...."
zeker !" en even schichtig-onderzoekend keek
het blonde meisje hem in 't gelaat — »ik maak mij
wat dikwijls ongerust over haar."
»Ja!"
Geen van beiden sprak uit wat zij vagelijk vreesden. En Luuk herinnerde zich wat Helene hem eens,
op dezelfde manier, over haar zusje had gezegd.
Ook Nannie werd met Luuk zeer vertrouwelijk.
Zij kon hem zoo diep-innig aanzien en 't was wel
heel duidelijk soms, dat ze hem graag mocht lijden.
Een ezel schold zich de jonge man, herhaaldelijk.
Waarom toch niet -- liever dan zich te verkniezen
in vruchteloos werven om Helene --- trachtte hij dit
schattige kind te veroveren ? Veel meer dan haar
bijdehandte zuster scheen zij er voor geboren een
zacht-lieve vrouw, een zorgzame moeder te worden.
En Helene scheen zich in hun vertrouwelijkheid
te verheugen, die nog aan te moedigen, ze stuurde
hen samen uit wandelen, dikwijls 's avonds nog —
Nannie moest veel in de lucht — en bleef zelf thuis,
bewerende dat mevrouw Haardtsen te moe en dat
drie geen getal was. Maakte daar grapjes over,
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hoofdschuddende bedenkingen, prikkelende plagerij.
Maar soms ook, vooral wanneer Luuk in haar bijzijn veel aandacht aan Nannie gaf, deed ze van lichte
jaloerschheid blijken, trachtte zijn attentie af te leiden,
zijn blikken tot zichzelve te trekken. Zelfs viel ze
een enkele maal wat wrevelig uit tegen 't blonde
meisje, dat dan verschrikt groote oogen opzette.
»God, Nan, kan jij nou een enkele keer niet 'is
thee schenken ? 'k Begrijp wel dat Luuks conversatie
interessant is als steeds, maar ...."
»Maar lieve schat, natuurlijk ! Zeg dat dan toch !"
-- was het meisje al opgewipt.
Eens, in Juni, een warme Zondag-middag, waren
de drie dames met Luuk naar een schilderijententoonstelling gegaan. Daaruitkomend, kijkensmoe en
verrukt van het zomersche weer, besloten ze nog
een uurtje om te wandelen, vóár den maaltijd, waaraan Van der Marel mede aanzitten zou. Ze kozen
de frisch-groene lanen, over heuvels glooiend, benoorden de stad ; Luu.k en Helene gingen voorop,
mevrouw Haardtsen en Nannie, wat dralig, volgden
op een afstand die groeide. En onverwacht, bij de
kromming van een zon-doorspikkelde laan, kwamen
ze Fokkema tegen, zijn oudste dochtertje babbelend
aan zijn arm. Luisterend, een weinig voorover, liep
hij vriendelijk te glimlachen; dan eensklaps, op 't
zien van Helene, verschoot zijn gelaat tot een
strakken ernst en hij groette eerbiedig. Ook het kind,
blijkbaar al manieren kennende, nijgde stijf-ernstig,
met haar heele bovenlijfje, in de oogen alleen iets van
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schuwe herkenning. Een volle blos werd als over
Helene's wangen geworpen. Zij kreeg tranen, kon
niet dadelijk doorpraten : »Wat is 't hier warm, hè?
Laten we niet zoo hard loopen," fluisterde ze beklemd. Luuk dorst haar niet aanzien. »Blijf dan liever
even stilstaan," zei hij stil-bezorgd.
Sinds dien avond in de auto hadden ze samen nog
geen woord over Fokkema gesproken ; als een onnoodige, onnatuurlijke delicatesse voelde Luuk dit
nu in-eens. Hij wist er toch alles van ! »Hoe gaat
het eigenlijk tegenwoordig ?" vroeg hij, terwijl ze
weer doorliepen, met wat stroeve en gedempte stem :
Zie je hem dikwijls?"
Helene keek schichtig op-zij, maar hij bleef voor
zich turen. »Of ik hem dikwijls zie ? Och-god nee !
In de laatste tijd heelernaal niet," antwoordde ze bijna
schuchter-kleintjes. »Hij heeft ook altijd zoo vreeselijk
v66l. God ! Veel te veel voor 66n mensch." Nooit
nog had hij h aa r stem zoo stil-bedrukt gehoord.
»En .... hoe is 't? Komt er nog niets geen verandering in de toestand ? Is er nog altijd geen vooruitzicht op een scheiding, binnenkort ?" — Was hij
't werkelijk zelf, die deze woorden sprak ?
»Hè? .... Ja .... Dat wil zeggen, nee, ik weet
het niet. Hij zegt altijd weer dat het zéker eens komt,
maar wanneer !"
Toen voelde zich Luuk, aldoor zonder haar aan
te zien, dichter naast haar loopen, en hoorde hij
zich fluisteren -- bijna verstikt zijn stem : » En is 't
bij jou nog altijd eender, Helene, hou je nog altijd
even veel ...."
I6
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»0 ja, Luuk", viel ze haastig in, een beetje heesch
als van angst, »altijd .... altijd !"
Toen keken ze elkaar een seconde aan ; niets dan
lijden en medelijden lag in hun beider diepe oogenglanzen. En in een lang zwijgen liepen ze verder.
Dan plotseling zei Helene innig : » Heb je op 't
meisje gelet ? Dat is nou Tonie, zijn oudste. Wat
een dotje, hè ? En dat van zåå'n vrouw !"
VIII.
Het was een week daarna. Met een kop vol zorgen kwam Fokkema van zijn fabriek. Den volhardendenergieken, trotsch-levenskrachtigen. man was zijn
taak dien dag toch wel bizonder zwaar geworden.
Een van zijn grootste klanten, een firma in Oostenrijk, tengevolge van een financieele crisis in dien
wereldhoek, zoo-maar-in-eens failliet — een verlies
weer van duizenden. Gevaar liepen zijn zaken er
gelukkig niet door, die tijden waren voorbij ; maar
zijn aandeelhouders zouden het toch merken aan
hun dividend het volgend jaar, hij zelf in de eerste
plaats ! En o ! zulke slagen, die je machteloos verdragen moet, die nekken je ! Een oogenblik, 's middags, toen het bericht gekomen was, staande alléén
in zijn kantoor, waar de weeïg warme lucht te trillen scheen in het doffe grommen der immer doorzwoegende machines, had hij naar zijn voorhoofd gegrepen, een oogenblik had het daarbinnen gekrampt,
was een krankzinnig verlangen naar wèg-zijn in hem
opgeduizeld, naar een plotseling einde, rust. Zijn werk
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was groot, prachtig groot, maar zoo ontzaglijk inspannend, zoo nooit aflatend. En dan die honderden, die
vele honderden tegenwoordig, wier bestaan van zijn
beleid afhing. Al die gezinnen waarin van hem
gesproken werd als van een soort voorzienigheid,
meer gevreesd dan geliefd ! Toen hij nog jong was
vijf-en-twintig, dertig jaar — toen kon hem dat
alles niet schelen, dacht hij er eigenlijk nauwelijks
aan, door-levend, zwoegend van dag op dag in den
goeden roes van zijn heerlijk welslagen --- toen hij
nog jong was, ja, en ongetrouwd, en ook in 't begin
van zijn trouwen nog. Maar na die verschrikkelijke
deceptie, 't ellendig slinken van zijn liefde. En thans
nu hij, vijftig jaar bijna, het leven te begrijpen begon,
eindelijk wist hoe het te beheerschen zou zijn, te
genieten — thans, nu het veel te laat was !
En niemand, niemand ooit, aan wien hij zich eens
uiten en raad vragen, tegenover wien hij zichzelf
eens zijn en klagen kon. Hij en klagen ! De menschen
zouden hun voren niet gelooven ! Niemand ? Ja toch,
zij, zij alleen, zijn Helene, zijn groote vondst, zijn
heerlijke, heimelijke bezitting ! Maar, hij zag haar
maar zoo zelden ! Een rosmolen was zijn leven. En
daarbij, hij w6u het ook immers niet, haar tot de
vrouw van zijn zorgen maken. Zij ook, zij meer dan
iemand anders zelfs, had recht op zijn kracht, zijn
opgewektheid, zijn dankbare vreugde ! Mocht het
eigenlijk heelemaal nog wel? Mocht hij haar maar
blijven houden, voor zich, haar heele jonge leven
door, met zoo weinig kans op een verandering in
hun verhouding ? Verleden week nog was hij haar
--
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tegengekomen, met dien Van der Marel weer, Een
knappe en fatsoenlijke kerel, dat hoorde je van iedereen, jong, intelligent --- had zijn toekomst in zijn
hand. Een uitstekend huwelijk zou 't zijn voor haar.
Mocht dan hij, hij, een oude, getrouwde man .... ?
»Dag pappie ! Dag pa ! Dag vadertje ! Dag !"
Hij zag de hem tegemoet rennende kinderen pas
toen ze vlak bij hem waren. »116! Dag jongens!
Zoo, zijn jelie daar alle vier in-eens ? Hoe zit dat
je bent toch allang uit school ? En geen hoeden op.
Zoo maar uitgeloopen ? I)ag vent ! Geef jij me maar een
hand, ja, dat's goed." Kleine Hans, bol blozend, manneke van negen, kwam naast hem loopen, glansoogend
innig vergenoegd, huppelend dadelijk en springend
toen hij een hand had. Maar Tonie, aan zijn andere
zij, pakte zijn arm, lei er wat smachtend haar kopje
tegen. Twaalfjarige Dries, en Letje, zijn bleekneuzig,
één jaar jonger zusje, teleurgesteld even dat zij geen
hand of arm meer krijgen konden, bleven toch lustig
zwermen rondom dat groepje van drie, zich vergenoegend met telkens weer naar papa's gezicht te
kijken en tegen hem te praten, door elkaar, druk.
»We mochten nog even een boodschap gaan doen
met z'n allen," vertelde Tonie. »Ma zat een brief te
schrijven, en dan kan ze ons niet velen in de kamer."
»0 ! Zoo-zoo, is dat de kwestie," begreep de vader
nu, Tonie's dunne armpje met innigheid aan zijn lijf
drukkend. En met een weemoedigen glimlach, nalevend nog in zijn gedachten van zooeven, keek hij
neer op het donkere kopje van zijn lieveling. Zoo'n
fijn, wijs vrouwtje als dat al was. God, wat een
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»Ja natuurlijk, maar als jij .... De brief ligt er nog,
zooals je ziet."
»Stuur 'm maar gerust weg."
Beiden zwegen. Fokkema nam een courant van
tafel. Zijn vrouw ging voort haar bureautje op te
ruimen.
»De kinderen kwamen me op straat tegemoet
vliegen," begon hij weer, opgewekt. »Leuke troep!
Letje ziet anders weer pips. Haar oogjes staan zoo
diep. Neemt ze haar levertraan geregeld ?"
»Natuurlijk ! Dat wil zeggen : nemen ? Als ik er
de hand niet aan hield zou ze 't geregeld laten staan,
maar ik ...."
» leb je gehoord van dat geval van D ri es met
die auto ? Dat had wel 'is heel leefijk kunnen zijn.
Lamme dingen toch."
? 0, ja, daar is-t-ie mee thuisgekomen.
»Dri es
Wat een verhaal ! Gruwelijk overdreven weer natuurlijk. Dat's toch zoo'n bangelijk ventje. Altijd verhalen van gevaren waar hij aan ontsnapt is. Hij houdt
er verbazend veel van zich interessant te maken."
»Hm, ja, dat kan 't misschien wel een beetje zijn,"
glimlachte Fokkema met een droomerigen blik langs
zijn krant, in gedachten kijkende naar zijn jongetje,
dat blijkbaar zoo hunkerde naar opgemerkt te worden, naar wat teedere belangstelling. En hij nam
zich voor, hem na 't eten eens op zijn knie te nemen,
te knuffelen.
»Och natuurlijk ! Die kinderen ! Je moet ze vooral
niet te veel au sérieux nemen," schamperde zijn
vrouw nog.
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Aan tafel had zij de jongens aan weerskanten
naast zich, hij de meisjes. Juf, bleek-grauwige onderworpeling van omstreeks dertig, zat tusschen de
twee jongsten aan een van de smalle tafelkanten.
Een stilte stond in de kamer alsof eten een plechtige
handeling was. De kinderen, luidruchtig binnengekomen, maar aanstonds betoomd, seinden elkander
nu enkel nog, geluidloos, met knikjes en mondtrekkingen, fluisterden hoogstens even, over tafel gebogen,
naar elkaar, ook dan aanstonds verboden, door mama,
die zei dat ze stilzitten moesten en eten, handen op
tafel, en door Juf, die dat telkens na-sprak, zachter,
bedeesd : »Stilzitten, Hansje, zoet eten. Handje op
tafel, hè? Toe nou, Letje."
Maar Fokkema, na een poos van enkel vorkengetik, in een dringende behoefte aan wat omgang
met zijn kinderen, aan wat meer geluid om zich
heen ook, afleiding van zijn telkens terugkeerend
zakenzorg-gepieker, begon met een montere stem :
»Wel en, Toontjekind„ hoe is 't op school geweest
vandaag ?"
Het meisje kleurde. » O, goed, vadertje, goed ... .
Alleen weer ...."
»Nou ! Wat alleen weer?"
»Och, die nare de Bas altijd !"
»Juffrouw de Bas ? Zoo ? Wat was daar dan mee?
Dat 's voor rekenen, hé ?"
't Meisje keek op. Er gloeide trots, maar wat
droefheid tevens, in haar donkere oogen. Hevig bewogen was ze blijkbaar plotseling. Als altijd voelde
Fokkema zich sterk geboeid door de expressieve
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gezichtsbewegingen van dit, zijn eerste en mooiste
kind.
»ja, wiskunde. Ze is weer zoo innig gemeen
geweest."
»Tonie," richtte mama zich driftig op, en het
groote hoofd schokte toornig naar achter. »Wat's
dåt nou weer voor een uitdrukking!"
Met lichte ergernis, wenkbrauwfronsend, blikte
Fokkema naar haar over, éven maar — zij scheen
het niet te merken, zag hem niet aan, — dan glimlachte hij weer, naar het meisje gewend : » Zoo geméén ? Kom, kom, dat kan ik me toch niet denken.
Wat is er dan wel gebeurd, Toontje ?"
Het kind, geschrokken, had schielijk naar haar
moeder gekeken, dan opzij naar vaders vagen. Het
zag zeer bleek en scheen zich te willen verdedigen,
maar veranderde van houding, gerustgesteld door
papa's vriendelijke stem en begon weer te vertellen.
»Och, van morgen. We hadden schriftelijke repetitie
algebra. Vreeslijk vervelend. Eer dat ze die vraagstukken op het bord geschreven heeft, is er altijd
al een kwartier om, en dan heb je zoo weinig tijd
meer. En 't is toch al zoo akelig moeilijk. Nou, en
toen keek ik net .... eventjes .... opzij, in 't schrift
van Rie den Hertog, éven maar ! Je kan toch onmogelijk iets lezen op zoon afstand als wij van
elkaar zitten. je kijkt eigenlijk maar onwillekeurig
even, als je niet voortkan."
»Hm ! Ja .... En dat zag de juffrouw?"
»Ja natuurlijk ! Dat mensch met 'r valsche geloer
achter uit het lokaal, die ziet altijd alles. Al staat ze
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een uur van je af. Nou en toen weer dadelijk"
zij bootste een pedante stem na »Ah zoo, Tonia
Fokkema, geef jij me je cahier maar vast hier, hè?
't Is me om je eigen werk te doen, begrijp je, en
niet om dat van Marie den Hertog. Zoo'n hatelijk
mispunt. En ik had nog letterlijk niks af. Nou krijg
ik natuurlijk weer een één ...."
»Tonie," viel mevrouw Fokkema weer in, »ik verbied je op zoo'n toon te spreken over je leeraressen.
't Is schande, foei ! Mogelijk, dat je vader dat goedvindt, maar ik verkies het niet te hooren, begrepen ?"
»Och toe zeg, laat mij nu toch ook 'is even met
de kinderen praten alsjeblieft," kwam haar man geergerd. Dan weer tot het meisje, vriendelijk ofschoon
wat strakker. »En zei je toen niet, dat je niets afgekeken hadt?"
»Ja zeker ! Ik zei nog : komt u zelf maar hier
zitten, dan kunt u zien dat je niks lezen kan op
zoo'n afstand. Kie schrijft juist zoo vreeselijk kriebelig, zal ik u wel "is laten zien. Nee, ma, gut,
u weet toch wel, ik spreek nooit zoo over een van
de andere leeraressen, alleen over de Bas, dat is nou
eenmaal een engerd, heusch, ze zeggen 'et allemaal
op school."
»Nou ! Hoe is 't, hè? Nog ééns en ik stuur je van
tafel !"
»'t Is toch zoo," mompelde het kind nog. »Kan ik
toch niet helpen."
Er volgde een gedrukte stilte. Dan sprak Fokkema
kalm : »Tonic, lieve kind, kom jij vanavond 'is op
papa's kamer, hè? We moeten 'is praten."
--
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»Goed, pappie."
Nu werd de moeder zenuwachtig. Ze verzette haar
bord een paar malen, blies als benauwd door haar
mond en neus, kwam dan los, gedempt : » Hm
Wel ja ! Nou nog mooier. 'k Zou apartjes met de
kinderen gaan houden. Zeker om ze nog meer tegen
hun moeder op te zetten, maar wacht ...."
»Och toe, stil nou toch, stil nou toch alsjeblieft,"
poogde Fokkema nog te sussen, wenkend met zijn
oogen naar de kleine kinderen, juf.
Maar zijn vrouw, rood van boosheid : »Pf ! Mooie
boel wordt het hier. Nou kinderen, jelie weet het,
papa zal voortaan alleen voor je opvoeding zorgen,
tusschen al zijn overige hoog ethische bemoeiingen
door !" En zij stiet een scherpen lach uit.
»Adèle !
Schaam je tocht" barstte nu ook hij
los. Dan, weer bedaarder : » Ik verlang niet uitgelachen te worden en allerminst hier, hè ? Ik vind 66k
volstrekt niet goed dat Tonie die woorden gebruikt
over een leerares, maar ik acht het verstandiger
haar dat onder vier oogen te zeggen. Begrijp je ?
En nu basta alsjeblieft !"
Mevrouw Fokkema, het lichaam rechtop, de lippen
ostentatief op elkaar geduwd, schelde om de meid,
die het dessert moest opdoen. Terwijl zij binnen was,
zwegen alien ; de kinderen, zeer beduusd, keken op
hun borden. Antje, van achter-uit-de-kamer zond
een spotblik naar juf. Kleine Dries alleen had het
gezien. Het ventje kreeg er een erge kleur van en
li et zijn hoofdje dieper op zijn borst zakken. Had
hij gedurfd, hij zou zijn gaan huilen.
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En ook het dessert werd in zwijgende somberheid
verorberd ; alleen de hoognoodige woorden gingen
kortelij ks heen en weer.
»Magge we opstaan„ ma?"
»Wat? Hm ! Ja, g aa n jelie maar," zei de moeder,
slachtofferig stug. En de kinderen, met juf, verdwenen.
»Wacht nog een oogenblik met schellen," hield
Fokkema zijn vrouw tegen zaadra ze alleen waren.
»Ik wou je wel dringend verzoeken zulke scènes
aan tafel nu voortaan te vermijden. Het is indigne,
gewoon indigne. Als je aanmerkingen maken wilt
op de manier waarop ik met de kinderen omga,
doe dat dan tegen mij alleen."
»Tegen jou alleen ! Hm ! Ja, dat zou je wel willen.
Daar stoor je je nogal 'an, wat ik tegen jou alleen
zeg. Net of je 't daarom laten zal de kinderen te
verwennen, te bederven, alles er weer uit te halen,
wat ik hun met moeite inprent. Och!" kwam ze
met een ongeduldig gebaar.
»Ik vind het nu eenmaal beter, met zachtheid te
werk te gaan, dat weet je. Booze woorden verbitteren een kind maar."
»Jawel! Tot ze totaal bedorven zijn. Maar ja,
zachtheid, dat weet ik, dat apprecieer jij in jonge
meisjes. En nog wel wat anders ook !"
»Hé? Wat's dåt nou weer in-eens ? Wat heeft dåt
er nu mee te maken ?"
Wat dat er mee te maken heeft ? Dat ik niet wil,
dat mijn dochters worden opgevoed tot .... tot
verwende nesten, brutaal en gekkelijk en met zich-
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zelf verrukt, zooals .... enfin, zooals jij daar zoo
van houdt ?"
G zoo ! Zijn we op dat chapiter aangeland ! Nou,
schel dan maar om af te nemen. Bonsoir !" En Fokkema, bruusk opgestaan, liep met haastige schreden
de kamer uit en naar boven.
Een kwartiertje later werd Tonle bij haar moeder
geroepen. Mevrouw Fokkema zat alleen op haar
slaapkamer, een zakdoek in de hand geklemd, en
keek het binnenkomend kind met felle oogen aan,
zoodat het staan bleef, aan haar boezeltje plukkend,
blik naar den grond. ) Zoo. Ja. Kom 'is hier, Tonie"
tot een kwasi kalme vriendelijkheid dwong de
moeder haar stem — »ik vind best dat je straks even
na' papa gaat, hoor. Je kunt hem zijn thee gaan
brengen, net als altijd trouwens, maar ik wil ook dat
je weet : je moeder houdt minstens evenveel van je
als je vader, al doet ze niet altijd zoo vleierig .
zoo poeserig lief met jelie. Geloof je dat?"
)Ja ma," antwoordde het meisje, hoofdgebogen,
een beetje verbijsterd en aarzelig. Ze kende dit soort
van gesprekj es met ma, begreep er nooit iets van,
vond ze enkel benauwend, akelig.
»Als je reden hebt je te beklagen over een van
de schooljuffrouwen, zeg het mij dan, dan ga ik 'is
na d'r toe, hè ? Ik wil ook niet dat mijn kinderen
onrechtvaardig behandeld worden. Zal ik 'is na' die
juffrouw de Bas toegaan ?"
Hè nee ma, toe nee, doet u dat alsjeblieft niet!"
sm eekte Tonie angstig opkijkend.
---
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Nee ? Waarom niet? Was ze dan toch nièt onrechtvaardig? Voel je dan toch wél schuld ? .
Nou !"
»Schuld? Och. Ja. Wel een beetje natuurlijk,
maar ...."
»Zoo. Nou; dan moet je ook niet klagen, hé ?
En vooral niet tegen papa. Die luistert er toch maar
amper na'. Die denkt terwijl aan zijn fabriek en zegt
maar wat aardigs om d'r af te zijn. Altijd maar
aardige, lieve dingen zeggen, dat is 't veiligste,
begrijp je wel. Als je van hem maar houdt, denkt
papa, dan kan je aan je moeder wel een hekel krijgen,
want die zegt lang niet altijd aardige, lieve dingen.
Maar die wil jelie ook beter maken, echte goeie
brave kinderen van jelie maken, en dan kan ze
maar niet altijd lacherig zijn en grappen maken.
Dat begrijp je nou misschien nog niet, maar dat is
toch zoo. Of .... je begrijpt het eigenlijk wel 'n
beetje, hé ? Je bent er ten minste slim genoeg voor
om dåt te begrijpen, dunkt me. Je zult geen hekel
aan strenge mama krijgen, is 't wel, zeg
Hou je van mama?"
»Ja mama ...."
»Toe zeg het 'is wat flinker, kind, en kijk me d'r
'is bij 'an. Tonie ! Hou je van me ?" Zij greep een
hand van het voor haar staande kind. Dat hief het
donkere kopje op en keek haar aan. Hun blikken
stuitten op elkander, er was geen samenvloeiing.
Tonies onderlip trilde.
» Heusch mama," zei ze heesch.
»Zoo, nou, dat's goed, geef me dan maar een zoen.
..
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Dan weten wij 't wel weer samen, hè ? Niet aan
papa zeggen, hoor, dat we 'is hebben gepraat. Dat
gaat niemand 'an. Dag kind, ga jij je gang nou
maar, hoor, want ik heb nog een en ander te doen
hier. Ik kom straks beneden."
»Dag mama." En aarzelig, angstig, evenals ze
gekomen was, zich akelig voelend, zich schamend,
ze wist zelf niet waarom, ging het meisje weer weg.
op de trap met haar hoofd aan de leuning, snikte
ze 't éven uit. Het kon zoo naar zijn thuis. Wat was
er toch ? Waarom sprak mama zoo onaardig over
papa, goeie lieve vadertje. Zou dat nou allemaal wat
met die juffrouw Servaes te maken hebben? Daar
had ze zoon gevoel van. Maar wat dan toch ?
Juffrouw Servaes was een lief, vriendelijk mensch
had papa gezegd, Zondag nog.
Intusschen liep, in toornige ergernis, onrust en
bekommering, Fokkenha, handen in zakken, heen
en weer op zijn kamer. Hij had dadelijk aan zijn
werk willen beginnen, zich afleiding geven daarmee
hij zag er geen kans toe. Dit was weer een van
die dagen, zooals hij er al zoovele gekend had,
waarin alles te zamen te komen scheen om hem
tegen te werken en te verbitteren. Zijn zaken, och,
die kwamen wel weer terecht; 't was natuurlijk een
beroerde tegenslag, maar dat zou ten slotte wel w ee r
meevallen. Maar die toestand hier thuis, met die halfverdwaasde vrouw van hem, die zijn leven bedierf.
Wat bezielde haar toch, hij kon er geen hoogte van
krijgen, hij stond er voor. Dat ging nu al jaren zoo
—
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voort — eigenlijk al van het oogenblik af, dat hij
plezier in Tonie begon te krijgen, dat het kind een
jaar oud was ongeveer. Om dien tijd was ze begonnen tegen hem in te gaan, hem te plagen. Hij had
dan ook al dikwijls vermoed dat er jaloerschheid
achter school, jaloezie op haar eigen kinderen. Tijden
lang had hij zich gedwongen weinig te letten op
Tonie, en op de andere, intusschen zoo attent en
zoo vriendelijk mogelijk met haarzelf om te gaan.
Gaf allemaal niets. Zij scheen hem in 't geheel niet
meer te vertrouwen ; al wat hij deed of zei werd
ten kwade uitgelegd. Ellendig bekrompen vernuft,
alleen gericht op de ontdekking van het zoogenaamd
slechte, in hem en in hun kinderen. Hoe was het
gods-mogelijk !
Daartegenover Helene. Hoe wonderlijk, haast
sprookjesachtig van onverwachte heerlijkheid, haar
verschijning in zijn leven, juist tåen, in dien moeilijksten tijd : de nieuwe fabriek, de dood van zijn ouders,
het groote machine-ongeluk, wat al niet méer ! Och,
had hij er Adèle maar altijd buiten gehouden, haar
nooit meegetroond naar mevrouw Haardtsen, nog
minder Julie en Lene in zijn akelig huis gehaald.
Weer een van zijn domme streken ; hij had er zoo
eenige begaan; buiten de zaken dan! Wat had hij
er toch eigenlijk mee våór gehad, hij begreep het
nu zelf niet meer. Een vriendschappelijke verhouding
tusschen Adèle en Julie Haardtsen, ondenkbaar !
Natuurlijk was zij, in haar braafheidshoogmoed, met
haar oordeel over die »vrouw met een verleden"
— zoo zei men immers -- al van te voren klaar
7
^
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geweest. En tegen Helene, hoe bespottelijk uit de
hoogte had ze aanstonds gedaan. Burgerlijk vond
ze haar — omdat ze in een » ondergeschikte betrekking" was zeker ! --- en ordinair, omdat ze vriendelijk en voorkomend deed ook tegen mannen. Zij,
met haar idiote pretensies op familie, opvoeding, braaf
gedrag — hoe oneindig burgerlijker ; God, wat belachelijk toch, zoo'n superioriteitsgevoel ! Om neer
te striemen ! En Fokkenpa stapte haastiger, krachtiger,
bestampte den grond soms.
0 maar Helene! Telkens weer troostte hij zich
door aan håår te denken, alleen maar aan haar te
denken, haar lieflijke, levensvolte gestalte zich voor
den, geest te brengen. Daarbij doorzinderde hem een
warme innigheid van verlangen en willen-te-goeddoen. Helene, hoe lief en teeder en zacht-goed was
ze zelf inderdaad, ondanks al die zoogenaamde coquetterie en frivoliteit, waar de menschen over kletsen. Want ja, hij wist het natuurlijk wel, er werd
gekletst over haar en over hém ook — en dat wel
voornamelijk door Adèle's toedoen. Dom-verwaten
vrouw ! » Zoo'n canalje" had ze eens gezegd, over
Helene pratend. Hahaha ! Hij had er om gelachen,
zooals hij er ook nu om lachte, hoonlachte, maar
innerlijk werd hij er nog telkens razend-nijdig over
en, nog dieper-in, ellendig bedroefd. Was het niet
erger dan afschuwelijk, te bedenken, dat het mooiste,
het heerlijkste — warmte, gloed, natuurlijke, span
tane sympathie voor medemenschen --- tenzij zorgvuldig afgedamd binnen de godsgrauwelijk benauwde
con ventiegrensj es, in vrouwen wordt afgekeurd, ja
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gesmaad I En dat soms door dezelfden, die, gelijk
Adèle, hun pedante monden vol hebben over emancipatie, vrouwenbeweging, vrouwenkiesrecht en allerlei andere hevig moderne rechten, alsof hun opvattingen van het liefdeleven niet ultra-ouderwetsch en
van alle rechtvaardigheid gespeend waren ! Och, maar
daartegen hielp geen redeneeren. Kon 't hem ook
schelen ! Als Helene haar lieve bruine hoofd tegen
zijn schouder lei en haar heerlijke ooggin opsloeg,
dan was er voor hem — o, en voor haar ook, hij
wist het ! -- niéts anders meer van eenig gewicht.
Dan waren zij samen alléén op de wereld en hun
gevoel voor elkander het groote, het goddelijke t
Ja, ja, hij wist het wel, het was verkeerd, het was
heelemaal verkeerd ! Er zouden nog ongelukken van
komen ! Een droom is een droom, en nu eenmaal
géén werkelijkheid. Hij had haar nog niet eens verteld,
dat hij onlangs met Adèle over scheiding had gesproken, en wat die toen geantwoord had. Nog niet
durven zeggen had hij het Helene, dat ze zich de gedachte aan een huwelijk maar voor altijd uit het hoofd
moesten zetten. Het zou ook financieel niet gaan,
twee gezinnen te onderhouden, méér dan ooit was
hij daar vandaag van overtuigd. Dan een klap als
deze, denk je er in ! Het kon niet, het mocht niet!
En dus mocht hij haar ook niet langer aan de
praat houden. Een mooi jong-meisje!
Maar o, de afschuwelijkheid, ook dát weer te
moeten missen, het diepe staren in die oogenheerlijkheid, het zalig verzinken in een langen zoen van
dien weeken, willigen mond. En haar stem !
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Wat zou hij overhouden ? De kinderen natuurlijk !
Maar God, hij was nog niet oud genoeg om daarbij
te kunnen leven, bij dat vaderlijke alleen. Kinderen
houden vanzelf van je, ze z ij n van jezelf. Hij wilde
66k nog wel uitverkoren worden, door een vreemde.
Ijdelheid ? Nou ja, in godsnaam, hoe je 't dan noemde !
Toch nog maar eens even aanzien, eens ven
wachten nog en overdenken. Denken was pijnlijk
en hielp niet. Nou ja .... tijd brengt toch raad misschien.
Eindelijk, wat kalmer geworden, ging hij aan zijn
bureau zitten, ordende zijn papieren -- schreef. Werken, dåt hielp altijd. Als je er eerst maar weer even
in was.
Daar werd zachtjes geklopt. 0 ja, dacht Fokkema,
en een lichte liefheid vloog door zijn hoofd, schoon
hij even gestoord was. »Binnen." En Tonie kwam
langzaam de kamer in, een kop thee in de hand;
zij keek even op, dan weer aandachtig naar dat
kopje, oogen neergeslagen, ernstig. » Hier papa," zei
ze, toen ze 't vrachtje eindelijk neerzetten kon, trotsch
geen druppel gemorst te hebben. De vader streek
zich over 't voorhoofd. De lieve schat — wat was
er ook weer met haar, waar hij over moest praten,
haar onderhouden ? 0 ja, die leelijke woorden aan
tafel, over juffrouw de Bas. God bew aar me, hij
gebruikte er zelf wel teelijker, als hij dacht aan die
zuurlingen, pedant op een beetje schoolsche kennis,
die kinderen fatsoeneeren willen naar hun eigen
belabberd model!
» Zoo-zoo, Toontje, ben je d aar, kom 'is hier, lieve
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kind, kom 'is bij vader zitten." Zijn stem klonk zoo
warm-vriendelijk, dat Tonie, opkijkend met een blijverrast lachje, zich vlug op zijn knie wipte en haar
armpjes om zijn hals sloeg. Voor hij 't verhinderen kon
had ze hem stevig gezoend, haar neusje in zijn wang
drukkend, met zachte kreuntjes van genegenheid.
»Ja, ja, fleempotje, ik snap jou wel," deed Fokkema,
innig verteederd, zijn best te brommen, »maar we
moeten daar nou toch 'is over praten, hoor. Wat
zijn dat voor straatj on; enswoorden die jij d'r uitflapt,
en dat over de dames op school .... hè, schavuit!"
Zijn hand omklemde haar naakte nekje, zachtjes haar
schuddend.
» Och nee, heusch niet, pappie, niet over de andere
dames, alleen maar over de Bas. Dat 's nou eenmaal
zoo'n akelig mensch ! Gelooft u me nou, we vinden
het allemaal."
»Hm ! Jawel, jawel. Maar .
nou, dat zal vermoedelijk toch ook wel een beetje aan jelie liggen.
Die juffrouw staat er ook niet voor d'r plezier; moet
je niet denken ! En, in elk geval, een meisje moet
zacht zijn, lief en zacht, en vooral nooit ruw, nooit
schelden, dat is heel Teelijk, weet je ook wel, 1 .16 ?"
Nu boog zich het zijig-zachte har enhoof dj e langs
vadertjes ruige rookjas. Haar tranen zaten zoo los
nog ; ze kon ze niet inhouden.
»Ja pappie, maar ... ,. maar ...."
Ook Fokkema -- daar had hij, verdomd, nou altijd
last mee ! voelde prikken in zijn oogen, snoof
vochtigheid weg. »Ja pappie, maar, maar," deed hij
haar na. »Nou, enfin, we begrijpen mekaar dan wel,
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hè ? Geef je oude vader dan maar weer gauw een ...."
Maar het kind, met hartstochtelijk élan, had haar
hoofdje al opgericht en haar lippen tegen de zijne
gedrukt. Dan kuste ze hem op zijn wangen, in zijn
baard, zijn hals. »0 mijn lieve, lieve vadertje,"
fluisterde ze.
»Nou, nou, koest nou maar, jij bent me d r toch
ééntje, wat een aarts-vleistertje," lachte hij.
Als verzoende verloofden bleven ze nog een poosje
bij elkaar zitten, Tonic op papa's knieën, oog in oog
en zachtjes pratend, fluisterend bijna in hun innigheid.
Telkens weer duwde Fokkema een van 's meisjes
warm-donzige koontjes tegen zijn om-knevelden
mond of behaarde wang aan, physiek genietend,
terwijl een ontroerde teederheid in hem opsloeg met
vage bedwelming. Zijn kind, zijn oudste dochtertje,
wat een schat was ze toch ! Nog een jaar-of-wat,
en 't zou zeker wel uit zijn, dat gevrij met papa.
Want dan kwam — maar plotsling voelde Fokkema
zich blozen, warm, ontstemmend : er aan gedacht
had hij, hoe dat nare geklets over hem -- zijn slechte
gedrag — zijn meisjes zou kunnen hinderen, schaden !
»Zeg pappie," fluisterde Tonic, langs zijn baard
streelend. »Waarom is mama toch zoo dikwijls boos
op u, ik vin' u zoo lief."
»Wat zeg je, m'n kind ? Boos ? Wel .... ik weet
het niet, lieveling. Ik geloof het ook eigenlijk niet,
dat mama dan zoo boos op me is. Waarom zou ze,
hè? 't Zijn haar manieren. Ze meent het niet zoo erg
misschien, wat?"
»ja," zei het meisje droomerig, voortgaande met
'
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streelen. »Dat zål zeker wel. Ik begrijp het anders
ook niet.... Of...." Ze stokte en duwde haar blozend
gezichtje voorover tegen zijn schouder aan.
»Nou .... áf .... ? Wat bedoel je, schat ?"
»Och nee, niks." En schoon hij nog verder vroeg,
hij kon niet uit haar krijgen wat ze zeggen wou.
»Kom, kom !" zei hij dan eindelijk, en er was wat
ongeduld in zijn stem nu. »Vader moet werken,
hoor ! En jij moet zeker ook nog aan de slag, is
't niet? Of ben je al klaar met je huiswerk ?"
»Nee."
»Nou, vooruit dan maar. Sta beenen ! Dag Toon !"
»Ja, ja, vadertje, dadelijk, effe nog, toe," zeide
't kind nu gejacht in-eens. »Eerst nog effe wat vertellen ! Bij ons op school is een meisje, Cornelie van
Dalen, weet u dat, die d'r ouders gaan scheiden,
haar papa is na' Amerika gegaan met een andere
dame .... wist u 't al ?"
»'k Heb er zoo iets van gehoord."
»Oh !" kwam Tonie, plots weer verstild. Ze plukte
aan een knoop van haar vaders jas en keek niet op.
Dan weer, bruusk, een armpje om zijn hals slaande,
boog ze zich langs zijn hoofd en fluisterde schielijk,
warm ademend, vlak aan zijn oor: » Blij f u bij
ons altijd ?"
»Wat? Maar meidlief, waar denk je nou 'an,"
zei Fokkema met verstoord schorre stem, »kom ! wat
is dåt nou voor gepraat !" Maar intusschen werd hij
nog erger verward, ontstemd en warm. »Toe poesje,
ga nou, en denk maar nooit meer aan zulke dingen.
Zal je niet ? Dag Tonie, kind, werk plezierig !"
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i Dag vadertje ! Dag !
Dag!" Weggaand herhaalde en rekte ze 't groet-woord, keek nog een
paar maal om en knikte --- ze was niet heelemaal
gerustgesteld.
De vader stond op, hevig verontrust, begon opnieuw heen en weer te loopen. Onbegrijpelijk, zoo
wijs als die kinderen soms al doen kunnen. Of hij
bij hen bleef I Adèle zou toch niet . ? Hè ? Neenee, dat's onmogelijk, zåå dom en záó gek is geen
mensch. Bij hen blijven. Hij zou immers nooit anders
kunnen ! Helene, o God, Alles had hij voor haar over,
maar dat, dåt
! Een scheiding van zijn kinderen,
van Tonie
Ook de andere drie, Letje, Dries,
Hans, schatten waren 't allemaal, maar zijn Tonie
-- een tooverfee gewoon, een waar wonder ! Onlangs,
bij dat driftige gesprek met Adèle, had het hem
nog niet onmogelijk geleken, een verdeeling, hij
Tonie en Dries bijvoorbeeld, zij de twee anderen.
Maar zou de rechter dat wel ooit veroorloofd hebben, als zij zich verzette, en hij bleek de eenige
zoogenaamd schuldige :! En zou hij 't zelf kunnen,
zou hij er twee kunnen afstaan : arme, bleeke Letje
en kleine Hans ? Och maar, hij håefde er immers
niet over te piekeren, want Adèle weigerde toch
Alles, pertinent ; dwingen kon hij haar niet. En
trouwens, de financieele kwestie, waar hij toen niet
zoo erg tegen op gezien had. God, maar nu!
Hij ging weer zitten. Maar werken lukte niet meer.
Wrokkende bitterheid en weenende berusting, verteedering voor zijn kinderen en verlangen naar Helene,
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wisselden, warden, woelden in hem rond. God, hoe
vreemd was toch het leven ! Het liet je de zaligheid
zién, het gaf ze je even in je handen — alléén om
ze je vervolgens, en voor altijd, af te nemen ! Och,
had bij haar maar nóóit gekend, Lene, Len e ! En
met een bons liet hij zijn zware hoofd voorovervallen,
op den zaken-brief waaraan hij begonnen was, snikte
het uit, huilde ... .
Niemand zag het nu immers, niemand die 't ooit
te weten hoefde ! En het luchtte hem zoo op. Uithuilen was het eenige soms. 0-God, o-God, o-God,
wat was het moeilijk te berusten, afstand te doen
»Blijft u bij ons," had ze gefluisterd, Tonle !
Eensklaps hief hij 't hoofd op, zat recht, staarde
strak voor zich uit met groote oogen. Het moest.
»Ja, ja," mompelde de zwart-ombaarde mond, »het
moet, en nu kan ik het, nu moet het dan ook in-eens
maar. Tonie, je vader blijft bij jelie."
En met snelle bewegingen schoof hij zijn paperassen op zij, greep een nieuw stuk briefpapier en
schreef :
»Lieve schat! Wij hebben elkaar in verscheiden
weken niet gesproken. Ik schreef je dat ik geen
gelegenheid had. De waarheid echter was, dat ik er
zoo vreeslijk tegen op zag, je iets mee te deelen,
dat ik toch niet langer voor je verborgen houden
mag. Eenigen tijd geleden, na een afschuwelijke
twist, om niets, nuts„ heb ik een gesprek gehad
met Adèle en haar een scheiding voorgesteld. Zij
heeft me geantwoord met een kort en onverbiddelijk : náóit ! Ze zegt dat het om de kinderen is.

... .
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Wel mogelijk ! Wat komt het er eigenlijk op aan !
Zéker is dat ze het nooit doen zal. Maar daarenboven, nu ik zelf weer wat bedaard ben, en jou in
zoon tijd niet gezien heb — schat ! denk toch niet
dat ik niet begrijp hoe verschrikkelijk hard het
voor je zijn zal dit te lezen, maar het moét, het moét
— nu geloof ik toch ook niet, dat ik het zelf zou
kunnen. Mijn kinderen, mijn heerlijke Tonie, Dries,
Letje, Hans, ik kan er geen van missen ; en dat zou
toch niet anders gaan ! Bedenk dat ik alle »schuld"
op mij zou moeten nemen. En dan ook, financieel.
Ik heb klappen gehad den laatsten tijd, klappen die
ik wel weer te boven komen zal, maar waardoor
het mij toch in lange jaren onmogelijk zijn zou
twee gezinnen te onderhouden, en Adèle zooals ze
dat gewoon is, zooals de rechter het ook zeker van
mij eischen zou.
Maar nu, mijn liefste, mijn heerlijke engel, komt
het ergste. Daar dit nu eenmaal zoo is en onomstootelijk voor mij vaststaat, heb ik besloten — je
niét meer te ontmoeten. Telkens, als ik bij je ben,
als je me zoo aanziet, me zoo kust, kom ik in de temptatie alles opzij te smij ten, 't op haren en snaren te
zetten, met je weg te loopgin desnoods. Toch zou
dat niet alleen volkomen roekeloos en onverantwoordelijk zijn, géén daad op mijn jaren, maar
daarenboven zou het ons beiden ongelukkig maken.
Ik voor mij zou waarschijnlijk al gauw berouw
krijgen, naar m'n kinderen terugverlangen, mij ellendig schamen en, wie weet, jou, mijn lieveling,
minder liefhebben. En wat jij dan? Met jouw tem-
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perament ! Het zou een hel worden, nog oneindig
vreeslijker misschien dan die waarin ik thans leef
en waarin ik ten minste nog de troost van mijn
kinderen heb. Ook onze verhouding, zooals die nu is,
voortzetten, ik wil het niet, en het kan ook eigenlijk
niet. Want zoo'n relatie, als ze niet verslapt, wat
afschuwelijk is, wordt altijd inniger, intiemer ---- je
begrijpt me, en dat wil ik ook niet. Op die manier
zou ik stellig, in de eerste plaats jou, doodongelukkig maken, althans op den duur. Ik weet wel, dat
jij dit in jezelf zult tegenspreken, maar ik heb nu
eenmaal al wat langer in de wereld rondgekeken
en verzeker je, zoo is het! Het béste wat ik voor
jou doen kan is --- je zoo gauw mogelijk, en geheel
vrij van mij te maken. Dat doe ik dus bij dezen.
En ik smeek je, doe geen andere pogingen, tracht
me niet te ontmoeten, schrijf me ook niet meer.
Ik zal mijn best doe n je te ontloopen. Laat alles,
alles uit zijn. 't Is het eenige.
En nu dag, dag, mijn lieve Lenie, adieu, mijn
heerlijkheid, adieu ! Wat ik er bij ondervind, je zåå
te schrijven, ik zal niet pogen 't je te doen gevoelen.
Je zult genoeg hebben aan je eigen verdriet. Dank
voor alles wat je aan me ged aan hebt. Het is,
waarachtig, niét aan een onwaardige besteed ! Mijn
innigste, vurigste wenschen voor je geluk, mijn dankbaarheid, die eindeloos is, mogen ze je overal vergezellen. Al wat ik je schrijf klinkt me zelf zoo
koud, zoo akelig conventioneel. Maar ik kan 't niet
anders ! Vergeef me. Ik heb je lief. Maar we moeten
van elkaar. Adieu ! Frits."
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In koortsige haast had hij doorgeschreven. En nog
in hetzelfde tempo, zonder zijn brief over te lezen,
enveloppeerde en adresseerde hij dien, stak hem in
den zak, liep zijn kamer en zijn huis uit, bracht den
brief naar de post. Iti de ontnuchtering der kille
avondlucht had hij even een terugschrik. Wat ging
hij doen ? ! Maar hij liep intusschen door. Het was
als een mechaniek die, eenmaal opgewonden, niet
meer stilhouden kan. Toen hij 't gehoord had,
't zachte plofje in de brievenbus, bleef hij een oogenblik staan en alles in hem krampte in-een met onbeschrijfelijke weeheid, pijn, ellende. Dan, met gebalde
vuisten, diep en droog snikkend, haastte hij zich
weer naar zijn huis, naar zijn kamer.
Daar, tusschen die vier zoo wel-bekende gesloten
muren, in de eenzaamheid, de stilte van den nacht,
worstelde »de groote Fokkema" met zijn wanhopig verdriet.

Ix.
Nannie was dan eindelijk weer vertrokken. Ze had
een heerlijke en lange vacantie gehad -- blijdschap
en dankbaarheid straalde haar teer-blank gezichtje,
telkens wanneer ze dat zei -- maar nu verlangde ze
toch terug naar haar werk. »Je gaat je anders zoo'n
niks-nut voelen." En Luuk van der Marel, met
mevrouw Haardtsen en Helene, had haar uitgeleide
gedaan tot aan den trein ; uit het coupé-raampje
gebogen, warm blozend en wat trillerig-nerveus, had
het blonde verpleegstertje ook hem vaarwel gekust,
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en nógmaals, op lachend aanstoken van haar zuster,
die geen gelegenheid voorbij liet gaan om Luuk en
Nannie met elkaar te plagen --- mondplooiinkjes van
spot, schitterblikjes van overmoed had ze dan, maar
toch ook wel eens even, in een lach, of stembuiging,
iets dat vage benijding, stille bitterheid of weemoed
merken liet. Luuk begreep dat nooit. Wat was er
nu te benijden ? Heimelijk, en ondanks zijn bewonderende genegenheid voor het lief-mooie pleegzusje,
had hij toch naar haar vertrek verlángd, in de hoop
dat Helene, haar missende, zich weer méér tot hem
geneigd zou toonen. Hij schaamde zich wat over
deze zelfzuchtigheid, voortdurend al. In de leegte na
Nannie's vertrek, na dien innigen en lief-bewogen
afscheidsgroet, bleef iets zwaars van schaamte, onvoldaanheid, haast schuldgevoel, vreemd drukkend
in hem achter. Naar zijn kantoor terug keerde Luuk
in een loonre verslagenheid, een verdriet, waaruit hij
ook voor zichzelf niet gansch wijs worden kon, een
gevoel van verzet tegen 't noodlot, het leven. Wreed
is het, wreed, en ånnatuurlijk -- dat waren de eenige
woorden die hij hoorde herhalen in zijn soezend,
broeiend hoofd.
En bestendig bleven, in de eerste nu volgende
dagen, zijn droomende achtergedachten vervuld van
bijna extatische bewondering zoowel voor Nannie
als voor Helene. Hoe kranig toch, in hun absoluut
gebrek aan pretensie of vertoon, zulke meisjeslevens I
Altijd opgewekt en gehumeurd, éénen-al opofferende,
gedienstige liefheid, ging Nannie haar weg -- hoe
was 't h aast mogelijk ? Zoo'n meisje wordt toch ook
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wel eens bekoord, verliefd. Hoe draagt zij haar teleurstellingen ? Hij mocht daar waarachtig wel eens
aan denken, er een voorbeeld aan nemen. En Helene
dan ! Een weinigje hoop op eindelijke vervulling
van haar droom, de moederlijke genegenheid van
mevrouw Haardtsen, het gezelschap van haar zusje
van-tijd-tot-tijd -- ziedaar, naar 't scheen, Al wat
zij noodig had, waarop ze leefde ! Ook hij kon misschien iets voor haar zijn — met loutere hartelijkheid van woorden, blikken, kleine diensten en attenties --- wist hij zijn hartstochtelijke verlangens maar
te onderdrukken ! Hij wilde er al zijn best voor doen.
Met zulke gedachte n was het --- van teederste belangstelling, zachtste welwillendheid ---- opnieuw en
våst besloten, zijn liefde voor Helene te heiligen tot
een gevoel van opperste vriendschap, dat Luuk op
weg ging de dames een bezoek te brengen, een paar
avonden na Nannies vertrek. Een roerloos stille zomeravond stond om hem heen. Hij hoopte dat er nog
wat gewandeld, of althans buiten gezeten zou kunnen
worden, en dat hij eens kalm en rustig, zacht en
innig, met Helene zou kunnen praten. Daar had hij
behoefte aan, dat zou hem helpen. Onderweg al leefde
hij zich er in, in die sterraming van hoog-sympathische
intimiteit waarop hij hoopte, genoot er al vooruit van,
zååzeer --- dat hij dadelijk vreemd verwonderd, verward, verstoord, ja bijna wanhopig van ontstemming
werd, toen de ontvangst op de villa met zijn gespannen
verwachtingen in 't geheel niet te strooken bleek.
De eerste indruk was verblijdend. Mevrouw
Haardtsen en Helene zaten inderdaad buiten, in de
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open veranda achter a.an het huis. Maar onmiddellijk
bemerkte Luuk, dat hen beiden niet, als Anders
wanneer ze zoo samen zaten, gelijkheid van stemming als een milde sfeer verbond. Het slanke meisje,
opgewipt haastig uit haar lagen stoel, trad hem tegemoet met een zenuwachtige spottrekking over haar
wat vlekkerig-roode, zweetig-verhitte gezicht. Opgewonden, luid, telkens weer, en om bijna niets, schel
en uitbundig lachende, vertelde ze, onverschillig toch,
verwarrend van hak op tak, wat hun de laatste
dagen overkomen was, onbeduidende voorvalletjes
met leveranciers, toevallige ontmoetingen met halve
kennissen. En ål die menschen ridiculiseerde zij,
scherp. In haar lachbuien wierp ze haar lijf nu eens
in haar stoel achter-, dan weer snel våårover, sloeg
zich op de knieën met uitgespreide handen. Mevrouw
Haardtsen was zwijgzaam, scheen zeer gehinderd,
maar nog meer verontrust door Helene's luidruchtigheid. Ze zei er niets van, maar kuchte en schraapte
zenuwachtig en keek telkens naar het meisje, wenkbrauwfronsend en met scherpe trekkingen in het
poeierig droog gezichtsvel, nam haar handwerk op
en wierp het aanstonds weer neer, om naar haar
face-å- main te grabbelen. Dan schudde ze het hoofd,
wat verstoord en ernstig, ook wel even kwasi-meelachende of pogende Helene te onderbreken, maar
dat lukte vanavond niet. Rusteloos ratelde en lijfschudde, schaterde en ]lach-proestte het opgewonden
meisje door.
Ze sprong op om thee te schenken ; dan in-eens
scheen ze zich te bezinnen en wat belang te gaan
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stellen in den bezoeker. Ze vroeg hem naar zijn
zaken, zijn studies, zijn dikken mededirecteur, zijn
moeder en hun kibbelende bewaaksters, de zonderlinge familie Steendorp. Maar 't bleek weer enkel te
zijn om met al wat hij antwoordde te lachen, te spotten,
bijtend-scherp soms. Hard schamperde haar stern en
haar weeke neusvleugels trilden. En Luuk -- gekomen
in verlangen naar zacht vriendlijke woorden, warmweldoende blikken, een samenzijn in diepe sympathie --- voelde zich geschokt, beleedigd soms, meer
en meer teleurgesteld, verbitterd eindelijk; den indruk
kreeg hij op grove wijze voor-de-gek gehouden te
worden. Wat was zij dan toch voor een meisje; wie
dórst zoo iets in een huis, dat niet eens het håre
genoemd kon worden ! Luuk werd warm, zweeterig
en prikkerig warm, door het bloed dat hij zich bij
benauwende opgolvingen naar 't hoofd stijgen voelde,
in zijn ontrustende verlegenheid, zijn machtelooze
verstoordheid. Eindelijk gaf hij enkel nog kort-af
antwoord, beet zich op de onderlip, keek Helene
niet meer aan, wel nu en dan in de richting van
mevrouw Haardtsen, tastend naar verstandhouding,
maar al te onaandachtig in zijn ergernis.
Anders altijd, als Helene zoo doorsloeg, opgewonden
en spotziek, trachtte de oudere dame, zelf lachende
en plagende, haar tot bedaren te brengen, soms ook
wel door het meisje eens krachtig in de rede te
vallen, haar op kwasi-verontwaardigden toon tot wat
matiging te manen. Nu kéék ze enkel, scherp oplettend, bijna angstig, in Helene's glimmerig warm
gezicht, en deed onrustig zwakke pogingen, die in
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't geheel niets uitwerkten — Luuk zag hoe verdrietigontroerd zij 't hoofd schudde, zich langzaam vooroverbuigende om haar werkje op te rapen, dat langs haar
schoot was neergegleden.
Ook hij bukte zich snel. »0 pardon, mevrouw
Er scheelt u toch niets?"
»Nee, nee", zei ze, » dat vervelende ding, 't schiet
me telkens uit m'n handen !"
Maar toen ze de groote witte haargolf weer geheel
omhoog gebracht, zich weer flink recht-op gezet had,
een weinig schuin-achterover naar haar gewoonte,
keek ze den jongen man een seconde sterk aan,
wendde den blik naar Helene en dan opnieuw naar
hem, als wilde ze hem beduiden dat er iets met het
meisje was, waarover niet gesproken worden kon —
maar Luuk, van eigen bitterheid vervuld, kreeg daar
maar een flauwe notie van, dacht er niet over na.
Helene intusschen, bemerkende zijn ontstemming,
werd nog beweeglijker, trachtte zijn blikken te vangen,
in nerveuse ongerustheid soms; lukte het h aa r, dan
lachte ze hem recht in de oogen, met soms wel weer
éven iets geruststellends van vriendschappelijkheid,
maar plotseling trilde haar hoofd sterk, was 't of ze
aan iets wreed-onrechtvaardige dacht, en dadelijk
sloeg de uitdrukking weer over in die van fellen,
hoonenden spot. Ja zoo tartend trotsch, wreed triomfeerend stond soms haar gezicht dien avond, als hij
't nog nooit had gezien .... Hoe was het toch mogelijk !
Zij die Alles van hem wist ! Wat wilde ze dan toch van
hem ? Minachtte ze zijn houding soms, zijn trouwe aanhankelijkheid ? 0, maar dan zou hij .... dån zou hij .... I
18
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En nu in-eens kon Luuk het niet langer uithouden ; hij stond op. Mevrouw Haardtsen ontstelde,
begrijpend dat haar vriend, haar gast, onbeleefd
ontvangen was, dat zij sussen moest, goedmaken,
trachten hem nog te houden ; zij sprak nu, luid en
gehaast, zeer vriendelijk. Waarom ging hij al zoo
gauw, het was zoo'n zeldzaam mooie avond ; kom,
hij moest liever nog wat blijven en nu eens niet
meer luisteren naar dien brutalen ratel van 'n Lene,
maar wat dichter bij håår komen zitten en nog wat
babbelen, gezellig. Maar geen echte drang tot overreding klankte in haar stem, hoe lief en welluidend
ook, en Helene intusschen lachte, l åchte maar, met
scherpe gilletjes; zij waarschuwde Luuk, wijzend met
haar vinger, dat hij bijna op zijn nieuwen hoed trapte,
zij ried hem zijn handschoenen vooral niet te vergeten, want dan moest hij ze morgen weer komen
halen, en toen ze, schichtig-snel, gevat had zijn aarzelig toegereikte hand, bracht ze die met een onverschilligen zwaai in de hoogte en maakte een potsierlijk smartgrimas, als deed ze hem daarmee na.
»Bonjour hoor !" riep ze, en keerde zich aanstonds
af, stond te neuriën over de theetafel, keek niet
verder naar hem om. »Laat je Luuk nu niet ééns
even uit," vroeg mevrouw Haardtsen gedempt, met
een zachte verwijt-stem. »Hè? Och ! Nou ja, hij gaat
toch immers de tuin door !" kwam het meisje, even
weifelend wel, maar zonder om te zien, ook nu.
Voor-over, met in zijn zakken gebalde vuisten,
bijna hard-op grienend soms van machtelooze woede,
bitter-wanhopig verdriet, liep Van der Marel naar
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nonsens? Helene hield niet van hem, dat was nu
wel duidelijk ; ze zag ook in 't geheel niet tegen
hem op, ze plaagde hem, hield hem voor-de-gek !
Wat had hij dan te hopen ? Weg, wèg, met die bedrieglijkheden !
Veertien dagen verliepen. Toen kreeg hij weer een
briefje, op zijn kantoor bezorgd nu, en van 's meisjes
eigen regelmatig, mooi-open handschrift, hij zag het
met een oogopslag, rukte het open, adem-beklemd.
Dat zij weer thuis waren, schreef ze, en of Luuk
speciaal haar, Helene, het genoegen wou doen, vanavond nog even aan te komen, om acht uur ; iets
te vertellen had ze hem. Zwaar bonsde het in zijn
borst en keel, zwaar en dof. Daar was het dus. Het ?
Wat ? Hel-vreugdige gedachten lichtten aan. Maar
neen, neen, neen, dat kon niet! God, die misselijke
voorbarigheid van hem altijd !
Maar wat kon het dån zijn ? Wát ? Wat?
Middag nu, half vijf, nog drie-en-een half uur dus.
Hoe kreeg hij ze klein ! En och, misschien was het
ten slotte nog niets bijzonders. Een informatie, een
dienstje, een kleinigheid iets om den gemakkelijken, altijd bereidwilligen chaperon weer naar
Huis-en-Hof te lokken ! Vijf-en-twintig maal minstens
las hij het briefje over, als kon hij op die manier
komen achter dingen die er niet in stonden. »Beste
Luuk" begon het dat was dus niets, »beste" is
niets ! en eindigde: Je Helene, Jé Helene !
Nu ja, zoo had hij er immers ook al meer, wat beteekende dat ten slotte !
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Maar háår stem was het, die »ja" riep, toen hij
aanklopte ; en binnenkomend, in de schemerlichte
tuinkamer, zag hij ook dadelijk : ze was alléén. Bleek,
met een vriendelijk-verlegen glimlach, die ook iets
smartelijks had, trad ze op hem toe, een blanke hand
naar voren. Kalm killig voelde die hand aan. Helene scheen wat magerder geworden, ze zag er moe
en wat ziekelijk uit. Die groote oogen ! »Dank je,
dat je gekomen bent," zei ze, heesch en fluisterend
van aandoening.
» God zeg, wat is er ? Toch geen onraad ? Waar
is mevrouw ?" hij hoorde en voelde dat ook zijn
eigen stem bijna stokte.
»Nee, nee, niks. Mevrouw is boven. Ik wou je
alléén pardon vragen, Luuk, liever even alléén, begrijp je. ik .... ik ben onuitstaanbaar tegen je geweest verleden."
»Wat ? Onuitstaanbaar ? Nee, maar, God ! Hoe
kom je 'r bij, zeg ? Je was .... nou ja, 'n beetje plagerig, hè, vroolijk," loog de jonge man met overtuiginglooze stem.
» Vroolij k ? Nou ! Nee, dat toch niet precies. Ik
zal het je uitleggen, Luuk, maar ga d'r bij zitten
alsjeblieft. Mevrouw zal ons niet storen, ze ligt een
beetje te rusten ; we zijn van morgen pas thuis
gekomen."
Ze wees hem een leegen stoel aan en ging schuin
tegenover hem zitten, aan een tafeltje, midden-in
de kamer.
»Waar zijn jelie eigenlijk heen geweest?" vroeg
Luuk om maar iets te zeggen.
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»Wij ? 0 ja, dat weet je niet .... Na' de Ardennen,
Dinant, Laroche, Houffalize, weet ik al .... Maar
laat ik je nu eerst maar vertellen, want anders gaat
het misschien weer niet. Frits Fokkenra heeft . .. .
Een paar weken geleden, zie je, juist toen Nannie
we was, twee dagen, geloof ik, voor dien avond,
weet je veel .... nou, toen heb ik een brief van Frits
gekregen. Hij .... heeft me . afgeschreven, wat
je zoo noemt, he ? 't Is uit tusschen ons. Hij .. .
hij houdt niet meer van me . 't Is alles uit."
Helene's hand speelde met een bakje op dat tafeltje
en daar keek ze naar. Haar stem was bijna weg;
krampig slikkend vertrok ze haar gezichtje.
» Wát zeg je? Schreef-die je dat?" stamelde Luuk,
schrikkend, hevig verbaasd.
»Nee! Och! Dát natuurlijk niet. Wie schrijft dat
Mit! Maar .... enfin, 't is zoo ! Hij schreef, dat hij
neóit zou kunnen scheiden, en .... en dat er dus ook
niets zou kunnen komen van een huwelijk met mij .
en, dat het daarom nu ook maar beter was, elkaar
in 't geheel niet meer te zien."
»Is-t-ie .... God t"
»Ja .... Nou. 't Is goed zoo. Natuurlijk houdt hij
niet meer van me. 't Was eerlijker als hij dat ook
maar gezegd had. Maar .... nou ja . ... dat doen jelie
nu eenmaal nooit. Als wij in de steek gelaten
worden, moet dat altijd nog voor ons bestwil. heeten.
Een weldaad !"
Ze zweeg, het hoofd sterk voorover en de handen
in elkander vouwend, turende voor zich uit. Luuk,
als verlamd van verbazing, ontsteltenis, meelij, blijd..
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»Wat? Kom Lene, zeg! Je weet wel, er zijn er
toch ook genoeg die in zoo'n geval juist ...." Luuk
mompelde, zijn eigen woorden verfoeiend, ten zeerste
verlegen, warm. Helenes hand sloeg afwerend de
lucht. »0, alsjeblieft, zwijg nu toch !" Ze trappelde
weer. »Verdedig hem niet, ik kan het eenvoudig
niet aanhooren ! Het is allemaal best mogelijk, wat
je zegt. Mevrouw Haarfitsen heeft ook al zoo haar
best gedaan. Daar in die gore, sjofele, belgische
nesten, bah, wat was het er mieserig, ellendig
Verstandige menschenI Ik ben nou eenmaal geen
verstandig mensch en zal het ook wel nooit worden.

Ik hååt hem, recht af hååt ik hem, en ik wil ook
niet anders meer; mijn God, voel je dan niet, dat
-

dat voortaan het eenige voor me is ? Wat moest ik
dån .... ? !"
Inderdaad voelde Luuk dit nu plotsling mee, vreemd
duidelijk, dood-simpel. Hij zweeg, streek zich over
het hoofd, tuurde langs het vloerkleed met wijde
oogen. Helene had een zakdoekje te voorschijn gehaald
en beet daar op, met haar felle witte tandjes, terwijl
groote tranen langs haar weekbleek neusje siepelden.
In de stilte die nu tusschen hen voortduurde,
vele kloktikken lang, gebeurde voor hen beiden iets
wonderlijks. Ofschoon ze elkander niet aanzagen,
veranderde hun gedurende de laatste woorden bijnavijandig ver-af-zijn in een besef van diepe vertrouwelijkheid en kameraadschap. Luuk was het die het
eerst weer het hoofd optilde, zijn stem verhief. Maar
de klank en toon van zijn zeggen verbraken dien
nieuwen toestand niet. »En wat nu, Lene", vroeg
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hij zacht en droevig, toch nog inhoudende zijn
blikken.
Maar toen keek zij hem ook aan, door tranen
heen. En zulk een hulpeloosheid was in haar blik,
zulk een smartelijk tasten, dat hij zijn borst als toegenepen voelde van ontroering. »Ja Luuk", fluisterde
ze, en heel hun samen-innig-zijn lag in die weinige
woorden als verklankt : » Wat nu, hè ? .... Weet jij
't nog alles, van toen, in onze auto ?" Even glimlachte
ze, op diezelfde vriendelijk-triestige wijze als bij zijn
binnenkomen, »Toen heb je gezegd ...."
Hij was opgestaan. Die gedachte, die helle, die
gekke, alles-weersprekende, lichtte weer aan in zijn
hoofd. Was het daar nu toch, tåch ? 0, zijn vreemd
voorgevoel! Wilde ze, in-eens, in-é ns ? Maar daarnet
toch nog had hij begrepen, juist uit die haatwoorden
»Lene !" riep hij uit in een giflenden snik. En hij
liet zich op de knieën vallen naast haar stoel, boog
zijn hoofd in haar schoot, greep woest in haar rokken,
kuste die.
Zachtjes ving ze toen aan zijn hoofd te streelen.
Maar hij pakte die streelhand vast en zoende er op,
wel twintigmaal, hartstochtelijk. »Lene, Lene !" kon
hij enkel herhalen. En in wilde snikken : »Eindelijk,
eindelijk !"
Nu sloeg ze haar linker arm om zijn vooroverliggend hoofd, bukte zich en fluisterde dicht aan
zijn oor: »Ja Luuk, ik wist het wel, dat jij nog altijd
van me houden zou, ondanks .... nou ja, praten we
niet meer over, hè ? Nie-waar, je houdt nog van me,
écht ! Toe zég het nog 'is !"

.. .
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Luuk snikte, huilde ; hij kuste haar handen, haar
kleeren. Hij was zoo vreemd zalig en zoo vreemd
bedroefd tegelijk. Maar in-eens, opgesprongen, omgreep hij haar met beide armen en trok haar mee
naar zijn stoel, waarin hij zich neerploffen liet, het
meisje op zijn knieën, wild zoenende haar wangen,
haar hals. Zij zoende hem terug, wat aarzelig eerst,
dan ook dringender. Totdat eindelijk, als in een
uiterst smachten naar troost en zelfverlies, hun nerveuze monden elkander grepen — en het wel een
minuut lang stil, bijna plechtig stil was in de groote,
langzaam donkerende kamer.
Een poos later vroeg Helene, nog op Luuks knieën
gezeten en tegen hem aan, terwijl ze zacht langs zijn
wang en kin streelde : » Zeg, zou ik nu mevrouw maar
niet 'is gaan waarschuwen ? Dan komt ze beneden.
Je begrijpt, ik had haar gevraagd, zoo lang boven
te blijven. Ze zal zoo blij zijn. Ze houdt zooveel
van je."
»Ja, goed dan. Nog Even, nog éven ! Mijn mooie,
heerlijke, mijn lieveling!"
Nee kom zeg, laat dan nou" --- ze maakte zich
los — )anders denkt ze misschien nog dat er 't eenof-ander niet in orde is en maakt ze zich ongerust.
Ze is zoo zenuwachtig, de laatste tijd. We hebben
ook niets geen prettige reis gehad, dat begrijp je.
Die hotels daar zijn allemaal zoo vervelend, zoo viezig
en primitief . ... Nee, vent, toe, nou niet meer."
»Och toe, och toe!" riep hij, opnieuw haar vastgrijpend en kussend in den afgewenden hals. »God
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den zijnen. Maar zij ontsnapte, riep : »Nee-nee!" En
even later, schalks omkijkend : »Ik moet mijn plichten
waarnemen : denk er o:m !"
»Och wat, plichten !" spotlachte mevrouw Haardtsen. »Die plichten van jou zal je binnenkort wel
heelemaal laten schieten zeker, hé ? Stoute meid ! . .. .
Z66 gaat het ! Aan ons, oudjes, wordt maar niet meer
gedacht."
»Nou, kom, mevrouw," zei Luuk, »we blijven in
de stad. We zullen elkaar maar dikwijls blijven zien,
hè ? En u zult wel weer een ander mooi en lief
meisje vinden !"
»Hemellief, nee hoor ! Mooie lieve meisjes, dank
je, dat doe ik niet meer, 't geeft maar zorg ! 'k Ga
het nu 's met een wat ouder editie probeeren. Natuurlijk ook een in vrijheid gedresseerde, dat begrijp je,
een teem zou ik niet om me heen kunnen hebben !"
»Ben ik dat ten minste nooit geweest, een teem ?"
vroeg Lene, spontaan-hartelijk grijpend het wit-gekuifde hoofd tusschen beide handen.
»Jij ? Je hebt er al de teemerigheid bij mij ook
uitgehaald, en me voor goed bedorven, voor minder
slag gezelschap, dat heb je ! Kom vooruit, geef ons
maar gauw een kopje thee!" En met een wijden
armzwaai sloeg ze 't meisje tegen de rokken. » Zoo'n
rakker, jij !"
Wat later, hij wist zelf niet hoe --- ondanks mevrouw
Haardtsen's opgewekte praten, haar grappige verhalen van allerlei reisongelukjes --- plotseling bemerkte
Luuk dat de stemming in de kamer iets vagelijk
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besluiten tot hem ? Zucht om dien Fokkema te hinderen, te krenken ? .... 0, weg, wég met die gedachten ! Een laagheid, zoo iets te gelooven van haar!
En hoe dan ook, hij had haar nu, en zou haar nooit
meer loslaten, wel z6rgen dat ze hem liefkreeg, mééren-m6ér, en eindelijk net zooveel als .... God ! als
dien ander ! Die eeuwige »andere!" Hoe jaloersch
was hij toch eigenlijk nog op hem, nu misschien
nog méér dan vroeger, nu --- daar hij zijn geluk
bedierf. Wat ? Bedierf ? Dat mocht immers juist niet.
En het was ook nog maar tijdelijk, het zou wel gauw
beter worden ; zou wel iemand op den duur een
liefde als de zijne kunnen blijven weerstaan ? Een
zoo matelooze liefde ! .... En zij hield toch ook immers
al veel van hem !
Bij hun afscheid, aan de voordeur, toonde Helene
zich teeder belangstellend, zacht overgegeven. Ze
vleide zich tegen hem aan, lei haar hoofd op zijn
schouder, ze fluisterde : »Als we nou maar dadelijk
konden trouwen, hè ? Dat zou me wel rust geven !"
»Lieve schat !" antwoordde Luuk, verrukt met wat
hij Even voor een blijk van verlangen hield, en hij
drukte haar sterk tegen zich aan. »Dadelijk gaat
niet goed. Maar ik zal m n best doen, hoor! Ik verlang er immers zelf ook zoo vreeselijk na'. In 't volgend voorjaar bijvoorbeeld, van de winter misschien
nog .... En, hoor 'is, als we eenmaal getrouwd zijn,
dan zal ik je al je verdriet wel doen vergeten !"
»je bent lief ! Och ! jij bent zoo lief," zei ze zacht
terug, dof en zonder opkijken. En hem nogmaals een
wang toewendend : »Nou, nacht vent !"
'
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op weg naar huis, midden in een stille en leege,
armelijk doorschemerde nachtstraat, bleef Luuk van
der Marel plotseling staan. Zoo krachtig steeg de
bezinning in hem op, dat zij hem geheel vervulde,
hem als dwong tot beweegloosheid. Wat was er
gebeurd met hem, in-eens, in-ééns! Welk een ontzaglijke, bijna niet te begrijpen verandering ! Helene,
zijn hooge liefste, waar hij zoo wanhopig naar verlangd had, die hij gisteren nog onbereikbaar achtte,
ja bijna van hem afkeerig nu was ze eenvoudig
zijn »meisje", had beloofd zijn vrouw te zullen worden. Zij, zij, de glansomsfeerde, de fee van zijn droomen. Verbijsterend ! En toch, toch had hij die gedachte al zóó verwerkt, dat hij er niet enkel de
heerlijkheid, maar ål de zorg tevens, al het verdriet
van kende. Het verdriet ! Ja, ja, zód was het. Hij
wist wel, o hij voelde wel, dat zij veel van hem hield,
zich aan hem vastklampte nu, maar Fokkema was
haar echte liefde en zou dat blijven, misschien nog
lang. Moeilijk te verduwen brok ! Haast onmogelijk !
Zou hij er niet altijd aan moeten denken, als zij bij
hem was, in zijn armen lag? Hij had toch ook zijn
trots, hij, zijn zelfbewustheid — al was er veel in
hem veranderd sinds zijn overmoedige aankomst in
deze stad van z'n »carrière" ! Hoe zou hij verdragen , ... God ! En een oogenblik ziedde in hem op
het dolle plan, nog terug te gaan, onmiddellijk, het
haar te zeggen, dat het niet ging zoo, dat hij dán
maar verkoos te wachten tot ze, ééns misschien, die
andere liefde overwonnen had en geheel van hem
zou kunnen zijn. Maar .... zei ze niet, dat ze dien
19
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te verduren. Hoe ellendig, hoe onuitstaanbaar jammer toch ! Dat die man maar nooit geleefd mocht
hebben ! Of hij zijn Helene wat vroeger ontmoet.
Hoe goed, hoe heerlijk, hoe volmaakt had dan alles
kunnen zijn !
Dagen volgden nu van zorgenvolle zaligheid, weemoedig liefdegenot, tentoongedragen verrukking,
heimlijke twijfel en angst.
Aan zijn tafelvrienden, Ben en Dick, vertelde
Luuk al den eersten middag na dien eersten avond,
vrij kalm, met even een blij triomfant lachje, dat
het ten slotte toch in orde gekomen, hij verloofd
was met Helene Servaes. Hij had van-te-voren vastgesteld, hoe hij 't zeggen wou, zich bedenkende, met
bitterheid, dat het onmogelijk zou zijn ooit aan
iémand te openbaren hoe het feitelijk was gebeurd.
Maar toen hij 't er uit had, ontstond onmiddellijk
een sfeer van verrukte blijdschap over hun tafeltjevan-drie, een gloed die hem opnam, hem benevelde.
Toch nog een oogenblik van ellendige schaamte
gaf 't, te zien, dat zijn vrienden zich waarachtig nog
blijer, opgetogener toonden dan hijzelf — wat een
ontevreden lammeling was hij toch ! maar hij wond
zich op, lachte, sloeg Ben en Dick op de schouders,
de dijen, bestelde champagne. Zorgen moest hij bovenal, dat van zijn diep-geheim verdriet nooit iemand
iets merken kon ! Ben juichte, danste op zijn stoel,
sloeg eveneens naar links en rechts op Luuk en Dick
los, stak dan zijn armen in de lucht, snoot tranen
weg. Maar ook Dick was ontroerd, keek Luuk har-
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telijk aan, sprak van : »Zie je nou wel ! Bofkont dat
jij bent ! 't Moet bij jou ook maar alles gesmeerd
gaan !" Hij deed wel vijf minuten lang als een behoorlijk mensch, zooals Ben het noemde. Maar toen
was het ook uit, schonk hij zich een nieuw glas
/panje" in en begon geweldig door te slaan, over
de liefde, die een min-of-meer geordende waanzin,
het huwelijk, dat een verouderende instelling was.
»Je moet maar weten wat je doet, Lucas ! 0, ik begrijp wel wat jou aantrekt, het temmingswerk, hé?
Je krachten toonen ! Maar pas op, hoor, wilde diertjes bijten. Ik zou niet graag in de kooi kruipen."
»Je zoudt er ook niet veel van te recht brengen,
jij," riep Ben uit. »Je zou willen praten met de leeu
win ! Nee, laat dát maar aan hém over, hoor. Zeg
Luuk, mag er al over gesproken worden ?"
Van der Marel, verlegen, streek
»Nou .. !"
»jawel, hier en
zich over de strak geschoren kin
daar wel; waar jij 't in de eerste plaats vertellen
wilt, daar mag het. Maar zie je, we maken er geen
zoogenaamd publiek engagement van. Al dat gezanik van avondjes hier, avondjes daar ! We verzenden
ook geen kaarten of zoo iets en houden geen openbare audiëntie met annex bloemententoonstelling."
»Dat 's tenminste vriendelijk en wijs," bromde
Dick.
Maar Ben keek een oogenblik verwonderd, licht
teleurgesteld. Totdat hij uitriep : »Nou goed, maar
't is dan toch geen geheim, is 't wel ?"
»0 welnee," kwam :Luuk. »Waarom zou 't ?"
»Prachtig !" En Ben klopte hem opnieuw op zijn
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rug, porde hem in de zij en verzekerde hartelijk dat
Luuk goddorie een hauptkerl was, een uberkeri, die
het ver zou brengen in de wereld.
»In de wereld ? Tenzij die intusschen sociaaldemocratisch geworden is," spotte Dick. »Want dan
brengen we 't allemaal even ver !"
»Och, stik toch, jij aap ! Dan juist! In een sociaiistischen staat komt de macht immers aan de eigenlijk
superieuren !"
» 0, zoo ! Ik geloof intusschen niet dat je aanstaande
bepaald sociaal-democratisch is aangelegd, wat Luuk?"
lachte oosterome.
»Nee, dat geloof ik ook niet erg." gaf Van der
Narel toe, »ze heeft tamelijk wel maling aan de
gemeenschap en leeft maar resoluut-weg voor zich
zelf en haar naaste omgeving. Maar Ben mag haar
komen bekeeren, als hij wil."
»Uitstekend ! Aangenomen, hoor ! Binnen een paar
jaar staat ze vlak vooraan in de beweging, zul-je zien !"
» I--Iáhåha r" Helene in een meeting, op een podium,
oreerende over de kapitalistische productiewijze, Luuk
lachte tranen om het kromme idee, sloeg met de
vlakke hand op tafel. » Néé !" riep hij uit, s» dåt zal
je niet lukken ! Nou, mij kan het historische materialisme op 't oogenblik 66k gestolen worden, en elk
ander materialisme d'r bij !"
»Eerste verzaking van persoonlijkheid," constateerde
Dick. »Pijp nog maar 's in, jong! Gelijk héb je intusschen."
Maar behalve Dick en Ben sprak Luuk in die
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eerste dagen nog niemand over zijn verloving; zelfs
had hij er spijt van het hun al te hebben verteld;
Helene herhaalde telkens dat het voorloopig iets
absoluut tusschen hen beiden blijven moest. Ook aan
zijn ouders schreef hij nog niets. Want natuurlijk
zouden die, zoodra ze 't wisten, met Helene willen
kennis maken, haar bij zich hebben ; iets, waar hij
het meisje nog niet mee dorst aankomen, waar hij
ook zelf tegen opzag trouwens, vreezende Helene's
indrukken in die duffe, ouderwetsche omgeving.
Gevaar dat ze 't van andere zijde zouden hooren
was er gelukkig zoo goed als niet. Baanders was
op reis, evenals zoovelen van zijn kennissen -- het
ging naar midden zomer nu. En daarbij : Luuk had
geen tijd thans voor andere menschen, dacht niet
aan andere menschen ; zoo vaak hij niets dringends
meer op kantoor had te doen, liep hij haastig
naar zijn meisje, in de hoop, altijd opnieuw, de onmiskenbaar blije verrassing, de echte tinteling van
liefde-geluk in 't mysterie van haar oogenblauw
te zullen zien.
En die was er dan ook soms wel even. Vaak zelfs
scheen ze getroffen door zijn ijverige attenties, kwam
ze hem stralend tegemoet, speelde, lachte, stoeide
met hem, liet zich op zijn knieën trekken en deed
aanhalig. Maar soms ook was 't, of ze op zijn komen
niet gerekend, noch gehoopt had, of zijn bezoeken
haar wat al te druk werden. Dan kon ze stug doen
of jachtig, afgetrokken ook wel, en soms korzelig.
Min of meer prikkelbaar trouwens, tegenover Luuk
vooral, toonde Helene zich haast voortdurend in die
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dagen; over een enkel woord van hem, een woord
van teedere zorg meestal juist, kon ze opspringen
en stampvoeten ongeduldig, of spottend lachen. »Wat
ben je toch een flauwe jongen ! Je hadt een meisje
moeten zijn, jij !" Maar nooit lang duurde zoo'n bui.
»Een boudoir hoef je me niet te geven, want aan
boudeeren doe ik niet, dat weet je wel, hè ?" lachte ze,
met een klapzoen, twee minuten na een driftig
scènetje. »Je bent een engel, altijd !" antwoordde Luuk
in verrukking. Maar ongelukkiger voelde zich de
jonge man, als ze peinzig was en in zich-zelf gekeerd,
triestig-zwijgzaam, de plooilge slapte van huilen nog
in haar oogleden, en in haar blikken stille weemoed.
En dan toch niet zeggen wou »wat er was", wrevelige
antwoorden gevend wanneer hij aandrong. »Je weet
wel, ik kan nou eenmaal niet altijd en eeuwig vroolijk
zijn ! Als je me zoå niet hebben wilt, in godsnaam,
moet je me maar laten loopen !"
Maar 't ergste was wel --- net als vroeger trouwens,
maar nu trof het hem krenkender --- dat ze soms,
strak-onverschillig, nauwelijks op zijn tegenwoordigheid te letten scheen, zich op de wangen liet kussen,
ja zelfs op de lippen„ als merkte ze dat eigenlijk
niet, vervuld van gewichtige zorgen, waar hij geen
begrip van had. »Jezus,, zeg, wat ben je weer nuchter
vandaag! — zoo viel ook hij eens uit, wel voelende
zelf dat het dat niet was. Met koele verbazing keek
ze hem aan. » Nuchter ? Vin' je me nuchter ? Ja, God,
't is waar, ik ben een :realiste, hè ? Ik zie de dingen,
zooals ze zijn, zooals ik méén dat ze zijn tenminste.
Illusies, och ! die heb ik niet veel meer ; hoe zou ik !"
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keek met haar vochtige bruine oogen warm-vriendelijk
in de zijne.
Een oogenblik later kwam Helene weer binnen,
glimlachende, met die weemoedige teederheid in haar
blik, haar mondtrekkinkjes, waarmede zoo dikwijls
ze hem verrukte en beangste tegelijk. Ze liep recht
op haar jongen toe en omhelsde hem .
Een dag-of-wat later had Luuk een plan gemaakt.
Helene moest nu toch eens een héélen dag, een
heerlijken zomerschen Zondag, met hem uit. Mevrouw
Haardtsen vond het best. En al om negen uur dien
ochtend stond een open auto voor de villa te snorren;
Luuk kwam vroolijk binnen en vertelde van een
grooten toer dien hij met den chauffeur besproken
had, naar de duinen heelemaal. De duinen waren
van zijn jongensjaren af een paradij Lig oord voor
hem gebleven ; hij wou nu eens in de duinen liggen
met zijn Lene. Ook hoopte hij heimelijk het meisje
zóó, met een zoet lijntje, mee te krijgen naar zijn
ouders in Haarlem.
Het idee van de auto, een verrassing voor haar,
bekoorde Helene uitermate. De zon scheen aan een
wazig blauwen hemel, het zou stellig een prachtige
dag worden. Met verrukte kwiekheid stapte het
meisje in. »Ziezoo, nu zetten we onze tocht over
dag voort, hé, Leentjeschat," zei Luuk met stralende
blikken, »auto's zullen ons toch altijd een be'etj e heilig
blijven, is 't niet?"
»Ja," fluisterde ze, even ontroerd. »Lieve vent ben
je toch !"
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En ze bleef bizonden zacht voor hem dezen ochtend,
teer blij, met oogenblikken van frissche, opene vroolijkheid, zooals hij in lang niet beleefd had met haar.
Van zijn heimelijk plan, zijn ouders een bezoek
te brengen, kwam niet. Toen hij 't even opperde,
ontglansde onmiddellijk een waas van somberheid,
angstigheid bijna, haar statig oogenblauw. »Wat hoeft
dat nou zoo gauw al ! Laten we 't liever nog wat
uitstellen" ---- ontevreden kwam haar bovenlip naar
voren. Hij wist niet hoe gauw hij 't plan maar weer
wegpraten zou, weglachen en kussen. 't Bleek gelukkig maar een kort incident.
Ze dronken koffie aan een uitspanninkje, waar vlak
achter de duinen begonnen, een zondoorsprankeld
tuintje naast een oud, gemoedelijk huis. Er waren
geen andere gasten, en de kinderen van de waardin
liepen in het tuintje rond, spelende, schreeuwende
soms. Snoezen, vond Helene, en toen de moeder hen
verbood en wilde weghalen, vroeg ze vleiend : «Och
juffrouw, laat u ze maar, ze hinderen ons volstrekt
niet." En ze begon ze te trakteeren, op chocola en
ander lekkers, door Luuk voor háár meegenomen.
Het allerjongste, blond, rozig, helderoogig boerenkereltje van twee, nog krom pratend, bleef ten slotte
aldoor aan haar knieën staan, opkijkend als naar een
tooverfee, en zij praatte en lachte tegen hem, stoppende
telkens een nieuwe bonbon tusschen zijn smoezelige
lippen, die dan aanstonds weer genoeglijk te roeren
begonnen en enkel nog wat onverstaanbare keelgeluiden uitstootten, waarbij de chocola in groote
bruine bellen langs zijn kinnetje en op Helene's rok
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naar zijn liggend hoofd. Plotseling kon hij 't niet
langer uithouden, richtte zich half op, boog zich over
naar Helene, die lag met gesloten oogen alsof ze
sliep. En te zoenen begon hij haar, op wangen, hals,
mond. Een tijdje-lang hield ze zich strak, zonder de
oogen te openen, met enkel een lichten glimlach
aan een hoekje van haar mond. Maar dan in-66ns
sloeg ze de oogen naar de zijne op, en een trilling
van geluk ging door zijn lijf, zoo heerlijk donker
glans-gloeide, warm-streelde die blik, terwijl ze haar
lippen vooruitstak, langzaam, als in loomheid verlangend. Met een kreun van verrukking wierp hij
de zijne er op. En die zaligheid duurde . ..
Dan fluisterpraatten ze. Helene was week van
verteedering. Met een fijn vraag-stemmetje sprak ze
soms, als een zeer jong meisje.
»Hou je van me?" ademde 't hem toe.
»Welnee, wat dachtje wel, heelemaal niet !" glimlachte Luuk, van ontroering heesch. Maar dat wou
ze niet hooren. Even fronselden zich haar egaalgebogen wenkbrauwtjes. »Hè nee toe !"
En hij weer zoenen. »Schat! Of ik van je hou? Ontzaglijk veel. Gewoon mateloos, dat weetje toch wel!"
» Zou dat nou . ..." begon ze dan, maar stokte,
kreeg natte glinstering in haar knippende oogen.
»Wat is er, lieveling, wat is er, toe.... Zou dat nou?"
»Och nee, niks."
»Toe nou, wat wou je gaan zeggen ?"
:› 0cu !" En zij beet zich in de lip, met de glinsterwitte tandjes, liet een paar tranen langs haar neusje
biggelen.
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»Maar kindje," schrok Luuk, » wat is er nu toch,
zeg 't nou!"
» Zou daar nu ook weer een einde aan moeten
komen?"
» Wát ? Wåáraan ?"
»Aan .... onze liefde." Zij bloosde vol, wendde het
hoofdje verlegen op zij.
»0, wat een dot ben je," ri ep hij uit met halfverstikte stem. » Dat's, voor 't eerst ! Dat's voor
't eerst !"
»Hé? Wat's voor 't eerst ?"
»Dat je van onze liefde spreekt !"
»0 !"
»Schat ! Toe, laat me je zoenen ! Nee hoor, nooit,
daar komt nooit een einde aan. Bij mij tenminste niet!"
Hij kon niet meer ophouden haar te liefkoozen,
zoende haar overal, ook op haar kleeren, omhelsde
haar voetjes, kuste in de opengewerkte kousen daarboven, opduwend haar rokken met zijn hoofd. »Neenee, toe, dat niet !" rukte ze dan plotsling zich half
overeind, sloeg naar zijn handen, trok haar rokken
strak af.
»Stoute jongen !"
»Heerlijkheid !"
En hij gooide zich recht achterover, de armen boven
het hoofd, slap, turende weer in de blauwe glanzen
en herhalende extatisch : »Onze liefde ! Onze li efde !"
Zij lag weer stil en zweeg.
Bij 't afgaan van de duinen was alles nog even
heerlijk en goed geweest — ze liepen hand in hand,
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stonden nu en dan stil, en dan nam hij haar in zijn
armen -- maar toen ze weer in de auto waren gestapt,
afsprekend met den chauffeur, hoe hij nu verder zou
rijden, en dan weer voortgolfden, langs weiden, slooten,
boomen, boerenhuizen, bleek er een verdoffing, een
verarming in hun stemming te zijn gekomen. Luuk
herinnerde zich -- en hij paaide zich ermee -- mé&r
gemerkt had hij 't bij zoo'n heelen dag uit, de middag
gold nooit den ochtend. Zouden ze wat moe zijn,
van 't licht misschien ? »Hoe gaat het ?" knikte hij
zijn meisje eens toe en greep haar hand -- wat ze
toeliet zonder zijn druk te beantwoorden. »Goed,"
glimlachte ze, maar hij zag het alweer, dat moeie
trillinkje om haar gesloten mond, dat zoo iets triestigs had.
»Ben je moe?"
» Nee," zei ze, » een beetje hoofdpijn."
Wat later, in het gloed-stille, strak-stille, zoo wondervol verklarende licht van vijf, zes uur, ging het weer
beter. Zij genoten daar beiden van, arm in arm, maar
toen ze kwamen aan het buitenhotel waar ze eten
zouden, bekende Helene, toch blij te zijn dat ze er
waren. Je werd zoo stijf van dat lange zitten, en ja,
ze was toch eigenlijk wel wat moe.
»Kalmpjes eten zal je opknappen," troostte Luuk.
Gelukkig konden ze een tafeltje apart krijgen in
de glazen veranda van de groote table-d'hôte zaal.
Maar onder 't eten, na een glas Sauternes -- waar
ze anders toch altijd zoo veel van hield --- scheen
plotsling 's meisjes stemming nog dieper ingezakt.
Ze zat leunend op de tafel, kin in de hand, en beet
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bij gelegenheid, waar je zoo al met hem geweest
bent. Dan wou ik die plekjes toch maar liever vermijden, zie je."
Ze lachte even, zenuwachtig ; en meteen wipten
de tranen haar uit de oogen ; ze wischte ze haastig
af met haar servet. »Ja," zei ze, »dat kan ik me
begrijpen."
»Hoe was hij bij zulke uitgangetjes, nogal onderhoudend ?" vroeg Luuk: — verwerpend als een lafheid
zijn neiging het onderwerp te ontvluchten --- trouwens,
hij wou er toch eigenlijk wel eens wat meer van
weten.
»0 ja !" — en even straalde bewondering uit Helene's
oogen. -- »Erg onderhoudend, vroolijk, geestig ook
dikwijls. En hij kon zoo goed vertellen, van al zijn
interessante zaken, zijn reizen, je alles zoo duidelijk
maken .... 0 ja Och maar, 't is akelig voor je,
hé ? daarvan te hooren ;; laten we 'r maar gauw over
uitscheiden." Over tafel heen greep ze Luuks hand.
Maar toen hij daarop, zwijgend, met triestig-dankbaren
blik, haar kleine blanke vingers begon te streelen,
trok ze die schielijk weer terug, bracht met beide
handen haar servet voor 't gezicht, snikte.
Luuk schrok. »Nou maar, Lene, kom !" verweet
hij zacht.
»Ja, ja !" kwam ze gejacht en veegde zich over
de oogen met blijkbare zelfergernis, keek schichtig
om en opzij, of haar niemand betrapt kon hebben.
Dan richtte ze zich in de hoogte, recht-op, glimlachte
hem tegen, vriendelijk, bijna helder — toch zoo beklemmend weemoedig.
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In de schemering reden ze huiswaarts. Het was
niet ver meer. Stilte langs de wegen, behalve van
tijd tot tijd tusschen de huizen van een dorp. Daar
sloften en klompklopten wat menschen, joelden kinderen, zeurzong een harmonica -- 't lag weldra weer
achter den rug. Dan was 't autogesnor en getoeter,
met het blaffen van een uitschietenden hond, soms
langen tijd 't eenige geluid. Langzaam-aan groeide
duisternis, als een damp rondom de boomstammen,
de struiken -- die zich uit te zetten schenen en dichter
te naderen in 't vager en zwarter worden.
Bij een kromming sprong eensklaps een lange
mannenfiguur voor hun auto opzij. Daar bleef hij
staan, een boer, met een ,grootgin stroohoed op. Maar bij
't geritsel al van zijn opzijspringen was Helene, met
korten gil, recht-overeind geveerd. Haast even snel
viel ze terug en tegen Luuk aan, die, hevig geschrokken,
haar in zijn armen ving. »God, kindje ! Wat is er?
Wat is er nu toch ? !"
»Die man ! 0, die man !" hijgde ze. »'k Schrok
zoo! Ik dacht ...."
»\Vat dacht je ?"
»Dat .... Hoe kom ik er 'an, hè ? .... 'k Dacht
dat hij het was !"
» Wie ? Fokkema ?" 't Was voor 't eerst sinds hun
verloving, dat die naam tusschen hen werd uitgesproken; hard klonk hij, als een snauw.
»Ja," knikte haar hoofd langs zijn borst.
»Och maar, dat 's nou toch werkelijk bespottelijk,
dat 's nou ...."
Ja, ja, idioot hé ? Toe Luuk, let er niet op in
20^
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godsnaam ! Ik ben een beetje overspannen, denk ik,
'n beetje moe. Het is ook wel een heele dag. Maar
heerlijk, hoor vent, hé rlijk !"
Ja hè?" vroeg hij dringend en haast wanhopig.
"Ja zeker, en jij bent een snoes. Hou me maar
tegen je aan, dat kalmeert me altijd zoo. Och Luuk,
wees maar niet boos op me en help me een beetje,
toe. 't Zal allemaal vea! beter worden. Ik zal .... ik
zal alles wel vergeten, als jij me maar helpt. Laat
me niet los ! Toe ! Laat me niet los !"
Maar kindlief ! ik jou loslaten ? Stel je voor ! M'n
arme kindje! Kom maar dicht tegen me aan, ja."
»Je bent lief. 0, je bent zoo lief ! God, maar
i .... i k.... 1f
Sst, sst ! Jij, je bent een schat. Stil nou maar, stil
nou maar!"
Zoo bleven ze tegen elkander aan zitten, een heelgin
tijd, op den donkeren weg. Nu en dan toeterde de
auto, somber, eentonig. En meer en meer werd het
Luuk daarbij te moede, alsof zij niét waren twee
jonge gelieven, blij en gelukkig door elkanders liefde,
maar twee diep-mistroostigen, die enkel nog wat hulp
zoeken en naar troost hunkeren in elkanders armendruk en lijfswarmte. Zif een ongelukkig en bedrogen
meisje, hij een wijze en zachte, zelf-vergeten beschermer.
^.

op *De Harmonie" ging het rond -- en wekte
malicieuse oogtintelingen, gniepig gegniffel, schouderschokken die jaloezie verborgen -- Helene Servaes,
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vroeger bekend als het liefje van den »grooten"
Fokkema, scharrelde tegenwoordig met Van der
Marel, den jongen directeur van de Wisselbank, die
zulke »airs" kon hebben. Nellemans had ze samen
gezien, in een auto, op grooten afstand van de stad.
Er waren er wel die volhielden, het was een gewoon
engagement, er bestonden trouwplannen tenminste,
maar dat bleek toch onjuist te zijn, want niet alleen
had niemand daar ooit een kennisgeving van gekregen, maar buitendien telefoneerde, voor alle zekerheid,
Van Ommen Benige malen over de kwestie met een
neef van hem te Haarlem — een kennis van dien neef
namelijk kwam van tijd tot tijd wel eens met de oude
lui Van der Marel in aanraking; op Van Ommens
aanstoken vroeg hij bij zoo'n gelegenheid de oude
mevrouw eens langs-z'n-neus-weg, of haar zoon nog
niet verloofd was. En neen hoor, geen kwestie van.
Het viel dan ook eigenlijk niet aan te nemen, dat
iemand als Van der Marel, in zijn stand, zijn positie
vooral, zou willen gaan trouwen met een gezelschapsjuffie, waarvan iedereen wist dat ze 't een tijdlang
met een ander -- een huisvader nog al ! -- had gehouden, 't Geen allemaal volstrekt geen wonder was,
voegde Van Ommen dan gewoonlijk nog aan zijn
verhaal toe, want -- een schande toch eigenlijk ! -'t scheen algemeen bekend, dat die mevrouw Haardtsen, bij wie het deerntje in betrekking was, zelf ook
nooit vies was geweest van een doorgevoerde flirtation. Prachtig voorbeeld voor een jong meisje, Øåt ?
Ja, zulke menschen doen heel wat kwaad ! Dat oude
meubel, wie weet wat ze zelf nog uithaalde, zoo grijs
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als ze was. Er kwamen daar allerlei rare lui van
buiten de stad aan huis, artiesten en zoo. Ook ging
er een verhaal over haar en dien gekken Van der
Cluysse!
Toen nu daarenboven nog bleek dat luitenant
Stoette zich herinnerde„ mevrouw Haardtsen en haar
» dame de compagnie" in opzichtige toiletten te Aken
gezien te hebben - hij meende ook wel in heerengezeischap toen ten overvloede de commies Strooman
uitbracht, dat Van der Marel en het bewuste meisje
al in 't voorjaar door een kennis van hem in Florence
waren gesignaleerd, was iedereen overtuigd en drong
het schandaaltje door tot op sommige der meest
bezochte afternoon-tees, waar enkele dames het,
natuurlijk onder reserve, met interessante bizonderheden wisten aan te vullen en te versterken. Zoo
lekte onder-andere uit, dat Helene een zuster had.
die van 't zelfde genre scheen te zijn, en die men
eenigen tijd geleden, een laten avond, als verpleegster
gekleed, met Van der Marel, zijn huis in had zien
gaan. Het werd toch wel erg tegenwoordig; zelfs
het verpleegsterscostuum moest dienst doen om ongerechtigheden te dekken, klaagden sommigen. Maar
anderen oordeelden mildelijk, men moest toch medelijden hebben met zulke schepsels, ze konden het
dikwijls niet helpen, ze waren nu eenmaal zoo.
De enkele malen dat Luuk zich dezer dagen op
de societeit vertoonde werd hij van alle kanten aangegluurd, met spotlachjes hier en daar, maar toch
meer algemeen met een verholen nieuwsgierigheid
en zekeren wrok. Het air van afgezonderdheid en
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distinctie, dat die Van der Marel behield, ondanks
zijn nu toch bekende erotische buitensporigheden,
werd bespottelijk gevonden. Toch gebeurde 't nog
maar zelden dat iemand een toespeling maken dorst.
De eenigen die dat wel eens waagden waren de enkele
jongelui, met wie Luuk, toen hij pas in de stad gekomen was, van tijd tot tijd uit te gaan placht, doch
die hij sindsdien had laten loopen, en die hem dit nu
kwalijk namen.
Ook de oude heer Baanders, van zijn reis teruggekeerd, vernam al spoedig 't pikante geval. Hem
werd het natuurlijk een beetje voorzichtig meegedeeld, ben bagatelle" en vergoelijkend voorgesteld — 't gold zijn mededirecteur. Maar hij begreep
het precies en ontstelde zichtbaar. Ja, ja, knikte hij
bedenkelijk, zijn jonge vriend was al dadelijk na zijn
aankomst hier in eenigszins zonderlinge milieu's verzeild geraakt ; hij zou hem eens waarschuwen. Intusschen, het zou wel z,00 `n vaart niet loopen, want
Van der Marel was iemand, die zijn positie uitnemend
begreep en een verbazend knappe kerel, hoor! —
de oude heer smakte met de lippen — kranig, rechtaf
kranig, zooals hij nu bijvoorbeeld weer, tijdens zijn
afwezigheid, de bankzaken beheerd had.
Innerlijk was Baanders er niet gerust op. Daar
hadt je 't nu al ! Och natuurlijk, een jongmensch als
Luuk in een provinciestad! DAt had hij altijd het
gevaar gevonden. Enfin ! Hij moest maar trouwen.
't Kon best, al had hij natuurlijk zelf nog weinig of
geen kapitaal gemaakt.. Zijn traktement was immers
voldoende. En anders, dåår was nog wel eens met
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commissarissen over te spreken. Een uitstekende
kracht ! Maar hemzelf zou hij waarschuwen. Taktvol
natuurlijk, váór alles taktvol. Zoo'n beetje vaderlijk,
116 ! Toch joviaal. Net iets voor hem.
En al den volgenden dag, terwijl ze even samen
alleen waren in de spreekkamer, bruusk greep hij
zijn jongen mededirecteur bij een lapel van zijn jasje,
keek hem, door het tintelend lorgnetje, ondeugend
lachend aan en bromde, kwasi streng : » Zeg er'is,
oolijkerd, wat hoor ik daar, maak jij zulke aardige
snoepreisjes tegenwoordig ?"
Luuk fronste zijn voorhoofd, kleurde wat, keek
met ergernis naar de groote dikke hand, die zijn pasuitgestreken jasrand sa:menkneep. Baanders zag het
en liet los, een weinig verlegen, waarop Luuk, een
paar malen, aandachtig, langs de gekreukte lapel
Wat bedoelt u," vroeg hij intusstreek. » ►Vàt ?
schen langzaam, strak.
»Hé ? Nou-nou, je hoeft er toch niet boos om te
worden. 't Is goed bedoeld. Wéét je ook wel. Maar
zie je, 't is maar, we hebben het daar al meer over
gehad, nie-waar ? , ... bij ons in de provincie, je moet
zoo verduiveld voorzichtig zijn, je hebt geen idee ...
't is of ze 't ruiken de lui, wat ye uitvoert ! Enfin,
er wordt over gekletst op de soos, begrijp je. 't Is dat
knappe gezelschapsdametje van mevrouw Haardtsen,
hè ? Kereltje, kereltje, jij bent me d'r een !" En weer,
maar aarzelig, probeerde de oude heer een jovialiteitje ; met zijn uitgestoken wijsvinger kwam hij even
aan Luuks vest. a Zég, een klant van ons, nie-waar?
Die oude dame meen ik dan, haha ! Anders, hm, nou,

....
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»Enfin, meneer Baanders, u begrijpt dat ik absoluut
geen opmerkingen, van welken aard ook .... Het
was zeker uw bedoeling me te feliciteeren. Dank u
zeer !" Hij knikte even en liep weg, bedaard schijnende en niet zonder hoogheid.
»Nou breekt m'n klomp," bromde verbluft de
oude man. Schouder-schokkend en mopperend in
zichzelf ging hij aan zijn werk. Maar een uur later,
martiaal voor zich uit :kijkend en zijn witte snor opstreelende, mompelde hij : »Een bliksemsche aap!
Maar gelijk hééft-ie !"
Luuk evenwel, onder de bezigheden van dien dag
over 't geval nasoezend, nam zich voor toch nog
eens met Helene te bepraten, of ze de kaarten nu
maar niet verzenden zouden. En ze moest nu toch
ook eens meegaan naar zijn ouders. Het werd te gek.
Zij begreep dat misschien niet goed, kon ook
eigenlijk niet weten, wat een last je van zoo iets
hebt, als je onder de menschen verkeeren moet.
Dat ellendige babbelvolk! Zou 't eigenlijk geen genot
zijn, hun een verlovingskaart voor de botte gezichten
te gooien ? Leek het anders niet ... of je niet durfde?
Ja, ja, dát zou hij haar zeggen.

.. .

Maar het meisje liet hem niet eens uitspreken.
Ze wendde zich aanstonds af met gebaren van ongeduld. »Begin je daar nou tåch over? Hè jakkes,
hoe vervelend ! Je weet toch, dat 's m'n eenige
conditie geweest. Begrijp je dan niet, dat ik die
menschen de eer niet gun ? Wat hebben we te
maken met dat heele zoodje en wat gaat het hun
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aan ! Ze zullen het wel merken. Of ook niet. Ze
kunnen me niets schelen, geen steek, geen steek!"
En tweemaal stampte Helene op den grond, terwijl
tranen zwollen in haar oogen, en haar neusvleugels
trilden.
»Maar kindjelief, bedenk nou toch 'is, als we eenmaal getrouwd zijn zul je toch wel moeten omgaan,
althans met eenige merischen hier !"
»Waarom ?" riep ze, hoog.
»Waarom ? Wel" — Luuk voelde zich verlegen
worden -- »omdat ik nou eenmaal geen rentenier
ben, hé ? maar directeur van een instelling die
nou ja, kom, dat begrijp je wel."
Hm !" kwam ze, en boog het hoofd, aan haar
japon plukkend, sterk gehinderd blijkbaar. »Nou,
dat zullen we dan later wel zien. Ik weet nog niet
precies hoe ik dat zal inrichten ; enfin, 't heeft de
tijd nog. Je wou immers in 't voorjaar trouwen ;
't is nu pas September, dus ...."
»In 't voorjaar ? Ja, dat wil zeggen ... In Januari
misschien al, hé ? We moeten nu toch eens op huizen
uit. En .... wanneer ga je nu 'is mee na' Haarlem ?
»Na' je vader en moeder ? 0, dit wil ik wel.
Binnenkort. Laat me nu even nog. Zoo'n haast is
daar ook niet bij."
Er was stilte. Zij stond aan 't raam in misnoegde
houding. Achter haar begon Luuk heen en weer
te loopen.
»Ik begrijp niet wat je bezielt soms," bromde hij,
ongelukkig, »als 'k het niet beter wist, waarachtig,
ik zou gaan denken dat ...."
...

.
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haten ze me uit jaloezie. Maar haten doén ze me.
Dat voel ik, altijd, overal. Als ik loop door de stad,
0, ik zie het aan hun gezichten ! De vrouwen vooral.
Maar de mannen toch ook, op een stuk of wat na
dan, omdat .... omdat, ja .... ze wéten dat ik lichtzinnig ben en dat ze me toch niet kunnen krijgen !"
» t? Lichtzinnig? f ij ? Maar integendeel, lieveling,
je bent ...."
»Nou ja, ik weet wei, een vreemd mengelmoes,
lichtzinnig en toch zwaar, zwáår ! Luchthartig en
melancoliek tegelijk, weet ik het. Een kanalje
en een ...."
»Sst, sst, toch ! Begin je weer? Dat woord heb je
nog 'is gebruikt. 't Is bespottelijk ! God, jij, als je
iéts te veel bent, dan is het .... och !"
»H6 ? Wat dan, Luu.k, wat ben ik ?" Ze fluisterde
hem de vraag toe; de armen om zijn hals houdend
had ze haar blank-bleek gezicht tot vlak voor 't zijne
gebracht, dat bruinig bleek was. Zoo keken ze
elkander aan. Triest-donker hun beider oogen.
»Veel te trouw," kwam zijn bijna versmoorde stem.
Schrikkend liet ze hem los. » Geloof je dåt?
Geloof je dat toch nog ?" Moedeloos zonk ze neer,
in een van de lage leunstoelen, tuurde voor zich uit;
tranen overliepen haar strakke wangen. Hij stond
er naast, weifelend. Daarop in-eens, in heviger
schreien losbarstend, boog ze zich over haar knieën,
de zakdoek voor de oogen. »Maar Leentjelief, schat,
hoor nou 'is," zei Luuk zacht troostend, toch ook
triestig. Hij knielde bij haar neer, vatte een van
haar handen, streelde die, klopte haar op den rug,

316

HELENE SERVAES.

zei almaar sussende woordjes, die ze niet scheen
te hopren. Dan plotseling weer sloeg ze haar armen
om zijn hals, hartstochtelijk, duwde haar wang tegen
de zijne, fluisterde, snikkend : »Ik zal .... 'k zal het
je bewijzen, dat ik van je hou. Van jou, hoor, van
jou alléén. Néém me maar Luuk, neem me maar
heelemaal, dan bén ik van jou, dan ...."
»Kindjelief, vrouwtje, lieveling, wat ben je opgewonden! Kom tot jezelf, toe !" riep Luuk gesmoord. Dan
dicht aan haar oor : »En zeg me zulke dingen niet
meer, hoor, want waarachtig, ik zou in staat zijn . ,
Heerlijkheid ! Engel !" Wild kuste hij haar in den
warmen hals.
»Nou ja !" lachte plots schel het meisje, door haar
tranen heen ; ze wierp zich achteruit nu, stond op,
jachtig, het zakdoekje tegen de kin geklemd. » Hier
in huis kan dat natuurlijk ook niet, dat begrijp ik
wel, maar anders .... het kan me allemaal geen
steek meer schelen ! " Nerveus drong ze zich tegen
hem aan, zoende zijn mond. »Neem me 's mee, op
'n avond, toe!" En hun tandenrijen stootten op
elkaar.

. .

Een paar dagen later ontvingen mevrouw Haardtsen en Luuk van der :Marel elk een briefje, waarmee
zij en Helene te eten werden gevraagd bij de familie
De Haes. Wat verwonderd over deze invitatie sprak
Luuk er met Ben over, en ook deze bleek genoodigd.
»Ik ben er een beetje verbaasd over, dat begrijp
je wel," zei de jonge bankdirecteur, vagelijk blozend.
»Ik ben er niet meer geweest na die bewuste avond,
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toen .... enfin. Weet jij er soms méér van ? Hoe
't gegaan is met die invitatie?"
»Nou, ik heb hun verteld, dat het in orde was
tusschen jou en Helene, dat weet je," antwoordde
Ben, ook een weinig verlegen. »En toen zei tante
dadelijk : dan moeten we ze 'is gauw vragen. Ik heb
toen natuurlijk ook gezegd, dat jelie 't voorloopig
niet publiek wilt maken, en ook geen visites en zoo.
Maar dat vond ze blijkbaar geen bezwaar. En later ....
was ik er toevallig bij, dat Cécile daaraan herinnerde, en ...."
»Cécile ?" herhaalde :Luuk verwonderd.
»Ja. Dat's waar ook, zei tante toen, 't is nu September, dat kan nu wel 'is, hè ? Dus ik denk dat .
Enfin .... !"
»Nee, nee, zeg 'is, wat denk je?"
»Nou, wel, dat over dien avond toen, je weet wel,
niet verder gesproken is, hè? Dat tante tenminste
niet weet ...."
»En Cécile drong er zelf op aan ?"
»Ja .
»Begrijp je dat ?"
»Ja God ! Nee ! Begrijp jij ooit een meisje ?" Ben
bloosde sterk, blij kbaair zeer verlegen nu, en Luuk
drong niet verder aan.
» Dus .... we zullen maar aannemen ?"
»Ja, dat zou ik zeker."
Mevrouw Haardtsen en Helene bleken wel plezier
in de invitatie te hebben; het meisje vond den kolonel
en zijn familie »zoowat de eenige aardige menschen
in de heele stad." Luuk vertelde dat Ben de Haes
..
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zeer bleek, vaag bloosde langs den neus alleen.
»Dag Luuk, hoe gaat het ?" zei ze lachloos. Met
zijn aandachtige oogen, in dat ondeelbare moment,
trachtte hij haar te huldigen en haar vergiffenis te
vragen -- maar er was niets in 's meisjes gezicht waardoor ze blijk gaf dit begrepen te hebben ; ze wendde
zich dadelijk af; een oogenblik later reeds klonk een
koel-heldere, schijnbaar vroolijk-luide lach van haar.
Was het dan een droom, dat van tåen ? Hij wist het
niet goed meer ; onbestemde ontroeringen woelden
warrig in hem rond.
Helene werd nu verder, onder steeds hernieuwd
lachen, Luuk's alibi genoemd. De eenige die niet
meedeed aan zulke scherts, maar ernstig en strak
bleef, op 't stugge af, was Puckje — tot bevreemding
soms wel even van haar moeder. Maar mevrouw de
Haes was niet gewoon zich veel zorgen te maken
over de stemminkjes harer dochters. Een verliefdheidje of zoo, ze kende dat, 't kwam terecht! Zij
zelf, de gezellige gastvrouw, was al bizonder opgewekt dien avond ; ze glimlachte bijna aanhoudend ;
haar meisjes ergerden er zich een beetje aan : dat
glunderen van mama altijd, als er een jong-verloofd
paar op visite was!
Aan tafel zat Luuk rechts van de gastvrouw,
Helene aan zijn eigen rechter zij, Cécile schuin tegenover hem. Er was een toon van vroolijke plagerij.
Helene, toch altijd mooier, gaaf-blanker, glanziger
bij avondlicht dan overdag, scheen ditmaal, in haar
décolleté, onder de goudig omkapte gaslamp, van
een zeer bizondere straling. Als een nimbus omsfeerde
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het licht de smeulende blankheid van haar hals en
armen, waarboven in teeren luister haar ronde hoofd,
de vuur-sprankelende kroesing van haar ros-bruinen
haardos --- dikwijls met een rukje fier geheven
aandacht verzamelend centrum in de warm-tintige
avondkamer. Céciles zonnige blondheid verdofte in
deze avondstraling. Overmoedig, als van haar meerderheid bewust, blikte Helene rond ; in 't begin van den
avond vooral was zij sterk geanimeerd. Na dien
eersten intiemen blik van teeder welkom had ze
Luuk haast niet meer aangekeken ; telkens weer
lonkte en lachte ze nu n aar den kolonel, coquetteerde
met hem tot zijn oude oogen blij glanzen en groot
open gingen boven den glinster-witten knevel. Soms,
plotsling, stroomde Ben de volle laag tegen, zoodat
hij bloosde en wat schuwig naar Cécieltje blikte.
Ook in de meer serieuse gespreksdeeltjes toonde
Helene zich fier-zelfstandig, bijna koel afwijzend soms,
tegenover Luuk ; ze bleek het telkens in 't geheel
niet met hem eens te zijn.
Cécile intusschen deed en praatte voortdurend onverschillig luchtig, lachte en schertste, blijkbaar opgewonden, mee. Vaak klonken haar lachgilletjes boven
de andere uit. Schijnbaar toejuichend overdreef ze
Helenes beweringen tot in het caricaturale, lette dan
op Luuk, tevreden als zijn wenkbrauwen zich even
fronsten, zijn blik onrustig werd. Met groote, soms
bijna harde oogen, nerveus trekkenden mond, kon
ze naar Van der Marel zitten kijken, scherp oplettende vooral als Helene koel tegen hem deed. Tot
plotsling Luuks meisje dat merkte. Hij zag haar
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turen, met iets van verrassing, verwondering, dan
scherpe geïntrigeerdhe id, naar het blonde kind aan
den overkant ; vervolgens trilde een licht spottend
lachje als door haar weeke neusvleugels, haar even
van-een-wijkende lippen. En van dát moment af
begon er een beteekenisvol oogenspel, een geschermutsel met blikken en lachjes tusschen de beide
meisjes, waarin Luuk soms van terzijde werd betrokken, en dat Ben benauwde. Helene gaf haar overbuurvrouws geforceerde ironie, op voor de anderen
bijna onmerkbare wijze, zåå scherp en ontwapenend
terug, dat blonde Cécieltje sterk te blozen begon en
over de warmte klaagde. Je kon toch merken dat
het nog September was. De kolonel, zeer geanimeerd,
van harte ingenomen met zijn gasten, de slagende
feestelijkheid in zijn huis, en boordevol aardigheden,
grapjes, verhaaltjes, merkte er niets van, zoo min
als zijn glundere vrouw --- die buitendien, onder
't vroolijke praten door, op allerlei kleinigheden van
huishoudelijkheid en bediening letten moest. Mevrouw
Haardtsen had een onbestemd gevoel dat er iets was
broeiende in den kring der jongelui, maar vond dit
een reden te meer om luchtig door te schertsen.
Alleen Pucks oogen donkerden nu-en-dan met onverholen triestigheid, ja bijna somber, boos; aan den
korten kant van de tafel gezeten, tusschen mevrouw
Haardtsen en haar moeder, werd zij gelukkig haast
niet opgemerkt. Alle gelegenheid had ze, over tafel
heen, naar Ben, haar overbuur, te blikken — hem
stil te bemedelijden en te vereeren.
Helene, intusschen onafgebroken op Cécile lettend,
:
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gedroeg zich al overmoediger tegenover Luuk ; ze
lachte hem soms bijna uit, zoodat hij bloosde van
hinder. Maar dan in-eens sloeg ze om, begon verliefd naar hem opzij te blikken en vleiende dingen
van hem te zeggen, waarom de anderen, vriendelijkheidshalve, moesten glimlachen. Gedurende het dessert,
in 't prettig warme lachen om grapjes van den kolonel,
lei ze even een hand op zijn knie, heimelijk vertrouwelijkheidje, en bij 't opstaan, loomig, liet ze
zich een oogenblik tegen hem aanleunen, wierp
achteloos haar hoofdje tegen zijn schouder en blikte
teeder naar hem op. In ontroerde verlegenheid vatte
Luuk haar bij de naakte bovenarmen, zoende haar,
vluchtig-licht, op den rechterslaap met troebelgelukkige oogen. Zich dan snel oprichtend keek
Helene in-eens en pal-recht in Cécile's gezichtje, dat,
bleek en wanhopig triest, zich schichtig afwendde.
In de ontvangkamer gekomen liep Helene op haar
toe, sloeg een arm om haar leest en begon hartelijk
met haar te praten, zich niet storende aan de koelte
der antwoorden, gewend als zij was met haar charme
te overwinnen. Wat zag Cécieltje er lief uit van
avond ; wat stond haar dat witte japonnetje beeldig;
wie had het gemaakt? Luuk en Ben keken elkander
eens aan, in hun blikken een halve verstandhouding
maar ook iets onrustigs; beiden waren opgelucht,
toen Helene, eindelijk weer aflatende van Cécile,
zich bij mevrouw de Haes voegde. Een poosje later
zag Van der Marel, dat op den drempel der veranda
zijn vriend de blonde dochter des huizes apart genomen had, in druk fluistergesprek, waarvan geen
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klank tot hem doordrong, maar waarvan hij de
woorden toch bijna begreep uit Bens ernstige kijken,
zijn soms even trekkenden mond en Cécile's onverschillig kort lachje, haar stil-triestige staan met
wat vooruit geduwde onderkaak.
Nog wat later dien avond, terwijl ze in kring
te zamen zaten, het oog- en lachgeflikker al maar
heen en weer ging, woorden werden gesproken,
onwillekeurig, die geleken op toespelingen -- toen
werd het Luuk soms te moede, alsof 't niet lang
meer zoo kon blijven. Zoo sterk geladen scheen
hem de atmosfeer, zoo vol van de strijdende gevoelsstroomingen tusschen hun persoonlijkheden, dat hij
haast ieder oogenblik een uitbarsting verwachtte,
zich er althans niet over verwonderd zou hebben,
wanneer plotseling Cécile, Helene, Ben, hijzelf, waren
gaan spreken, luid en driftig, over 't geen hen
innerlijk bezighield en pijnigde.
Onder 't naar huis gaan dien avond konden Helene
en Luuk door 't bijzijn van mevrouw Haardtsen,
die niets gemerkt te hebben scheen, er niet over
praten. Maar toen hij,, nog even mee binnengekomen, vervolgens weer door zijn meisje werd
uitgelaten, in het half-donker van de vestibule zei
Lene gedempt : » God zeg, wist je dat, die Cécile
de Haes -- ze is gewoon doodelijk van j
»Och ja, ja, zoo'n beetje .... 't Zal wel overgaan."
»'t Is te hopen voor d'r I En Ben is op haar, hè?"
» Ja," zei Luuk, glimlachende, een beetje triest:
» 't Is allemaal weer ...., die alte Geschichte !"
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»Och-god," kwam Helene, stil en dof -- al haar
straling was weg nu. Dan kusten ze elkander, en
ging hij.
In den omgang van Luuk en Helene groeiden
zenuwachtige scherpte en gejaagdheid ; hartstochtelijk
waren zij met elkaar en toch ook terughoudend.
Het was nu niet meer zij alleen, die dikwijls driftig
tegen hem uitviel, ook hij kon soms plotseling, om
bijna niets, met wrevel of ongeduld antwoorden, in
onrust raken of zich op de lippen bijten en zwijgen
norsch. Zij vermeden dan gewoonlijk elkaar aan te
zien. Want beiden wisten dan waaraan zij dachten,
en dit onuitgesproken weten vooral werd vaak een
martelende oppressie. Over Fokkema, en al wat
maar met hem in verband gebracht kon worden,
werd nu weer zorgvuldig gezwegen. Jaloerscher dan
ooit voelde Luuk zich. Want ook al kwam het niet
tot uitspreken van dien naam, hij scheen in de lucht
te zweven, en al deed Helene ook nog zoo haar
best vroolijk te zijn en aanhalig, zich nooit te verraden, aan een dwalenden blik of vluchtig mondtrillinkje zag Luuk waarmede zij innerlijk vervuld
was. Heimelijk woedend kon hij worden daardoor,
en dan kostte het heen de grootste moeite zich te
bedwingen. Nu begon hij te letten op allerlei kleinigheden in Helenes gedrag, en daar waarde aan te
hechten, die hem vroeger ontgingen, onbeduidend
voorkwamen. Bijvoorbeeld, dat het meisje hem nooit
nakeek als zij van elkaar afscheid genomen hadden.
Ook had hij haar nog geen enkele maal aan het
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raam gezien, als zij toch wist dat hij komen zou.
Eéns, dat hij haar naar het spoor gebracht had —
ze ging Nannie opzoeken knikte ze, toen de trein
vertrok, maar vluchtig even ; hij bleef staan, maar
zag haar hoofd niet naar buiten komen. En langzamerhand, tot zijn eigen groote verbazing en pijndoend leed, bemerkte Luuk dat zijn gevoel voor
Helene veranderende was. Hij had haar hartstochtelijk lief — en voelde tegelijk dikwijls zekere vijandschap als hij dacht aan haar. Hij was diep-in
woedend en voelde vijandschap om dat onuitroeibare, dat zij nooit bekennen wilde, en dat hij toch
zoo levend in haar wist, haar liefde voor Fokkema.
Doch tegelijk begréép hij haar volkomen, en het
was dan ook altijd weer met zijn rede dat hij zich
bedwong. Hij begreep, dat ook zij niets heviger
hoopte, dan dat zij haar oude liefde overwinnen
zou en geheel-en-al van hém zijn. Dat zij vocht
met zich-zelve, werkte aan zich-zelve, zonder ophouden. En als hij daaraan dacht kwam een vrome
eerbied in zijn borst leven voor haar moed en haar
volharding. Of was het eenvoudig voor haar lijden ?
Hij begreep ook, dat een bekentenis niet alleen
haarzelf, in haar arme, smartelijke pogen, weer een
heel eind achteruitzetten zou, maar daarenboven een
einde maken aan hun verhouding. Want nu nog,
terwijl zij zelve koppig volhield, hem bezwoer dat
zij van hem hield en van hem alléén, kon ook hij
het tenminste volhouden, was er iéts althans dat hij
telkens opnieuw in zijn gedachten herhalen kon,
haar betuigingen van liefde -- nu nog kån hij
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twijfelen. Maar als zij toegaf, bekende, was dat
gedaan. En daarom wilde hij ook niet, dat zij
bekennen zou, al deed hij, in zijn krampig verlangen
naar verlossing uit de kwellingen der jaloerschheid,
zijn wanhopigen dorst naar haar eindelijk volledige
liefde, herhaaldelijk pogingen haar daartoe te bewegen.
Hij begreep haar volkomen, bewonderde haar en
had haar innig lief -- met een plotselinge woede
toch en wrok, die zij merkte in zijn oogen, zijn stem,
om die vreeselijke macht van een ingekankerde
neiging, waar zij geen van beiden tegen op konden.
»0, wat ben je weer kwaad op me, razend !"
riep zij wel eens uit. Maar vreemd ! zoodra dit gevoel
werd genåemd, was het dadelijk weg, verdwenen
als een schim in daglicht, ondervond hij anders niets
dan teederheid, die nu al zoo lang gekende, gekoesterde, hartstochtelijke teederheid, voor háår, Helene
Servaes!
Enkele uren waren er ook nog wel, waarin Luuk
en Helene, als door zachtsten weemoed en troostbehoefte tot elkander gedreven, diep vertrouwend
in elkaars oogen blikten, genietend van de heerlijke
zekerheid, dat zij elkander innig lief hadden, genietend, bijna gedachteloos leek het soms wel, van
elkanders warmte. En dan kon het hun warden, door
ontroering in dat genot, of zij boven hun gewone
leven uit leefden, verklaarde menschen, die geheelen-al voor elkander open staan, en van alles spreken
kunnen, met een innigheid die van begeerte niet
meer weet. In zulke momenten spraken zij ook wel
eens, rustig, over Foktrema. Soms was hij het die
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vroeg, bizonderheden over hun omgang, over het
begin vooral, met een trilling van de zuiverste
belangstelling, als ging het hem persoonlijk niet aan,
als was hij niets dan haar vertrouwde. Maar ook wel
begon zij uit zich zelf, trachtte hem te karakteriseeren, den man die haar illusie was geweest, vertelde feiten uit zijn leven, van zijn huwelijk, van het
ellendig-koude leven dat hij leidde naast zulk een
hooghartig-egoïstische, wreede vrouw. Met een
medelijden sprak zij dan van hem, dat Luuk, onbegrij pelij kerwij ze, inniger geruststelde dan haar
heftige betuigingen van haat, en dat hij deelen kon.
Ook zijn eigen gevoel voor Fokkema leek in die
wonderbare oogenblikken meer op sympathische
bewondering dan op haat-door-jaloezie, en in zijn
gelouterde stemming zag hij zichzelven met Helene
en dien rampzaligen man als een drie-éénheid-doorzielsgemeenschap, waa:rdoor hij zich bijna gelukkig
voelde. Toch verliepen ook zulke gesprekken ten
slotte bijna altijd in een wederzijdsch onbehagen.
Als de extase van medelijden in Helenes stem een
weinig te sterk werd., of zijzelve week, slap, tot
schreiens toe bewogen, voelde Luuk den angel weer
van zijn wanhopige ijverzucht, kroop de wrevel over
zijn onmacht hem weer naar de keel, werd hij stil,
stuursch, triestig — een norsche treurigheid, die zich
vaak aan haar meedeelde en hen soms vele minuten
lang dicht naast elkander voortgaan of bijeen zitten
deed zonder eenig blijk of teeken van genegenheid.
Tot plotseling hij haar hand weer greep of zij zich
tegen hem aandrukte, en ze elkander driftig omhelsden,
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Hoe bedoel je ?" aarzelden zijn woorden als uit
lichte ergernis. Hij had zich opgewonden tot nietsdan-blijdschap met Bens eindelijke slagen en wilde
geen twijfel-gedachte toelaten.
»Wat ? Maar Luuk ! Dat meisje houdt van jou,
dat weet je toch ! 't Is bepaald dépit hoor, dat ze
die neef neemt. Trouwens, echte liefde tusschen een
volle neef en nicht, ik geloof er nooit zoo erg aan,
jij ? Er is natuurlijk een gevoel van verwantschap,
dat brengt in de war. Hartstochtelijke liefde uit vertrouwelijkheid, hm !"
»Wat een onzin, neem-me-niet-kwalijk !" riep Luuk
uit. »Hoeveel neven en nichten zijn er al niet met
elkaar getrouwd en heel gelukkig geworden ! Kom !"
»Non ja! Wat weet je daarvan ? Wat weet je van
de meeste huwelijken ? Eigenlijk niets! En in elk
geval, mijn oogen bedriegen me niet in dat opzicht,
hoor, Cécieltje is dol verliefd op jou en neemt neef
Ben maar — omdat ze jou niet krijgen kan !"
»Ik begrijp waarachtig niet goed, hoe kun je zulke
dingen nu zoo apodictisch zeggen ?" Luuks stem
klonk wrevelig, verwijtend. » t Is nogal niets waar
je dat meisje van beschuldigt ! Als ze niet van Ben
houdt, hem toch accepteert — nu dan bedriegt ze
hem en maakt hem ongelukkig !"
»Wit? Poe-poe ! ! Nu ja, niet van hem houdt ! Ze
zal ook wel van hem houden ! Wie, die Ben de Haes
kent, houdt niet een beetje van 'm ! Een echte, goeie,
beste, eerlijke kerel, hè ? . , .. Maar ... , nou, enfin !"
» Hm !" bromde Luuk, zeer wrevelig nu. Ik begrijp
jou niet. Ik begrijp je waarachtig niet."
'
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Ze zwegen even. Dan plotsling, in 't avondlijk
half-duister --- door een plantsoen liepen ze, even
buiten de stad, gearmd --- keek Helene naar hem op,
maar Luuk vermeed haar blik, bleef voor zich uit
zien. En zij begreep in-eens wat in hem omging.
Dit ergerde haar, beleedigde haar bijna. Met gedempte
stem verweet ze: » M'n God, Luuk, hoe is `t nu toch
mogelijk ; denk je daarbij nu ook weer aan ons?"
»Och!" deed hij baloorig-onverschillig. Maar dan,
fel : »Natuurlijk denk ik daarbij aan ons ! Als jij
blijk geeft daar maar zoo luchtig over te denken,
dat je iemand tot man, of tot vrouw neemt, waar je
eigenlijk niet van houdt, niet genoeg van houdt tenminste, allen maar omdat .... alleen maar uit een
soort van trots of gekrenktheid of ergernis, dat je niet
krijgen kunt wie je zou willen hebben ...."
'Denk i k daar luchtig over?" Ze liet zijn arm
los, zweeg even. In plotselinge, scherpe verwijdering
liepen ze naast elkaar. »Je moest je schamen zoo iets
te zeggen ! Ik die .... die me juist zåå" -- Helene
hakkelde van zenuwachtigheid, iets zeldzaams bij
haar — »zoo ernstig afgevraagd heb of ik .... Ik
zou je dus ook willen bedriegen of ongelukkig maken ?
God I I k luchtig over zulke dingen denken ! Wat
ken je me toch nog weinig!"
» Wåt, wat?" heeschte hij, al tusschen haar woorden
door. » Wåt heb je je afgevraagd ? Of je wel genoeg
van me hield, hè ? Nou juist! Dat is het immers!
Dat's toch precies wat ik zeg !" Zijn stem klonk wanhopig-triomfant. »Als je van mij gehouden had,
zóå .... zoo als ik van jou, dan .... nou dan hoef
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je je heusch niks af te vragen ! Dan wéét je dat je
iemand hebben wilt!"
»Z66 ! Nou, ik hoop en geloof dan dat jij, toen je
merkte dat je op mij verliefd werd, je ook wel degelijk nog eens ernstig zult afgevraagd hebben : is dat
nou maar een bevlieging van me of hou ik werkelijk
en innig van dat meisje .... Anders ...."
»Die hoop en dat geloof moet ik je dan toch ontnemen, 't spijt me wél !" schamperde Luuk. »Maar
spreek uit, wat Anders ;?"
»Nou, anders zou ik je toch heusch raden 't nu
någ te doen. Als jij gelooft dat ik maar zoo luchtig
over een huwelijk denk en over 't geluk van een
man, dan kon je wel 'is tot de conclusie komen dat
ik eigenlijk heelemaal geen goeie vrouw voor je zijn
zal .... En dan moetje me dat ook maar liever zeggen,
hoor ! Ik kan er wel tegen !"
Zij gooide haar hoofd naar achter. Hij schokte
zijn schouders. Ze zwegen. Beiden leden sterk onder
de pijnlijkheid van dit scén etj e. Nooit vroeger waren
tusschen hen de dingen zoo rauw bij hun namen
genoemd. Luuk, ondanks zijn smartgevoel, doorzag
de vrouwelijke handigheid waarmee Helene hem van
beschuldiger tot beschuldigde had gemaakt; dit versterkte zijn vermoeden dat hij juist zag, en zij dit
ook wel wist. Hij voelde zich ellendig. Maar ook
Helene, na een paar minuten van bijna onverdraaglijk zwijgen, liet het hoofd hangen, en Luuk merkte
dat ze huilde. In-eens gebroken was zijn toornige
ergernis. »Nou, Lene, kom, wat is er nou ?" Hij zocht
haar hand, maar ze trok die weg en snikte : *Hoe
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kán je toch zoo zijn, hoe kån je zoo tegen me uitvallen ! Heb ik nog niet genoeg .... Als het zåå
moet gaan .... In 't begin was je altijd juist zoo
lief met me, zoo echt zacht en teer ...."
»Nou ja ! God !" Een gebaar had hij van wanhopigen
wrevel. » Och, je weet immers best wat er allemaal
in me omgaat als we 't over zulke dingen hebben.
Ik kan dat nou eenmaal niet van me afzetten."
Nog een tijdlang kibbel-praatten ze door, zenuwachtig, ieder in het gevoel miskend te zijn, gebruikten
woorden die ze zelven onjuist, te overdreven of
pathetisch wisten, wilden toch ook niets terugnemen,
raakten meer en meer van streek, zwegen dan weer
een poosje, snikten, begonnen opnieuw. Ook toen ze
eindlijk weer naar huis moesten — 't werd tijd;
mevrouw Haardtsen, in de laatste weken, mopperde
toch al een beetje --- toen ze weer gedrieën bijeenzaten in de groote ontvangkamer, duurde de triestige
verwijderdheid tusschen Lene en Luuk nog voort,
in drukkende zwijgingen, een te hoog klinkend
woord, een schellen, nerveusen lach. Onmogelijk was
het hem ditmaal geweest zich geheel te herstellen,
in het bijzijn van mevrouw Haardtsen weer gewoon
te doen, als altijd anders. De oude dame merkte
't dan ook, begreep het ook wel zoo'n beetje, werd
vagelijk onrustig, wilde de vroolij kheid er weer in
brengen door opnieuw, opgetogen, te praten over
dat aardige jonge paartje : Cécile en Ben. Ze hoopte
hen spoedig eens samen te zien. Je hadt het weinig,
dat een engagement je zoo volkomen sympathiek
was. Hoe dikwijls is niet óf het meisje een dom
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schaap, een giftige steekneus, een aanstellerig spook,
6f de man een kapper, een onbenul, een vlegel of
nog iets ergers, gunde je in je hart één van beiden
't succes niet I .... Maar hierdoor verbeterde de
stemming ook al weinig ! Mevrouw Haardtsen ten
slotte fronste haar wenkbrauwen en keek ontstemd.
Ze vond dat de jongelui zich wat beter beheerschen
moesten. Luuk maakte maar zoo vroeg mogelijk
aanstalten om heen te gaan, en de verzoening ontstond pas toen Helene, op zijn alleen-met-de-oogensmeekend verzoek, ten minste meeging in de gang
om hem uit te laten, als steeds. Aan de voordeur
gekomen, in 't killig half-duister der vestibule, wat
loomig en kwijnend-langzaam lei ze haar armen om
zijn hals, haar hoofd aan zijn schouder. Dadelijk
greep hij haar om 't middel, drukte haar tegen zich
aan, met een convulsieve, bijna wreede heftigheid,
die haar even ontstellen deed : » Luuk ! Je smoort
me!" hijgde ze uit.
»Hou je van me, hou je van me?" heeschte dringend zijn gedempte stem.
»Ja, ja, ik hou van je .... vreeslijk veel !"
»Schat ! Engel I Heerlijkheid !"
»Lieve vent."
Maar deze pijnlijkheid lag pas twee dagen achter
den rug, toen al weer een nieuw heftig scènetje hen
uiteenrukte. En het scheen wel dat de extase van
hoog vertrouwen, waarmee hun verhouding was
begonnen, met iedere twistbui verminderde. Achterdochtig bespiedde Luuk Helenes blikken, lachjes,
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houdingen, gebaren, werd woedend of wanhopig om
de minste terughouding uit coquetterie ; eens zelfs,
de mond in grimme smart vertrokken, vroeg hij of
ze soms opnieuw met Fokkema in relatie was gekomen, hem had ontmoet of geschreven. Ze toonde
zich zeer beleedigd, weigerde trotsch ieder antwoord,
stampte, hoofdschudde en oog-schitterde van verontwaardiging. De verzoening, daarop volgende,
was hartstochtelijker, smashtender dan ooit ; in elkanders armen, aan elkaars ooren, heet-fluisterden ze
beiden de belofte, dat het nu voor 't laatst geweest
zou zijn. Maar den volgenden avond al, in een stemming van doffe neerslachtigheid, weigerde Helene
haar mond aan Luuk,werd dadelijk zijn achterdocht
weer wakker, bitsten hun woorden fel tegen elkander in .... Het werd zwaar afmattend.
Toen, op een middag, liet Luuk op »Huis en Hof"
een briefje bezorgen, een zeer teeder, maar weemoedig betoond briefje, waarin hij zijn meisje
schreef, eens een avond rustig op zijn kamer te
zullen blijven. Hij had eenige particuliere brieven te
schrijven, waarvoor op kantoor hij geen tijd maken
kon, en dan, hij wilde ook eens nadenken over
sommige dingen en trachten zichzelven te hervinden.
Morgen kwam hij weer. Hij schaamde zich; hij
voelde natuurlijk wel, 't was erbarmelijk zooals hij
met haar omging den laatsten tijd, hij smeekte haar
hem te vergeven. Zijn matelooze liefde was zijn
eenige verontschuldiging, altijd.
Dien avond dan zat hij aan zijn schrijftafel op
zijn kamer ---- zijn nu zoo eenlijk, zoo vreemd-peinzig
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om hem heen staande kamer -- zooals hij er in geen
maanden had gezeten ; zijn hoofd in de handen,
niet in staat iets we:rkelijks te beginnen, zich de
lippen bebijtend nu en dan om niet in huilen uit
te barsten, ten uiterste moedeloos, diep verslagen.
Het kon niet voortgaan zoo. Zij verbitterden elkaars
leven, verwoestten hun zenuwen, zouden nog ziek
worden, allebei ! Hij dorst niet eens meer op verbetering te hopen. Het ging eenvoudig niet meer,
hij voelde de kracht niet meer, zooals in het begin,
met louter zachte teerheid, beschermend en delicaat
met haar om te gaan. Zijn liefde was te fel geworden, de jaloezie vrat hem op. Hoe dikwijls al had
hij zich voorgenomen, vast en vurig, dat van zich
af te gooien -- telkens weer, als hij bij haar was, kon
hij die gedachte niet verwijderd houden — gedachte
die overtuiging werd, hij wist zelf niet hoe! -- dat
Helene hem niet liefhad, innerlijk vervuld bleef van
dien ander. Waarom ook wilde ze nu einde lijk niet
eens meegaan naar zijn ouders ? Het werd morgen
October. Over drie of vier maanden zouden ze al
trouwen misschien r
Zouden ze ? Ja ? Het leek
hem in-eens weer zoo onwezenlijk. Iets waar je op
rekenen blijft ofschoon je eigenlijk wel wé t, dat
het niet gebeuren zal. Hij had al verscheiden huizen
gezien, maar Helene toonde niet de minste animo
eens mee te kijken. Leege huizen, ze had er absoluut
geen gezicht op, zei ze telkens ; ze vond ze allemaal
even luguber; hij moest zijn keuze maar bepalen ;
daarna wou zij dan ook wel eens komen zien, waar
ze samen getrouwd zouden wonen.
,
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Zoo'n lusteloosheid, was 't niet om er wanhopig
onder te worden ? En dit zij, Helene Servaes, die
hij zoo dikwijls gezien had stralend van intense
belangstelling! 0, ze was nog wel eens zoo. Maar
zeldzamer toch, en dán lang niet meer zoo echt blij
en tintelend als vroeger. Juist als hij daaraan dacht,
trof het hem schrijnendst, hoe veranderd, hoe verouderd en als verdoft zij was in den laatsten tijd.
En hij begreep dat niets dan haar groote, schokkende
teleurstelling daar oorzaak van zijn kon. Arme schat !
Ja, God, maar hij, hij ! Hij kon dat toch niet helpen, moest hij er dan toch maar onder blijven
lijden ? .... och ja, j dat moest hij wel, het kon
nu eenmaal niet anders, want de liefde voor dat
meisje zat hem als met doornen in 't vleesch gehaakt,
hij kon er nooit meer van af I Het zinderde in zijn
handen, het stookte in zijn borst, in zijn hoofd, overal,
hij was er voor altijd mee ingeënt, door vergiftigd
misschien, hij zou er mee sterven !
Opgesprongen begon hij in zijn kamer heen en
weer te loopen, beklemd, gejaagd, toch diep in zichzelf verzonken, zoo diep dat hij het schellen beneden
niet gehoord had, pas opschrok toen er geklopt werd.
»ja 1" Mevrouw Steendorp zelf stond in de deur,
zei met haar kalme stem : »Meneer, daar is juffrouw
Servaes."
»Wat?" Heviger schrikkend nu stapte hij snel
naar voren. Hij brabbelde: »Juffrouw Servaes? Maar
laat toch boven komen --- natuurlijk !" Een oogenblik
daarna, in krampige luciditeit, meende hij Nannie te
zullen zien, daar zij de »juffrouw Servaes" was die
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góed!! Toe,
Toe, neem
neem me
me nou
nou 'is
'is een
een
beetje op je
beetje
je schoot,
schoot, wil
,vil je?"
je?"
»Ofikwl?"
»Of ik \vil ?"
Hij trok
Hij
trok haar
haar mee
meeinineen
eenvan
vanzijn
zijnclubstoelen,
clubstoelen,
die
met den
den rug
rug naar
naaLr 't'tlicht
lichtstonden,
stonden, en
endaar
daar
die met
lagen ze,
lagen
ze, in-eengestrengeld,
in-eengestrenJg'eld, mond
mond aan
aan mond,
mond, en
enhij
hij
begreep niet
begreep
niet meer
meer dat
da.thij,
hij,zooeven
zooeven nog,
nog, zoo
zoo diep
diep
moedeloos had
had kunnen
zijn. Nu
moedeloos
kunnen zijn.
:Nu was
was hij
hij weer
weer zoo
zoo
gelukkig. Ze
gelukkig.
Ze praten
praten wat,
'Nat, zacht,
zacht, over
overzijn
zijnkamer
kamer
waar
voor 't'teerst
eerst ininrondkeek,
rondkeek, zoo
zoovan
van zijn
zijn
waar ze
ze voor
knieën af.
knieên
af. Ze
Ze vroeg,
vroeg, wat
wat daar
dáár hing
hingen
enwat
watdåt
dátwas.
was.
En hij
hij antwoordde
antwoordde haar,
haa.r, gelukkig,
gelukkig, vertelde
vertelde ook
ookdat
dat
hij
misschien nog
nogvan
vankamer
kamerzou
zoumoeten
moetenveranderen
veranderen
hij misschien
vóór
hun trouwen,
trou\ven, want
\vantdat
datde
deSteendorpen
Steen dorpen toch
toch
våår hun
naar
Zoo innig
blij en
en gemoegemoenaar Amsterdam
Amsterdamwilden.
wilden. Zoo
innig blij
delijk
klonken hun
hun woordjes.
"roordjes. En
En toch,
toch, wat
wat bleef
bleef
delijk klonken
daar diep
daar
diep in
in zijn
zijn borst
borst een
een zware
z\vare klomp
klomp van
van weeweemoed hangen,
wasi dat?
dat? En
En hoe
hoekwam
kwamhet,
het,dat
dat
moed
hangen, wat
wat was
hij hetzelfde
hetzelfde in
ze tot
tot hem
hem opophij
in haar
haar oogen
oogen zag,
zag, als ze
flitsten in
in de schaduw
flitsten
schaduw van
van zijn
zijn lijf
lijf en
en van
vande
destoelstoel-
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leuning
Konden zij
leuning?? Kónden
zij samen
samen dan
dan niet
nietblij-gelukkig
blij-gelukkig
zijn,
zijn, bestond
bestond dat
dat niet,
niet:, bleef
bleef er
er een
eenvloek
vloekop
ophun
hun
verhouding, de
van dien
dien ander
ander misschien?
misschien?
verhouding,
de vloek
vloek van
aar tegen zich aan, Entelksrampigdutehj
En telkens krampiger drukte hij haar
zoende haar
haar mond,
mond, wangen, hals;
hals; wèg-zoenen
wèg-zoenen wilde
wilde
zoende
hij dat gevoel,
gevoel, opgaan
opg'aan in
inhaar
haarheerlijkheid.
heerlijkheid. Met
l\let de
de
hij
oogen
dicht lag
lagzeze
zijn
linkerarm,haar
haarlippen,
lippen,
oogen dicht
in in
zijn
linkerarm,
als
de zijne
zijne zezeniet
nietgrepen,
g"repen,bleven
blevenwat
watopen,
open, als
als
als de
\vachtte
ze altijd
altijdmaar
maar nieuwe
nieu\ve zoenen,
zoenen, als
als wachtte
\váchtte
wachtte ze
ze
. .. ininovergave.
overgave. En
E:nhij
hijdacht
dachtaan
aan wat
\vat ze
zetoen
toen
ze .....
eens
had gezegd,
gezegd,dat
dathij
hijhaar
haarmaar
maarnémen
némenmoest,
moest,
eens had
heelemaal,
wilde zijn
z ij nvan
vanhem.
hem.God,
God,zou
zouhet
het
heelemail, dat
dat ze wilde
dát,
zou ze
zedáárvoor
dáárvoor ....
Toen kon
konhij
hij niet
nietmeer
meer
dit, zou
.... ?? Toen
denken.
\varde iets
ietsininzijn
zijnhoofd,
hoofd,ererblinkerde
blinkerde
denken. Er warde
iets
voor zijn
zijn oogen.
oogen. Dat
])át zou
zou alles
alles wegnemen
wegnemen wat
wat
iets voor
nog tusschen
tusschen hen
hen lag,
lag,alle
alleachterdocht,
achterdocht,allen
allentwijfel,
t\vijfel,
ja alle
alle gedachte!
gedáchte!
En
hij boog
boogzich
zichover
overhaar,
haar,fluisterde,
fluisterde, dicht
dicht aan
aan
En hij
haar
van me?"
me?"
haar oor:
oar : »Lieveling,
»Lieveling, tlOU
hou je van
»
Ja!" zuchtte
uit.
»Ja!"
zuchtte ze uit.
?"
»'Vil
m'n
vrouv.t zijn,
.zijn, zeg
zeg?"
wil je m
' n vrouw
»Ja !"
»Ja!"
»Wil
't, nu?? Nu,
Nu, schat?"
schat?"
»Wil je 't,
»J
a I"~!"En
\vat ophijschende
ophijschende langs
langs zijn
zijn lijf,
lijf,
»Ja
En zich
zich wat
tot
ze zijn
zijn oor
oorkon
konbereiken,
bereiken,zoende
zoendezezehem
hemdaar
daaren,
en,
tot ze
ademend
schelp: »Daarom
~ Daarom ben
geademend warm
warm in
in de
de schelp:
ben ik gekomen."
Hij
zoende haar
haar mond
mond aan
aan bloed,
bloed, kreunend
kreunend van
van
Hij zoende
verrukking.
met bevende
bevende handen,
handen, begon
begon hij
hij
verrukking. Dan,
Dan, met
haar
k]~eren
te maken.
Jnaken. Zij
Zij liet
liethem
hembegaan,
begaan,
haar kl
eeren los
los te
oogen
dicht, soms
soms even
eventeer
teerglimlachende
glimlachende en
en wat
wat
oogen dicht,
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helpende als hij al te onhandig deed. Toen hij ook
haar laarsjes, haar kousen had uitgetrokken, de killige voetjes in zijn gloeiende handen voelde, drupte
tranen hem tusschen de vingers. Plotsling, forsch,
tilde hij haar omhoog. Zij wierp 't hoofd met de
losgemaakte haren achterover in zijn arm. Hij wankelde. In 't voorbijgaan zag hij hoe het volle licht
der gaslamp lag over haar bleek gezicht, de gesloten
oogen, de schitter-blanke borst. Niet verder kon hij
haar dragen dan tot de deur die naar zijn slaapkamer voerde. Maar terwijl hij haar neerzette, de
linkerarm om haar heen, bleef ze tegen hem aanleunen, slap, oogen dicht. Nog eens zoende hij haar
mond. »Heerlijkheid !"
»Lieve man !"
Dan volgde de roes, waanzinnig ...
Toen Luuk van der Marel, een paar uur later,
nadat hij Helene weer thuis gebracht had, in zijn
kamer terugkwam -- zijn kamer, waar alles nog net
zoo stond, lag, hing, als toen hij er, in 't begin van
dien avond, aan zijn schrijftafel gezeten, en er rondgeloopen had in bijna wanhoop; daar stond ook de
stoel, nog net zoo als zij er uit waren opgestaan —
wreef hij zich een paar malen over het hoofd, met
zaligen glimlach, en een soort wonderlijke bezinning,
een verklaardheid kwam over hem. Wanhoop en
heerlijkheid in hetzelfde uur. Was zåå het leven i'
Hoe rustig voelde hij zich nu. Voor 't eerst, sinds
langen tijd, volkomen rustig. Eigenlijk vreemd, die
kalmeering. Daarnet nog, met haar, en vlak nå zijn
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extatisch afscheid, was hij van plan geweest zich
z&5, met ål z'n kleereis, op bed te gooien en in te
slapen, in zaligheid. Nu ging hij, bedaard, nog even
zitten in dien stoel, streek zich wat over het voorhoofd en droomde voor zich heen.
Nog waren er gedachte-beginsels, ergens achter-in
zijn hoofd, die wilden het beter weten dan hij. Iets
vaags lag daar, onbestemde noties, van hoe het in
diepste wezen met hem en Helene stond — nog nét
als vroeger, zei een stille stem en waarom zij dit
eigenlijk gedaan had, dit uiterste .... o ! maar hij
kon dat afweren nu, er om lachen ! Hoe 't vérder
ook gaan zou, zijn vrouw wås ze ! In volle liefde
zonder een enkel b 1 ij k van terughouding ten
minste 1
had ze zich aan hem overgegeven. 0,
de zaligheid in die wréédheid, o het drukkende van
die zaligheid
Dit håd hij nu Vast en voorgoed. Niemand, die
't hem weer afnemen kon. Helene, Helene Servaes,
zijn vrouw .... Ja ? Ja ? Wis het zoo ? God, hoe onbegrijpelijk !
Helene had volkomen gelijk, natuurlijk, trouwen
op het stadhuis, wat beteekent het eigenlijk ! Nou ja,
je moest wel eenigszins aan »de menschen" denken.
Misschien zou hij zijn huwelijk nog wat moeten
bespoedigen. Dat was å.l ! Waarom ten slotte, ja waarachtig, waarom had hij haar maar niet eerder genomen, dadelijk tenminste nadat zij er voor 't eerst
over gesproken had, zélf ! Hoeveel pijnlijks had dit
kunnen voorkomen, hoeveel onzinnig misverstand, ellendige achterdocht. Hij met z'n kleinzielige scrupules
... .

HELENE
HELENrE SERVAES.
SERV AES.

343

altijd! Misbruik
Misbruik maken
Dtlaken had
had hij
hij het
hetgevonden!
gevonden!
ook altijd!
eenigenoodige.
noodige.
conventie-man! ! Liefde
Liefde isis't'tBenige
Stijve conventie-man
grooter eigenlijk,
eigenlijk, dacht
dacht Helene.
Helene.
Hoeveel vrijer,
vrijer, groot:er
Hoeveel
o zij, ze was een engel!
0zij,ewasngl!
Oogenblikken waren
warell er
er geweest,
geweest, in
in deze
dezelaatste
laatste
Oogenblikken
kunnenproeven,
próeven,
uren, die hij
hij voelde
voelde nooit
nooitgeheel
geheeltetekunnen
uren,
z:ich zelf
zelf niet,
niet, maar
maarwaarin
waarin de
de
definieeren, ook
definieeren,
ook voor zich
diep-teedere engelachtilgheid
haar wezen
wezen hem
hem
diep-teedere
engelachtigheid van haar
als plotsling
plotsling en
en ten
ten volle
vollegeopenbaard
geopenbaard was.
was.
En neen,
neen, neen,
neen, er
erwas
w"asgeen
geen
twijfelmeer
meermogelijk
mogelijk
twijfel
-— al
hem ook
oo~~vreemd
vreemdnu,
nu,vreemd
vreemdom
omzijn
zijn
al leek
leek het hem
zij hield
hield van
van hem,
hem, met
met ziel
ziel
eigen
onwaardigheid -- zij
eigen onwaardigheid
en
en lichaam,
lichaam, zij
zij begeerde
begeerde hem,
hem, zooals
zooals hij
hij haar
haar bebegeerde.
Tóen
die wreede
wreede teleurstelling
tel~~urstelling-- nog
nogniet
nietonmidonmidTåen die
dellijk
erkend, maar
na vier,
vier, vijf
vijf dagen
dagen onweeronweerdellijk erkend,
maar al
al na
triestige weemoed,
weemoed, en
en grillige
grillige
sprekelijk
sprekelijk- —alsalsde
de triestige
degeprikkeldheid,
geprikkeldheid,twijfel,
twijfel,
ontstemmingen
bij Helene,
Hel4ene,de
ontstemmingen bij
dat ellendige
ellendige gevoel
gevoel van
van
achterdocht,
achterdocht,jaloezie,
jaloezie,en
en dat
vijandigheid
terugkeerden!! En nog
nogfeller,
feller,
vijandigheid bij
bij Luuk, terugkeerden
werden Luuks
Luuksaanvallen
aanvallenen
enhaar
haar
snijdender,
snijdender, bitterder werden
verdediging,
smartelijk:er hun
hun beider
beider begrijpen,
begrijpen, dat
dat
verdediging, smartelijker
met
geen daden
daden noch
nochwoorden
woorden zij
zij verkrijgen
verkrijgen konkonmet geen
dat wat
wat als
alsdoor
door een
eennoodlot
noodlot van
van hen
hen terugterugden,
den, dat
gehouden
werd.
gehouden werd.
Was het
Was
het totnogtoe
totnogtoe Luuk
Luuk alleen
alleen geweest,
geweest, die,
die,
somber achterdochtig,
achterdochtig, altijd
altijd gereed
gereed scheen met
somber
met zijn
zijn
twijfelingen,
en en
verwijten
- nu
nu
twijfelingen,zijn
zijnbitterheden
bitterheden
verwijten
toonde zich
zich ook
toonde
ook Helene
Helenealálmeer
meerprikkelbaar
prikkelbaar en
en door
door
het minste
het
minste gekrenkt
gekrenkt;; zij
zij scheen
scheen uit
uit het
hetgebeurde
gebeurde
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zekere
rancune tegen hem
hem gehouden
gehouden tetehebben
hebben;
zekere rancune
;
driftig
zij uitvallen,
uitval1enl, minachtend,
minachtend, fel,
fel, schimpend
schimpend
driftig kon zij
op
mannen-in-'t-algemeen - bruten,
bruten,allemaal
allemaal!
enkel
op mannen-in-'t-algemeen
! enkel
om at
dát was
was het
het hun
hun maar
mlaar te doen
Ookweigerde
weigerde
doenJ1- Ook
na een
een smachtende
smachtende verzoening
verzoening fluisfluisze,
Luuk, na
ze, toen Luuk,
terend
om een
eenherhaling
herhaling smeekte.
smeekte. » »Och
nee toe",
toe",
terend om
Och nee
zåå
zei
zacht, »»we
weteJl nu
nu toch
toch wel
wel....
dat het
het zóó
zei ze zacht,
we weten
... , dat
nu maar
maar liever
lieverwachten
\vachten tot ....
niet
helpt! ! Laten
niet helpt
Laten we nu
....
tot
wevoor
vooraltijd
altijdbij
bijelkaar
elkaarzijn,
zijn,hè
hè?...
tot we
? .. , . tot
tot ik in
je armen slapen mag. JDan zal toch alles in me wel jearmnslpg.Dzatochlesinmw
tot rust
rust komen,
komen, geloof
geloofjejeniet
niet?
Geloofjejeniet,
niet,Luuk
Luuk?
? Geloof
?
Hè
toe, zég
zèghet
hetdan„
dan zèg
zèghethet
dan
toch!"
Enzij
zij
Hè toe,
dan
toch
!" En
huilde smartelijk.
smartelijk.
Al gejaagder
gejaagder en
en humeuriger
hUDtleuriger werd
werd het
hetmeisje,
meisje, zag
er zwakjes en
er
en ziekelijk
ziekelijkuit;
uit;ook
ookmevrouw
mevrouwHaardtsen
Haardtsen
beleefde moeielijke
moeielijke dagen
dag~enmet
methaar,
haar,klaagde
klaagdeer
ersoms
soms
over tegen
tegen Luuk.
Luuk. Ze
Ze moesten
IJnoesten toch
toch maar
maar zoo gauw
gau\v
over
verlangde er
er nu
nu zelf
zelfnaar,
naar,
mogelijk
mogelijk trouwen,
trouwen, zij
zij verlangde
hoeveel ze ook
ook hield
hield van
vanhaar
haarLene.
Lene.InInafwachting,
afwachting,
hoeveel
had ze bedacht,
weer eens voor
had
bedacht, maar
maar 'Neer
voor eenige
eenigedagen
dagen
met
haar uit de
de stad
stad te
te gaan,
gaan, naar
naar Den
Den Haag
Haagbijbijmet haar
voorbeeld, daar
daar was ze
ze zoo
zoograag
graagaltijd,
altijd,en
endaar
daar kon
kon
voorbeeld,
Luuk toch
Luuk
toch ook
ookgemakkelijk
gemak:kelijkheen
heenkomen,
komen,van
vanZaterZaterdag tot
tot Maandag.
Maandag. Het
Het zou
zou werkelijk
werkelijk beter
beterzijn,
zijn, dat
dat
ze elkander
elkander eens
eenseen
eenpoosje
poosjeniet
nietzoo
zooeiken
eIken dag
dag zagen.
zagen.
Luuk zuchtte,
Luuk
zuchtte, diep-triestig.
diep-triestig. Ja, ja,
ja, dat
dat was
was maar
maar
het
beste. Het zou
zou Helene
Helene afleiding
afleiding geven
geven en
enrust.
rust.
het beste.
Van Den
Den Haag
Haaguit
uitkonden
kOI1ldenze
zedan
danook
ookgemakkelijker
gemakkelijker
naar Haarlem
Haarlem....
Enintusschen
intusschen zou
zou hij
hij alles
alles
eens
.... En
ee ns naar
orde maken,
maken, hier,
hier, voor
voorhun
hunspoedig
spoedighuwelijk,
huwelijk,
in
in orde
verhaasten
verhaasten was.
was. Desnoods,
Desnoods. als
als
verhaasten wat
wat te verhaasten
1l
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hun huis nog niet heelemaal klaar kon komen,
gingen ze maar voorloopig ergens »en pension".
Dit plan werd vastgesteld
Helene had er niets
tegen
maar vóór het tot uitvoering gekomen was
gebeurde nog iets anders. Er kwam een lange brief
van Nannie. Ze schreef, ze had den laatsten tijd het
Benige kind -- een meisje ---- verpleegd van een
rijke jonge weduwe, die binnenkort naar BuenosAyres vertrekken zou, om daar opnieuw te trouwen,
en haar nu voorstelde mee te gaan, tot verdere
verpleging en opvoeding van het lieve kind, dat
zéér aan haar gehecht was. Loe-loe, een blanke schat,
met blauw-zwarte krullen, negen jaar. Ze had er
sterk over gedacht. Het salaris leek prachtig. Maar
ze zou toch weigeren, dorst het niet aan, was zoo
gehecht aan haar werk en te bang voor heimwee
in dat verre, vreemde land, die groote, Zuid-Amerikaansche stad van gauwdieven en gelukzoekers,
waar, zooals ze pas nog gehoord had, letterlijk geen
huiselijkheid bestond, maar ieder enkel leefde om
rijk te zijn of het zoo gauw mogelijk te warden,
en dan mee te schitteren, mee te genieten. Daarenboven, de moeder stond haar lang zoo goed niet
aan als het kind. Een wel vriendelijke, maar oppervlakkige, pretlievende vrouw leek haar dat te zijn.
Om 't laatste lachte Helene. »Dat 's weer net
iets voor Nan !" riep ze uit. »Die vrouw is misschien
gewoon een beetje luchtiger, levenslustiger, dan de
rest .... de hollandsche rest ! Ik moet er toch nog 'is
met 'r over spreken." Ze bleef peinzig dien dag,
stug en in zichzelve gekeerd, en ging den volgenden
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ochtend naar Utrecht.
Utrecht. Toen
Toen zeze's'savonds
avondsterugkwam
terugkwam
ochtend
daarentegen
Luuk haalde
haalde haar
haar af —
- scheen
scheen ze
ze
daarentegen --- Luuk
opgewonden
vroolijk, met
metiets
ietstriomfants
triomfantssomtijds,
somtijds,
opgewonden vroolijk,
maar ook
wel in-een:;
zacht, een
een weinig
weinig bebemaar
ook wel
in-eens héél
h46l zacht,
\veek-teeder zelfs
voor hem.
hem. Neen,
Neen,
schroomd
schroomd en
en week-teeder
zelfs voor
het niét
had groot
groot gelijk,
gelijk, het
het
Nannie zou
zou het
Nannie
doen, ze
ze had
nipt doen,
zag
er
veel
te
veel
tegen
was
niets
voor
haar,
ze
was niets voor haar, ze zag er veel te veel tegen
dan ook
ook al
al zoo
zoogauw
gauw!!
op.
op. En dan
»0
Wanneer zou
ZOtl het
hetzijn
zijn?
"Vanneer gaat
gaatdie
die
»0 jaja?? Wanneer
? Wanneer
dame,"
Luuk.
dame," vroeg Luuk.
.•. Wanneer
?... Gut-ja"
Gut-ja" - Helene bloosde >Hè
2.Hè ??....
Wanneer ?....
»dat
weet
ik
eigenlijk
niet precies." Ze
Zepraatte
praatte er
er
»dat weet ik eigenlijk niet
schielijk
heen.
schielijk over heen.
En
ook in
inde
denu
nuvolgende
volgende dagen
dagen bleef
bleef ze
ze wonwonEn ook
derlijk goed
goed van
van humeur
en lief
Luuk en
en
derlijk
hunleur en
lief voor
voor Luuk
mevrouw
Haardtsen. Zenuwachtig
Zenuwachtig wel,
soms
mevrouw Haardtsen.
wel, en soms
abstract, wat
wat triestig,
triestig, peinzerig,
peinzerig, maar
maar met
met zulke
zulke
abstract,
beiden er
er soms
soms
diep-teere
diep-teereblikken
blikken darl
dan juist,
juist, dat
dat beiden
geroerd
door waren.
waren. Het
Het vertrek
vertrek naar
naar Den
Den Haag
Haag
geroerd door
werd
intusschen bepaald
bepaald:: op
op Dinsdag
Dinsdagover
over een
een week.
week.
werd intusschen

XI.
XI.

Eén ding
ding begreep
begreepHelene
E[elene:
datze
zenu
nu niet
niet mijmeren
: dat
moest of treurend neerzitten, maar scherp en vast- moestfrundzi,marschepnvt4~n koelbloedig
koelbloedig handelen.
handelen. Het
Het
houdend
houdend denken,
denken, snel
snel en
karakter
Servaese:n, waar
waar haar
haar vader
vader het
het zoo
zoo
karakter der
der Servaesen,
dikwijls
had - och, ze håårde
hóórde z'n stem nog
nog!! dikwijls over had
hun
vlugge besluiten,
besluiten, te
te haastig
haastig soms
somswel,
\\~el,maar
maar
hun vlugge
doortasten
geval, niets
niets ten
tenhalve
halvedoen,
doen,kwam
kwam
doortasten in
in elk geval,
haar
thans tetepas.
pas.Onder
Onderallerlei
allerleivoorwendsels
voorwendsels haar thans
--
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huishoudelijke zorgjes, boodschappen die vergeten
waren -- had ze gedaan weten te krijgen, dat
mevrouw Haardtsen dien Dinsdagmorgen alvast
maar vertrok, maar dat zij nog zou blijven een dag
in huis, met de meiden ; dan Woensdagmorgen volgen.
En de verwende Julie,, een beetje geagiteerd, maar
van eenig opzet blijkbaar geen vermoeden hebbende,
was gegaan.
God ! dat afscheid. Vluchtig moest het zijn, als
voor een dag. Haar bibberende onderlip van binnen
stuk bijtend, was Helene er toch niet geheel in
geslaagd haar tranen te bedwingen. En : »o, o !" had
mevrouw Haardtsen, eenigszins ongeduldig, uitgeroepen : »wat zijn we weer zenuwachtig van ochtend !" Maar dan dadelijk, goedig: »Nou, bonjour
hoor ! malle meid, tot morgen hè ?" »Ja", kwam
Helene, geluidloos, in een snik, en ze hielp haar in
het rijtuig — de vrouw die ze ten slotte werkelijk
bijna als een moeder was gaan liefhebben --- schikte
nog zorgzaam haar japonrok terecht, sloot dan
het portier en keerde zich om, bruusk ; op een
rennetje terugloopend in huis, had ze maar één
gedachte : naar boven„ naar haar kamer en daar
uitsnikken. Haar zakdoekje in den mond, om niet
luid-uit te huilen, haastte ze zich, jachtte de trap op.
Gelukkig, dåt was tenminste voorbij. En nu stond
ze er voor. Moest niet langer zeuren, maar vlug zijn
en kwiek. Als de wind haar hebben-en-houden in
koffers pakken en die laten halen door Van Gend
en Loos, op een moment dat de meiden er niets
van merken konden — uitsturen zou ze beiden, op
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die boodschappen --- 't was om het adres vooral,
dat mochten ze natuurlijk niet zien, dan zou je de
poppen aan 't dansen krijgen nou!
Met zichzelve pratende, als met een kind, forceerde
zich de jonge vrouw tot een wanhopige opgewektheid, een soort galgenhumor ; ze sloot haar slaapkamer van binnen af en begon voor-de-hand weg
te grijpen de dingen uit haar kasten, van haar
tafeltjes, als waren het onverschillige voorwerpen,
ontredderend in enkele minuten deze kamer van
jaren, deze kamer waar haar béd stond. Hoeveel
nachten van duizelend verlangen, smachtend verzet,
en toen, daarna ... , nik aan denken, heelemaal niet
aan denken, of ze werd nog gek ! Neuriën maar !
Helene dwong er zich toe, ze neuriede onder haar
werk. Het was voortdurend dezelfde deun die met
haar meeging van kast naar tafel, van tafel naar
koffer, maar dit drong nauwelijks tot haar door.
Ze werkte, vorderde, noodzaakte zich tot attentie
voor dit nu eenige.
De morgen ging er mee heen. Dan, åver twaalven,
liep ze even uit om Van trend en Loos te bestellen.
Een schitter-heldere najaarsdag stond buiten, killig
puur de lucht, de straten blinkend, lachend. Veel
kinderen die uit school kwamen, een orgel, blij
rumoer. Hoe vréémd, al die vroolijkheid ! Ze haastte
zich voort, beklemd, angstig. Weer thuis gekomen
vond ze beneden haar eenzaam koffiemaaltje gedekt.
Eenzaamheid, ja, ja, dat bleef nu zoo voortaan. Die
jonge weduwe beviel haar eigenlijk ook niets, al
had ze 't Nannie tegengesproken. Dat glimmende

HELENE SERVAES.

349

zwarte haar, die karbonkeloogen
een beetje
ordinair. Maar het kind scheen lief . Nou ja !
Dwingen moest ze zich tot eten, 't brood smaakte
als hout.
Daarna ging ze weer naar boven, nog de laatste
dingen inpakken, haar mooie japonnen ; haar sjaaltjes, haar fichu's en kanten kragen ; dat moest zorgvuldig gebeuren. Morgen ochtend wilde ze niets
anders bij zich hebben dan haar handkoffertje. Luuk
zou wel aan den trein willen komen ; nu goed, dan
ging ze in een wagen voor Den Haag en stapte in
Utrecht over. 0 ja, eerst die boeken nog. Wat uithouden voor onderweg ? Och Ze haalde eens
diep adem .... Balzac, Flaubert, Maupassant, Dostoïewsky, Schnitzler, Nils Lynne, Effie Briest
Goethe, Shakespeare, Shelley, Verlaine.... Lievelingen
allen ; ze zouden haar eenige troost wel worden
voortaan. Als ze 'r tijd voor zou hebben !.... Tristan
et Yseut.... D'Annunzio, neen d'Annunzio maar niet,
en die prullen daar ook maar niet ; dat zou dan
haar nalatenschap zijn.
Tegen vieren, daar de wagen nu verwacht werd,
stuurde ze de meiden uit, één voor één, met briefjes
naar tamelijk afgelegen adressen. In 't terugkomen
moesten ze nog andere boodschappen doen. Het
bleek een goede voorzorg, want Van-Gend-en-Loos
liet op zich wachten. En dit leege wachten -- het
pakken was klaar en zij had geen hoofd voor iets
anders -- maakte haar zenuwachtiger, klopperigongeduriger, dan het wreede, afmattende werk zelf
dat ze achter den rug had. Op een van haar koffers
... .
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gezeten, bij de open deur van haar kamer, om de
schel vooral goed te kunnen hooren, alléén in huis,
werd ze plotseling overvallen door een gevoel van
verlatenheid zoo geweldig, dat ze huiverend inéénkromp, als in angst voor een ongeluk, handen voor
't gelaat. Dan, met een ruk, herstelde ze zich, sprang
op, ging heen en weer loopen, nog eens kijken of
ze niets had vergeten, nog eens de kamers door.
Terug wou ze niet, van spijt was geen sprake,
integendeel, ze verlangde er nu maar naar, weg
te zijn ; het was de eenige oplossing ! En leek het
ook niet voorbeschikt zooals 't ging? Die brief van
Nannie, juist toen ze begrepen had dat er een einde
aan komen moest, de betrekking bij die weduwe, een
uitkomst ! Ze had gedaan wat ze kon ; 't gaf allemaal
niets; Luuk zou dat ook wel zoo gaan inzien, ze zou
't hem trouwens schrijven, alles, eerlijk en precies,
Ook dat ze er niets van gezegd had, aan hém noch
aan mevrouw Haardtsen, was heel verstandig, ja
bepaald noodig geweest Natuurlijk zouden ze beiden
--- maar hij vooral, de lieve vent ! --- haar gebeden
en gesmeekt hebben ervan af te zien, bij hen te
blijven. En dan zou ze ook maar weer gebleven
zijn, dat voelde ze wel. Smeekoogen, van menschen
van wie ze hield, daar kon ze niet tegen. Het was
die oude dubbelheid in haar : willen helpen, zich
opofferen, goed en hartelijk zijn voor de menschen,
aan den eenen kant, en aan den anderen : toch
ook zichzelf willen blijven, altijd, eerlijk en trouw,
fier haar eigen weg gaan. Nooit te vereenigen,
dat wist ze nuf En dat het voornaamste, het eerste
.
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Toen de koffers gehaald waren begon weer een
nieuwe leegte van tijd. Dien brief aan Luuk wou ze
nu niet schrijven nog, van avond pas, als ze eerst
nog eens --- voor het laatst ! — naar hem toe gegaan
zou zijn, zooals ze beloofd had. Die moest ook pas
morgen op de post, in Amsterdam, anders kwam
hij te vroeg. Om acht uur zoowat, had ze afgesproken met Luuk; het was nu vijf; drie lange uren
nog, ze wist er geen raad mee. Gelukkig kwam
kort daarop een van de meiden thuis. Toen sloot
ze haar kamer af, stak den sleutel in haar taschje
en ging uit, loopen, dwalen, kwasi boodschappen
doen, doodslaan den tijd. Ze voelde hoe ontzaglijk
moe ze was, haar lenden als gebroken, liep toch
maar door.
Zonder ophouden, in koortsige jacht, verdrongen
zich intusschen in haar hoofd vizioenen van verledenheid en klank van gehoorde woorden. Ze zág
zich met Luuk op straat, in die auto, in zijn armen,
in zijn witte bed met dat helle licht ! --- o ja, já,
wel het uiterste had ze geprobeerd, o, hoe bitterzoet was het geweest ! — en daartusschen door,
ineens, haar vader, zooals moeder en zij hem gevonden hadden, dood over zijn lessenaar liggende,
met die vreeselijke, die zwarte wond. Als kind zag
ze zich, spelend met haar lievelingspop, en dan weer
naar school trippend met vriendinnetjes, en ook als
meisje van zestien, achttien jaar, droomend van liefde
en geluk, heet fluisterend over avonturen met diezelfde vriendinnen, ééne vooral Annie de Waale —
al dood nu ; tering — hoe die je bij de pols grijpen
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kon in de opwinding van haar fantasieën ! Ook met
Frits zag ze zich, tegenover hem aan een van hun
vele eettafeltjes, en dat wonderbaarlijk-heerlijk gevoel
van volledig in hem wég-zij n, van zalig beheerscht
te worden en te heerschen tegelijk, leefde bij schokken in haar op, om aanstonds achtervolgd te worden
door het ellendig krampgevoel van verloren-hebben,
een weeë pijn, die haar innerlijk kreunen deed, altijd
weer — o, ze wist het wel, dat was het ook wat
Luuk zoo dikwijls zag, in haar oogen, haar mond,
ofschoon ze 't volhardend tegensprak. God, hoe
dikwijls had ze hem belogen, hoe angstig goed kón
ze dat toch : liegen, veinzen ; afschuwelijk -- maar
zoo nåådig, zoo goed gemeend ten minste ! Zou hij
er ooit van te overtuigen zijn, dat het niet was
geweest wat hij altijd dacht, d é p i t, maar louter
hartelijke genegenheid en medelijden met hem, en
de neiging, nee de behoefte, om met haar geknauwde
leven althans nog iemand op de wereld gelukkig
te maken, daar zelf misschien ten slotte wat rust,
wat bevrediging in te vinden ? Mislukt was het --maar daarom niet minder zuiver bedoeld. Dat wist
ze vast van zichzelve. Zou hij 't ooit begrijpen en
't ook willen gelooven?
Arme, lieve Luuk, wat zou hij nog veel te lijden
krijgen in zijn leven ! Want hij was net als zij:
zwaarmoedig en overgevoelig en niet sterk genoeg
in zijn zelfgevoel en in het besef dat het leven iets
nåådigs was, dat gedragen worden moest. Frits wel,
die putte kracht uit kracht, o hij ! hij was één en
al levensdrang, dadendrang. Die leed ; maar overwon
23
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altijd opnieuw ! En toch„ tåch hoe onbegrijpelijk ! --toch leefde er een veel inniger mee-gevoel in haar
met Frits dan met Luuk, zou zij alles gedaan hebben
om Frits' lijden te verzachten, hem gelukkig te
maken, voor een dag, een uur ! -- liet ze Luuk aan
zijn lot over
Bij 't omgaan van een hoek, plotsling vlak bij,
Cécile de Haes. Er was geen ontkomen meer aan,
het meisje stond voor haar stil ; reeds groetten ze
elkander met handdrukken, lachjes ; in een seconde
had Helene zich samengegrepen, althans voldoende
om te kunnen praten, dåår was ze op getraind !
»Waar ga jij na' toe, zoo alleen ?" vroeg het
blonde meisje, vaag verwonderd.
»Ik? Och, nog even een paar boodschappen. We
gaan de stad uit."
» Zoo-zoo ? Alweer ? :relie pierewaaien maar."
»Vin' .je ? Nou! Den Haag! Een dag of veertien."
»0 ! Den Haag. Vin'-je 't niet heerlijk ?"
» Och ja, wel 'is aardig voor een variatie."
Er was een oogenblik van stille vervreemding
tusschen de meisjes; koel keken ze elkaar in 't gelaat.
Cécile bloosde, vaag. Helene begreep dat ze aan
Luuk dacht nu, of die ook zou meegaan, en dat ze
nog net zoo jaloersch was als dien avond, ondanks
haar verloving sindsdien met neef Ben. En weer
schaamde het oudere meisje zich wat, over haar
wreedheid van toen, ondervond een scherp medelijden
met het arme blonde kind tegenover haar, in wie
zij raadde haar eigen strijd en leed. Ze wilde haar
iets liefs zeggen, maar wist niet wat.
... .
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»Loop je soms 'n eindje mee," vroeg ze vriendelijk,
schrikkend tegelijk van haar eigen woorden — want
waar ging ze zelf na' toe ?
»Dat 's goed. Dat wil zeggen : hoe ga je verder ?"
»Hè? .... Wel, laat. 's kijken, ik moet, o, eerst
even bij Van Offen, een lapje zij knopen voor een
kleedje, dat mevrouw wil werken."
»Van Offen ? Maar kind, daar ben je al voorbij !"
»Och gunst, dat's waar ook, nou 't is goed dat
ik jou ben tegengekomen, ik liep zeker te suffen."
»'k Zal je brengen zoover."
Zwijgend dan weer even, liepen ze naast elkaar.
rn Helene kwam een sterke nieuwsgierigheid op,
naar wat Cécile wel zeggen zou, als ze 't eens wist,
dat van morgen --- dat wat over een paar dagen
iedereen hier weten zou. En de lust wies in haar
op, 't plotsling uit te spreken, met luider stem :
Luuk van der Marel komt weer vrij, hoor ; ik ga
weg. Maar ze beet zich op de onderlip, gluurde
enkel even naar Céciles gelaat. Dat zich dan juist
ook naar haar keerde. Hun beider blikken hadden
iets onbestemd onderzoekends, vreemd verwards.
»Wat zie je wit, zeg, ben je niet erg lekker,"
vroeg Cécile.
»Ik ? Jawel zeker. Alleen een beetje moe. 't Is
waar, bepaald sterk voel ik me niet in de laatste
tijd. De zeelucht zal me wel goed doen."
»De zeelucht?"
Schichtig blikte Helene op zij. Vermoedde dat
schaap iets ; hoe kon ze ? »Ja!" zei ze bijna bits.
»Is Haagsche lucht dan geen zeelucht?"
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Ja."
»0
»Nou !" kwam Helene, eensklaps wat warrig,
onzeker. »Hier is het. Nu zal ik je maar goeiendag
zeggen, want zoo iets uitzoeken doe ik liever alleen,
eerlijk gezegd. Adieu„ hoor, dag Cécile, groeten
thuis, en .... o ja, dat 's waar ook, zeg, Ben, groet
'em van me !"
Ze stonden hand in hand, blozende beiden, C6cile
het ergste. »Ik dank je nog wel voor je briefje,"
hakkelde ze, kinderachtig. Dan keerden de meisjes
zich snel van elkander, bang beiden, zich te verraden.
En Helene, den winkel ingaande, langzaam, weifelig,
bedacht zich hoe gek dat eigenlijk wel moest lijken,
dat ze niet dadelijk had gesproken van Céciles engagement, waarmee ze enkel nog maar schriftelijk
gefeliciteerd had. Hoe onattent, op 't lompe af ! Nu
ja, enfin, later, als ze alles begrijpt, dan zal ze me
nog zegenen misschien ; wie weet immers, wat er
dan nog voor haar .... Ze maakte de gedachte niet
af. Terwijl ze daar aan de toonbank stond, kijkende
zonder veel aandacht naar wat de juffrouw haar
voorlei ----- iets mompelend van »niet precies de bedoeling" en dat ze ook eigenlijk eerst nog eens de
maat moest nemen --- was Helene als met een
schok in haar smartelijk-droomerig gedachteleven
van vóár die ontmoeting met Cécile teruggekomen,
en verbaasd was ze, dat zoo iets onbeduidends had
vermoogd haar af te leiden, haar bijna te doen vergeten zelfs, een oogenblik, haar eigen groote leed,
door 't even aanvoelen van dat andere. Iets van
troost en hoop school in die vluchtige ondervinding.
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Daar dacht ze weer aan, toen ze, een uur later,
aan de groote, voor haar alleen gedekte tafel zat
en trachtte het koud geworden eten naar binnen te
werken. En opg olvin ; en van zelfmeelij, weemoed,
bitterheid overstelpten haar. Hoe ze alles nog ten
einde brengen zou, ze begreep het nu niet meer.
Ze schoof haar bord opzij en gaf een tijd lang,
snikkend in haar servet, aan die weekheid toe.
Het ergste kwam nu nog, het moeilijkste. Haar
laatste bezoek aan Luuk. Zou ze een briefje schrijven
en 't hem laten bezorgen, zeggen dat ze niét kon
komen, te veel hoofdpijn had of zoo? Och, maar
dan kwam hij immers op hooge beengin naar haar
toe ! Nee, niet meer liegen dan noodig was, en ze
mocht het hem ook niet aandoen, hij was er zoo
blij mee geweest, dat ze vanavond weer eens bij
hem wou komen, de tweede maal .... God! 't Viel
haar eensklaps te binnen, nu pas ; zich bruusk oprichtende wischte ze snel haar tranen weg; hij zou
toch niet hopen misschien, dat .... Hij ké k zoo ....
Nee-nee, dåt wilde ze niet, dat kån ze nu niet !
Gelijk bij ieder weerzien in den laatsten tijd, dorst
Luuk zijn binnenkomend meisje, uit een vage, schroomvolle angstigheid, haast niet aan te kijken. Hoe zou
ze zijn ? Daar kwam alles op aan. Nog zelden had
hij zoo nerveus naar haar verlangd, met zóåveel
hoop-op-geluk, z66 zware beklemming tevens. God,
als ze nóg eens was gelijk toen, zoo warm en dartel,
zoo teeder en overgegeven, als hij haar någ eens
zoo in zijn armen zou mogen nemen, gansch en al
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haar tegen zich aan drukken, en haar bezitten, zalig
zijn met haar ! Toch, bewust werd hij zich, 't was
nog minder naar die heerlijkheid zelf dat hij verlangde, als naar 't opnieuw begenadigd worden met
dat rustgevoel daarna, met die zekerheid van haar
liefde ! 0, dat hij daar nog maar altijd, altijd wéér
aan twijfelen moest ! Hij was opgesprongen. Daar
stond ze, in 't rosse avondlicht.
»Dag Luuk".
»Dag lieveling, ben je daar, heerlijk !"
Gelukkig, wél heel bleek zag ze, voozig bleek
weer, en met dat roodige in haar oogleden alsof
ze gehuild had --- wat dan ook wel weer zoo zijn
zou --- maar haar blik was dadelijk goed geweest,
warm en mild, niet met die ellendige terughouding,
dat vluchtende van soms.
»Je ziet bleek, zeg. Er is toch niets bizonders.
Ben je erg moe ?" Hij nam haar hoed en mantel af.
»Ja, beetje moe. Er moest nog van allerlei gedaan
worden. Och, je begrijpt, mevrouw denkt daar zoo
niet om .... Maar nu ben ik klaar, hoor !"
» Zoo ? Heerlijk ! Dus nou kan je weer 'is bij me
blij ven, een heele poos ?" Hij keek er haar innig
en sterk bij aan.
»Ja," zei ze, en ook haar blik bleef warm, maar
ze bloosde een weinig. »Alld n jongetje, denk er
om, héél braaf zijn, hoor." Ze sloeg er de oogen
bij neer; 't was als zocht ze iets over de tafel.
»En .... 'k moet vroeg na' bed. Daar moet je me
aan helpen ...."
»Hè ? Niets liever !"
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»Och, nee-nee, zoo meen ik het niet," kwam ze
even ongeduldig, toch glimlachend, zacht. »Maar
anders ben ik morgen ochtend nog net zoo .... zoo
moe en bleek, begrijp je wel ? Om tien uur, kwart
over tienen, breng je me na' huis."
»Goed lieveling! Zooals je wilt, hoor. Kom dan
maar gauw bij me."
Zich achteroverwerpend, in een van zijne wijde
clubstoelen, stak Luulc zijn armen uit. Zij keek er
even naar, en naar zijn gezicht, met droevig verteederden glimlach. Dan liet ze zich neerzinken,
sluitend de oogen, verbergend haar gezicht aan zijn
schouder, tot hij, vattende haar ronde hoofd in zijn
vrije hand, het omdraaide om haar te kussen, op
oogen en lippen, wat ze toeliet, slap.
»Zoen je me heelemail niet 'is terug ?" fluisterde hij.
»Ja, ja!" En als bedacht ze zich plotseling, bijna
bruusk, sloeg ze haar arm om zijn hals, kuste ook
hem, op de wangen en op den mond. Een tijd lang
bleven ze liggen zoo, zonder praten, enkel nu en
dan lispelend een teerheidje, een liefdenaam, vervuld
ieder met zijn eigene, door den ander ångeraden
gedachten-wereld -- de hare zwaar van weemoed,
bitterheid, als gedoofd in melancolie, de zijne één
verlangen, forsche drang naar bezit-neming, reikhalzing naar verlossing uit zijn twijfelstaat, naar
rust en zekerheid, naar eindelijk-volledig-bemind
worden. En soms wel weer even, terwijl ze elkander
aanblikten, hun beider oogen heel donker nu, doordat ze in de schaduw waren, merkten ze 't, vaag,
en zonder 't ook aan ziLchzelven te durven bekennen,
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hoe ze elkander weerstreefden, gedurig en martelend,
weerstreefden, ondanks hun liefde.
Toen Luuks omhelzingen al dringender, hartstochtelijker werden -- »je smoort me," had ze al
eens geroepen — rukte Helene zich plotsling op,
eerst uit zijn armen, dan ook van zijn knieën. Vlugvingerig, voor den spiegel, ordende ze haar kapsel,
rechtte zich, streek haar japon glad, ging in den
anderen clubstoel zitten.
»Kom," zei ze, »laten we nu nog een beetje rustig
praten."
Hij klaagde, protesteerde : aHè nee, nee ! Wou je
nu al van me weg ? Liefste ! Wat ben je toch een
pracht ! Toe kom terug, 'k vind je zoo verrukkelijk !"
Maar ze schudde het hoofd, vermijdend hem aan
te zien. »Straks dan misschien nog even. Nu niet."
Hem op de knie tikkend: »Toe, vertel me liever
'is wat."
»Vertellen ? Wat zou ik je nou vertellen ? Mijn
leven tegenwoordig, dat ben jij ! Jij en onze liefde
en ons toekomstig geluk. Niets anders interesseert
me meer."
»Nou, nou, kom !" Zij trok haar wenkbrauwen
samen, keek troebel bezorgd langs hem heen. »Dat
meen je niet. Je zoudt je werk niet kunnen doen
als het je niet interesseerde. En je vrinden. Heeft
Dick niet weer 'is wat geks gezegd? Enfin, maar....
vertel dan maar van vroeger. Zeg nog 'is, waarom
ben je toch niet getrouwd met dat mooie eerste
meisje van je, Annaatje van Hemert ?"
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»'t Weet je immers wel ! 't Ging niet tusschen
ons. Ze was me te lief, te zacht, te blond, te engelachtig, te ... , volmaakt."
Helene lachte even. »Nou, en van mij wil je juist
altijd dat ik lief en zacht zijn zal!"
»0, van jou! Maar jij bent het ook niet voor
iedereen, wat ? Rakker! Zij wel ! Zij was de christelijkheid zelve ! Pf ! Ik stik nog als ik er aan denk !"
»Malle jongen ! En .... Cécile de Haes? Is die ook
al te blond en te lief ? Hoe gaat het nu met Ben ?"
»Nou, dat begrijp je, in de zevende hemel. Ze
trouwen ook in 't voorjaar."
»Zoo. Ja. Ik ben haar nog tegengekomen vandaag."
»Ja? En?"
»Nou, zij leek me heelemaal niet in de zevende
hemel, hoor .... Jelie mannen zijn toch eigenlijk
hard .... Enfin, we hebben 't daar al 'is meer over
gehad, meer dan genoeg zelfs," liet ze er haastig
op volgen. »Ik hoop dat ze gelukkig zullen worden,
die twee."
»0, wel ja," riep Luuk, zich achterovergooiende
en even starend naar het gezolderte. »Dat zullen ze
zeker, Daar hoef je je niets ongerust over te maken.
Als ze maar eenmaal getrouwd zijn !" Dan, zich weer
våóroverzwaaiend en grijpend een hand van zijn
meisje, die hij kuste. »Net als wij trouwens, hé ?
Leentj eschat ! Zul-je zien ! Als ik je maar eenmaal
voor altijd bij me heb !"
»Geloof je ?" vroeg ze zéér gedempt, hem een
oogenblik teeder aanziende, dan neerslaand haar blik
in een triestige verwarring.
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»Ja waarachtig geloof ik dat, mijn heerlijkheid,
dat weet ik zelfs zeker. Toe, kom nou weer bij me.
Ik kan z66 niet met je praten vanavond, zoo op een
afstand, kom r
Toe !" Zachtjes rukte hij aan haar
arm, en Helene, zonder naar hem op te kijken, met
een gezicht dat naar huilen stond, liet zich weer op
zijn knieën trekken, tegen hem aan, haar hoofd aan
zijn schouder.
»Hou je van me," vroeg hij voor de duizendste maal.
»0 ja," lispelde het meisje zonder opzien.
En hij zoende haar weer en drukte haar tegen
zich aan, al wilder. Dan, dronken van liefde-verlangen,
begon hij haar japon van achteren los te haken. »Wat
0,06 je?" Zij rukte zich schrikkend op, bleef nog wel
op zijn dijen zitten, maar duwde zijn handen van zich
af. »Nee-nee, dat niet!"
»Toe nou, schat ! Wees nog 'is óén keer zoo v .°eeselijk lief voor me als toen, die avond .... kom."
»Nee-nee, heusch niet, Luuk. Dring er niet op
aan. Ik doe het toch niet."
Fluisterend spraken ze beiden.
»Maar waarom dan toch niet ? Lene, toe! Als
't nou nog de eerste keer was, maar ...."
»Sst! Stil! Daar niet over praten." Even keek ze
hem aan, glimlachend en met een streefende innigheid. Dan, kwasi-streng, maar ze bloosde en bleef
glimlachen: »Omdat ik nou 'is ééns, in een oogenblik van zwakheid ....'"
»0 juist ! Hahaha ! Zwakheid ! Dat staat zoo in de
romans, nie-waar ? .... God, je hebt me toen toch
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zelf bekend, dat je 't eigenlijk heelemaal niet zoo
iets gewichtigs vond, en ...."
»Jawel, jawel, stil nou maar t
Ik doe het
tåch niet!"
»Schat, engel!"
»Luuk dan toch !" Ze gaf hem een tik op zijn
grijpende hand.
»Maar meisjelief I" Zijn stem werd ernstiger. »Weet
je wel dat het vreeseli j k coquet is, om z66 te doen,
bepaald wreed coquet ! Eerst toe te geven, en dan
verder te weigeren ... „"
»0 ja ? Nou, dat kan wel, hoor ! Kan me 66k al
niet schelen. Dan maar weer coquet en wreed!
En wat nog meer ?" Wrange bitterheid snerpte in
haar stem.
»Nou ja ...." Hij wendde zijn hoofd af, droevig,
stuursch.
»God !" riep ze wrevelig uit. »Wat zijn jelie toch....
Is het dat dan alléén wat je wilt, is dat je zoogenaamde liefde?" En ze stond recht. Maar tegelijk
had hij haar hand gegrepen, krampig vast. » Lene !
Zulke dingen mag je niet zeggen, dat 's leelïjk van
je, gemeen leelijk ! Of 't dat alleen is ? Mijn z66genaamde liefde ? God, hoe kan je ! Nee-nee, 't is dat
verdomd niet a ll een, dat weet je ook, dat .... Jezus!"
»Nou ja, nou ja," ze i ze, weer verteederd, en streek
hem over 't kort geknipte haar. Aan Frits had ze
gedacht, wien 't waarachtig ook niet » daarom alleen"
was te doen geweest.
»Je weet wel," ging hij voort, op extatisch gejaagden toon, die ook iets smartelijks had ; hij bleef
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Allemaal aanbiddelijk! En je stem ! God, zeg, m'n
gevoel voor je stern, ik verzeker je, dat daar niets
dierlijks in is, amper fiets zinnelijks, ik hoor je ziel
er in beven, je geest, je heele innerlijke wezen, of
hoe je 't dan noemen wilt ! En daar hóu ik zoo verschrikkelijk van ! Van dat haast altijd wat weemoedige,
een beetje melancolieke, toch ook zoo heerlijk humorvolle, goedlachsche, jezelf nooit erg gewichtig vinden,
hè? .... Och toe, Lene, toe, kom in mijn armen en
wees m n vrouw ! Wees heelemaal mijn vrouw, ik
ben toch ook zoo héélemaal jouw man ! Geef je aan
me; onze liefde zal er waarachtig geen haar minder
hoog en groot en rein en heerlijk door worden, integendeel !"
Helene huilde zacht. Met haar voortanden trachtte
ze 't beven van haar onderlip te bedwingen, maar
haar tranen liepen recht langs haar wangen. Aldoor
streelde ze Luuk, over dat kort geknipte, toch nog
éven meegaande haar van hem. Ze dorst niet meer
naar hem neer te kijken, in die oogen, die ze aldoor
verlangend tot zich opgeslagen wist. Wat moest ze nu
zeggen, wat moest ze nu doen ? Hij was zoo'n engel
van een jongen ! Hoe eindeloos lief zou ze 'm hebben
gehad, als daar niet die andere, die mån, die groote,
heerschende man was geweest ! Nee-nee, morgen
ging ze weg, ze mocht niet meer toegeven, dat juist
zou nu wreedheid zijn, wreed bedrog.
Met een ruk van haar hoofd, vlug weg-wisschend
en opsnuivend die ergerlijke tranen, riep ze 't uit:
»Hou op, Luuk, praat niet langer zoo ! Ik vind het
heerlijk dat je zooveel van me houdt, maar ...."
'
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»Nu? Máár, máár?"
Hij had haar eensklaps losgelaten en zij, daar
gebruik van makende, schielijk, ging wat verder van
hem af. Dan veerde ook hij op.
»Ik kan 't niet," snikte ze. »Het spijt me verschrikkelijk, maar ik kan nog niet, heelemaal z6å,
zooaLs jij 't daar gezegd heb, houden van jou ...."
Hij keek haar aan, groot-oogig en als verbijsterd.
Hij voelde zijn nagels in zijn handpalmen.
»Och nee-nee, toe, kijk nu niet zoo, kijk nu niet
zoo," riep ze uit, nog wat verder terugdeinzend, met
een afwerende handbeweging. »Och-god, ik .
Later misschien, later, maar .... ik weet het niet . .
Ik had zelf gedacht .... Toe, Luuk, vergeef het me,
wees niet boos !"
En met élan kwam ze weer naar hem toe, vatte
zijn hoofd tusschen haar handen, keek hem aan met
diep-triestige gehechtheid. »Lieve man I Zul jij
altijd zóó aan me .... van me blijven houden ?"
»Ik? .... Ik kan immers niet anders!"
»Goed, ja, doe het ook maar, maar vooral met
teederheid, hoor, met teederheid," snikte ze, »denk
er altijd maar aan, dat ik.... dat ik daar het meest
behoefte aan heb !" Zoo innig keek ze hem aan, dat
hij weer nieuwe hoop kreeg, haar woorden amper
realiseerde, en haar krampig bij de schouders grijpende uitriep : »Maar meisje, denk je dan dat het
géén teederheid is als ik je heelemaal tegen me aandrukken wil ? Dat is hartstocht en teederheid tegelijk,
dat is álles !"
En in de overvolheid van zijn extatisch verlangen
..

HELENE SERVAES.

367

zich bruusk op de knieën werpende oorgreep hij haar
en drukte zijn hoofd in haar rokken. »Toe lieveling,
heerlijkheid, doe het voor mij, voor mij, wees nog
eenmaal m'n vrouw, dat ik het voel, dat ik het zeker
weet, dat je .... tenminste .... God !"
Zeer geschrokken had Helene zich losgerukt. Ze
kreet het uit nu : »Nee, néé zeg ik je ! Ik wil niet,
ik wil niet !" En ze strekte haar armen uit, stootte
hem van zich af, bijna ruw, vluchtte achter de tafel,
hijgend. »Ik wil niet ! Dat heb ik je nu toch al zoo
dikwijls gezegd ! Hoe kun je zoo aanhouden, jij die
altijd je mond vol hadt van niet-of-graag!"
Even bleef hij haar aanzien. Dan zich voorover
in zijn stoel gooiend, handen voor z'n gezicht, snikte
ook hij, luid en wild. Een tijdje waren hun beider
kort-afgebroken, hijgende snikken 't eenig geluid
in de kamer.
Tot langzaam Helene weer naar hem toeschoof,
weer naast zijn stoel stond, weer streelde zijn hoofd.
»Luuk," zei ze, »in godsnaam, Luuk !"
»och !" riep hij uit. » Ga maar, ga maar weg ! Ik
weet het nu wel ! Je houdt niet van me, je hébt
nooit van me gehouden en je zult nooit van me
houden. Ga maar !"
»Luuk !" zei ze nogmaals, wanhopig smeekend.
»Hoe kan je dat nou toch zeggen ? Als ik niet van
je gehouden had, niet van je hield, zou ik dan
Zou ik dan zåå met je hebben kunnen zijn als
ik ...." Haar stem smoorde weer.
»Zoo met me kunnen zijn ? Wát ? Hoe dan, hoe ?"
kreet hij bitter. »Nooit heb jeje heelera aal gegeven !

... .
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Ook toen niet ! Dat voel ik nou. Ik heb het me toen
wel wijs willen maken, maar .... nou ja, enfin, wat
geven al die woorden, wat geeft al dat gepraat !
We hebben al véél te veel gepraat, ik ben er dol
van t
Kom, laten we verstandig zijn." Hij stond
eensklaps op. »Wil je weg ? 't Is tijd zoowat. Dan
zal ik je thuis brengen."
»Ja .... dat's goed," zei ze bijna onhoorbaar.
Zwijgend dan hielp hij haar in haar mantel, deed
ook zelf zijn jas aan. Eeni ge oogenblikken bleven
ze doende zoo, voelende elkaars aanwezigheid als
half-vijandig. Met het gaskraantje tusschen zijn vingers wachtte hij dat ze klaar zou zijn met hoed en
voile voor den spiegel. Dan draaide hij 't om. In
't donker, bij de deur, liep hij tegen Helene aan.
En nog eenmaal grepen zij elkanders handen, lag
haar borst aan de zijne, zoenden ze, zonder woorden,
elkaars lippen door de geurende voile heen. Dan
gingen ze, de trap af, de voordeur uit, en door de
kille avondstraten van October, zonder reden gejacht.
Aan de deur van »Huis-en-Hof" gekomen --- zij
had den sleutel — vroeg Luuk, deemoedig gedempt:
»Zie ik je nog?"
»Ja .... heel graag," antwoordde het meisje, zich
weer meester geworden in de stratenkilte, »als je
morgenochtend even aan de trein wilt komen, dat
zou ik heel prettig vinden. Negen uur zes."
»Goed ! Negen zes. juist," zei hij vaster, toch nog
een beetje schaamachtig en zonder haar aan te zien.
»Enne .... dan kom ik Zaterdag in den Haag, hè?
Twee Steden immers?"
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» Ja ," zei ze toonloos.
Engel !"
»Nou dan, dag Lene
»Dag !"
Hij nam haar in zijn armen. Een lange kus. Haar
hoofd botste tegen zijn schouder, haar hoedje ging
er door los, zakte opzij.
De deur stond al aan.
»Zal ik nog even binnenkomen," vroeg hij heetfluisterend. Zij schrok er weer van.
»Nee-nee, zeg, heusch, dat kan niet. De meiden !"
»Nacht Lene dan !"
»Nacht Luuk !"
Met haar rug duwde ze de deur verder open,
liep achteruit. Ook hij. Het grint knarste. 'n Oogenblik, duizelsnel, was hij met zijn gedachten bij de
eerste maal, dat hij hier gekomen was en het grint
geknarst had. Dan zag hij de deur gesloten. Hij ging.
Binnen, tegen den gangmuur geleund, stond het
eenzame meisje. Weer duwde ze haar zakdoekje in
den mond om snikken te smoren. Het was bijna te
veel geweest. Nu kwam morgenochtend. Nee, eerst
de brieven nog. Hoe zou ze 't allemaal kunnen T
Plotsling wankelde, warrig-weifelde ålles in haar,
dacht ze er over, of haar koffers nu al onderweg
zouden zijn, of ze anders
... .

Maar toen Helene, nog geen half uur later, al
met nachtkapsel en in haar nachtjapon — want
daarna wou ze niets meer te doen hebben --- aan
het tafeltje op haar slaapkamer ging zitten om te
schrijven aan Luuk en aan mevrouw Haardtsen,
24
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brieven die ze meenemen wou en uit Amsterdam
verzenden, waren haar gedachten weer geordend,
haar groote besluit vaster en de noodwendigheid
daarvan haar méér bewust dan ooit. Even nog dacht
ze na. Het was zoo suiLzeloos stil in haar ontredderd
kamertje. Ze rilde, bukte zich over het papier en
schreef:
»Lieve Luuk, lieve man, schat die mij in mijn
korte leven van totnogtoe op één na het liefst geweest bent, ik ga je een groot verdriet doen, vergeef
het me, ik kan niet anders ! Zul je 't me werkelijk
kunnen vergeven ? Ik weet het niet, ik twijfel er
aan. Al je groote, teelere liefde voor me zul je er
zeker voor noodig hebben. Ga maar, ga maar weg,
heb je geroepen van avond. Je wist toen niet dat
ik daar zelf al toe besloten had, weg te gaan. Het
moet zoo zijn, Luuk, het gaat niet tusschen ons, jij
hebt dat al lang gevoeld, i k weet het nu ook. Ik
had het nooit moeten beginnen, maar waarachtig,
ik heb er het beste mee voorgehad, ik heb eerlijk
gedacht, zooal niet mezelf misschien, dan toch jou
gelukkig te kunnen maken. Maar je voelt nu eenmaal te fijn om gelukkig te kunnen worden met
een vrouw die zich — ook dat heb je gezegd vanavond en je hebt gelijk ! -- nooit geheel aan je zou
kunnen geven. Doordat ze nu eenmaal niet vrij
meer is.
»Luuk, als je dezen ontvangen zult -- schrik er
niet van, hoor — ben ik al ver weg, op zee ! Die
betrekking, je weet wel, waar Nannie laatst over
schreef, heb ik overgenomen. Morgen vertrek ik per
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Hollandsche Lloyd naar Buenos Ayres met mevrouw
van Wezel en haar dochtertje. Deze brief doe ik in
Amsterdam op de bus. 's Ochtends zie ik je nog,
aan 't station, ik hoop maar dat ik me goed zal
kunnen houden ! Natuurlijk kon ik het je niet vertellen, en mevrouw Haardtsen ook niet, dat begrijp
je wel hè?
»Zoodra ik er ben zal ik je schrijven. Als je wilt
kunnen we blijven correspondeeren, vrienden blijven
uit de verte. Maar ik denk wel dat je dat niet zult
willen. Ik smeek je, doe geen moeite mij terug te
krijgen, en kom in godsnaam niet naar me toe, al
onze ellende zou opnieuw beginnen, zéker. Het kan
nu eenmaal niet !
»Toen je vanavond uitriep : je houdt niet van me,
je hebt nooit van me gehouden, o toen was ik toch
zoo bitter bedroefd, Luuk, want ik heb zoo innig
en zoo véél van je gehouden en doe dat nog. Als
Frits er nooit geweest was, ja dan, dan zou ik een
vrouw voor je geworden zijn, zooals jij dat verlangt
-- en je hebt gelijk hoor! -- dan zou ik je gekoesterd hebben in mijn armen, dan zou ik je maitresse
en je kameraad zijn geworden voor héél ons leven !
Maar zoo is het nu niet, helaas ! En wij vrouwen,
we zijn zoo .... och, ik weet het niet, ik kan dat
onmogelijk allemaal uitdrukken. God, wat heb ik
m'n best gedaan Frits te vergeten, hem te haten
zelfs ! Alles vergeefst ik houd van hem, ik bén van
hem, ook al wil hij niet meer van mij zijn, volledig
en voor goed ben ik van hem, er is niets aan te
doen. Hij ? Och, hij zal me nog wel niet heelemaal
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vergeten zijn, maar, enfin ! Je hebt eens ondersteld,
Luuk, dat wij opnieuw met elkaar in relatie zouden
zijn gekomen. Hoe weinig ken je Frits Fokkema,
dacht ik toen. Hoe zou je ook, hé?
»Nu, mijn lieve jongen, hou je goed. Het leven
is niet makkelijk. Neem het maar niet te zwaar op.
Dat is zoo ons beider neiging, hé ? Zwaar, zwáår,
onzin eigenlijk ! Ik zal me er wel doorslaan. Ik zal
altijd aan je blijven denken en altijd eender. Dag
lieve Luuk, lieve schat ! Helene.
»Ik schrijf ook aan mevrouw. Ga jij haar van tijd
tot tijd eens opzoeken wil je ? Ze houdt zooveel van
je. Dag Luuk ! God, ik zie er zoo tegen op je morgen
ochtend nog te zien. Vergeef me, toe, vergeef me
toch wat ik je moet aandoen."
Helene voelde zich wat opgelucht, even blij bijna,
dat het af was, dat briefje aan Luuk. Dat voor
mevrouw Haardtsen, dacht ze, zou gemakkelijker
zijn. Maar 't viel niet mee. Bij de gedachten aan de
volle jaren die ze doorleefd had, in zoo diepe vertrouwelijkheid met haar moederlijke vriendin, werd
haar teederheid week, tranen liepen onder het schrijven
langs haar wangen, drupten op 't papier. Toch voelde
ze dat mevrouw haar begrijpen zou, béter dan Luuk.
Toen ook dat gedaan was, schoof ze 't papier
op zij, met een schrille beweging. Ze huiverde,
voelde plotsling dat ze door-en-door koud geworden was. Kaakrammelend en met lichaamschokken,
draaide ze 't licht uit, stapte in bed, rukte het dek
zich tot over 't hoofd. Zoo, met krampig opgetrokken
beenen en armen bleef ze liggen, wakker, uren lang
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nog. Dit was het moeilijkste, ze wist het wel, nu
had de ellende haar te pakken. 0 het innig-wreede
leven, waarom was het haar ooit gegeven ! Vol verwachting was ze ervan geweest, 66ns ! Auskosten
wilde ze het toen, genieten tot op den laatsten druppel.
En nu ? . Och-god, was het maar uit!
Een echte herfstmorgen, nat-mistig, kil en frisch.
Half vergane bruine en gele blaren, het station Ingewaaid, kleefden aan de perrons. Helene stapte in een
wagen waar Den Haag opstond — zoo zou Luuk geen
argwaan krijgen ; in Utrecht kon ze wel overstappen.
Er zaten al een paar menschen achteraan in den
benauwderigen coups. Luuk daarom was niet mee
ingestapt, maar had zijn meisje op het perron vaarwel gekust, vluchtig, op de wang, en het evenbedenken, dat dit zijn laatste zoen was en hij daar
zelf niet het minste vermoeden van had, neep Helene
de keel bijna dicht; ze praatte met groote moeite.
Ook Luuk zag bleek, en droef-dof stonden zijn
ooggin, diep in hun bruinige kassen — als van een
aap die 't koud heeft en ongelukkig is. Het meisje,
hem door het portier teeder aanziende, met alle macht
trachtend haar smartgevoel te beheerschen, haar medelijden te verbergen, knikte hem telkens even toe, met
de oogleden alleen.
Zijn gezicht klaarde even op terwijl hij zei, met
welken trein hij Zaterdag te komen hoopte. Zij
bloosde een weinig en wendde af den troebelen blik.
»Goed, goed," fluisterde ze.
Maar toen Luuk, wiep dit aldoor zijn meisje aan-
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zien te zeer vermoeide en enerveerde, een poosje
opzij keek, turende vaag in de verte met bijnawanhoop in zijn oogen t, schrok Helene, ze wist zelf
niet waarvan ; haar hart bonsde sterk op. Hij zou
toch niets te weten gekomen zijn ! Maar ze kalmeerde
zich weldra met het nu weer geheel begrijpen, dat
dit een fatale onmogelijkheid was.
Eindelijk -- alles had maar weinige minuten geduurd, maar hun beiden scheen het geruimen tijd —
eindelijk zette de trein zich in beweging. Zij stak
een hand naar buiten, die hij schielijk greep en, zijn
hals rekkend, kuste. Hij liep mee. Zij wuifde met
haar zakdoekje. Nog zag zij hem staan, zwaaiende
zijn hoed. Hoe lang en slank was hij toch ! De schat,
de arme jongen, och-god, och-god!
Dan maakte de weg een hoek. Ook dat was
voorbij. Nu kwam nog Utrecht met Nannie.
Het meisje, in een lastig gevoel van onvrijheid,
blikte schuw naar de andere passagiers in haar
coupé, een heer en dame, een getrouwd paar blijkbaar; ze zaten naar elkaar overgebogen en praatten,
elkander aanziende en intiem lachend, op gedempten
toon. Pas op, ze moest zich beheerschen voor alle
menschen, haar gezicht in een stijven plooi zetten,
zoodat het wrange leed gemaskerd werd. Die meneer
ging achteruitleunen nu, kraakte een krant open, en
ook de dame zocht met de hand een boek dat naast
haar lag. Maar op hun zeer verschillende gezichten
bleef een eendere glimlach wijlen.
Tot huilen had Helene niet den minsten drang.
Integendeel, er scheen wel even iets van opluchting
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in haar te leven, als bij het gelukken van een
ontsnapping. Ook leek het wel of ze geheel was
opgedroogd van binnen, zoo hard en strak voelde
alles aan. Alleen dat gevoel van benauwdheid bleef,
een beklemming van haar borst, soms stijgende naar
haar keel op zóó geweldig, dat ze diep en krachtig
ademhalen moet om er zich uit te werken. Ze wilde
pogen zich af te leiden. Aan lezen viel niet te denken.
Maar ze ging naar buiten zitten kijken. De nevel
beperkte de wijdheid, hing wattig om de blauwgroene denneboschjes, de laag gedaakte huizen, scheen
uit de boomen op te dampen ; alle tinten vloeiden
in-één tot een diep-droomigen weemoedstoon. Het
meisje deed haar best zich daaraan over te geven,
zich er door te doen opnemen. Maar de beklemmende
smart in haar borst bleef te pijnlijk, te reëel.
Plotsling schrok ze hevig, was bijna opgesprongen
in ontsteltenis; een schichtige beweging deed haar
medepassagiers verwonderd opkijken. Frits ! Nu pas
was het geheel tot haar doorgedrongen, was ze zich
eensklaps en diep-in bewust geworden, wèg te zijn,
voor goed w6g, uit de stad waar Frits woonde.
Iedere schok van den trein bracht haar verder van
hem af. En straks de zee, de oneindige zee. Nooit
misschien zou ze hem weerzien. »0, o !" zuchtte ze
steunend en sloot de brandende oog en, deed haar
hoofd achterover rusten, knakkend den hoedrand ...
Nooit meer, nååit meer
Utrecht ! .... Daar stond ze al, Nannie, haar lieve
zus, de eenige die van alles wist, die had moeten
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helpen. Haastig was Helene uit de trein gewipt en
de zusters omhelsden elkander. Nannie glimlachte
met haar mond, doch in haar groote oogen glansden
heldere tranen. ,Lieve dot," zei ze innig, »hoe
heb je 't ?"
» Vreeslijk ! Ik kan haast niet meer ! Help jij me
maar, toe ! Bedwing je, Nan, in godsnaam bedwing j e !"
Zonder verder praten dan zochten zij den wagen
op, die Helene naar Amsterdam moest brengen. Er
was er maar 6én. En bijna vol. Gelukkig, daar
gaapte nog een plaatsje. Helene zette er haar handkoffertje op, bleef nog even buiten staan.
»Heb je hem geschreven," vroeg Nannie, »heb je
die brieven bij je ? Wil ik ze hier op de post doen ?"
»Nee-nee, ik zal het zelf doen, in Amsterdam.
Anders komen ze misschien nog te vroeg."
»Welnee, kom, dat kan immers niet, je boot gaat
om twaalf uur."
»Jawel, maar .... 'k doe het toch liever zoo ... .
Je kunt niet weten."
Nannie had vruchten en chocolade meegebracht.
Zij gaf dat nu. Helene bedankte met een handdruk
en stomme blikken, bijtend in haar onderlip. Dan
schudde ze een paar keer het hoofd, trillerig, wierp
het achteruit, norsch voor zich uit kijkend. Toen ze
weer praten kon, zei ze zacht : »'n Schat ben je toch.
Dank je wel, hoor. We hebben wel heel veel aan
elkaar gehad, hé ? Hou je goed, Nan, adieu ! Jij hebt
het allemaal wel goed begrepen, hè ? Jij kunt het
hun nog wel 'is uitleggen, als dat noodig mocht
zijn. Maar wacht maar tot ze er zelf om komen.
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't Is mogelijk, dat Luuk" — ze slikte — »dat Luuk
zelfs jou niet goed meer zou kunnen zien. En Frits
maar die zal wel niets van zich laten hooren."
» Instappen, dames, instappen !"
»Ja, ja! Nou dag, hoor, hou je goed. Dag!"
»Dag!"
»Als 't me daar bevalt, kom je ook, hè?"
»Jaja!"
Een laatste zoen door het portierraampje. Een
laatste handdruk. Half versufd bleef Helene dan
zitten. Ze sloot de oogen weer, leunde recht achterover. Tot dicht bij Amsterdam wist ze niet eens,
wie met haar in dien coupé zaten. Toen pas opkijkende, blikte ze een dame aan, in den hoek tegenover, die ze wel eenigszins kende, daar ze in de
buurt van »Huis-en-Hof" woonde, en om wie ze
dikwijls had gelachen, met mevrouw, daar ze altijd
zelf uitliet, aan touwtjes, drie kleine hondjes, en dan
zoo angstig trekken en nijdig rukken kon, en roepen
en verbieden, als andere honden haar beestjes benaderen wilden. Zooals die nerveuse diertjes dan om
haar heen tippen konden, en snoeren keffend het
touw rond haar rokken !
In een paar grijze oogen blikte ze, die ook haar
aanstaarden, koud, hautain. En even glimlachte het
meisje, spottend.

... .

...

.

In Amsterdam, aan het Weesperpoort-station, wachtte
mevrouw Van Wezel met haar dochtertje. Ze had al
voor alles gezorgd, een auto besteld. Wel vriendelijk
deed ze, toch wat mevrouwig op-een-afstand, en zeer
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druk, geagiteerd. Het kind had groote, donkere
oogen, angstig en stil. Vol was 't overal hier, vol
met haastige menschen. Nu reden ze door de stad,
door achterbuurten weldra, rommelbuurten, donker
en goor. De boot lag aan de Rietlanden. De auto
moest over een breed, zwart-plassig spoor-emplacement, kwam daarna in een absoluut troostelooze
omgeving van wijde, verwilderde modderwegen met
schijnbaar ordeloos overal neergeworpen loodsen
en pakhuisgebouwen ; daartusschen vreemd-groote,
doodliggende zeebooten, en grauwe stapels, kisten,
balen, zakken, hooge ijzeren lieren ook, die ten hemel
gierden hun zwaren, doffen rouw. Aan boord, in dat
soort hotel met nauwe gangen, maar waar alles gelukkig proper blonk, was het eerst een verbijsterend
zoeken. Vrienden van mevrouw van Wezel kwamen
afscheid van haar nemen. Helene, met behulp van
een beambte, vond hun hutten, hun bagage, richtte
alles voorloopig in, terwijl mevrouw met die kennissen
stond te praten, te lachen, geforceerd. Eindelijk
moesten de menschen die niet meegingen van boord,
en na nog veel geroep en onbegrijpelijk heen-enweer loopen van bootsvolk en kerels op de ka kwam
er beweging in het gevaarte. Het vertrok, sloomiglangzaam — men voelde het niet, maar zag het —
draaiende, vlak voor de loodsen, en nog een heelen
tijd daar dichtbij blijvend. Dan volgde de eerste
maaltijd met die wild-vreemde menschen, mevrouw
van Wezel kwebbelend, zenuwachtig, het kind een
beetje drenzend soms, maar meest angstig, stil.
Nieuw heen en weer loopen van de hutten naar
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het dek en van het dek naar de hutten, om allerlei
te halen ; het bekijken van de boot, die vreemd en
zoo onnoodig-ontzaglijk leek hier in het kanaal.
Eindelijk IJmuiden, en na een treiterig lang oponthoud daar, het uitvaren op zee. En bij dit alles,
niets dat troostte, niets dat ook maar een oogenblik
echt vertrouwd en vriendelijk was, wat licht in de
toekomst gevende, zooals Helene zoo gehoopt had.
Het tot begrijpelijke afmetingen komen van de
boot in zee het eenige geestelijk bevredigende.
Maar eerst tegen den avond --- het kind was naar
bed gebracht ; mevrouw van Wezel had al kennissen
gemaakt, zat met andere zwart-glimmende, portugeezige menschen in de conversatiekamer --- eerst toen
weer alleen, tegen de verschansing leunend, en
turende over die andere zwarte glimmering, daar
beneden, het geheimzinnig verschietende, als in donker spélende water, naar den hemel ook wel, een
omnevelden trans met zwakke sterren, onbereikt
van de schichtige zoeklichten der verre vuurtorens,
eerst toén kwam een besef van klaar en geslaagd
zijn haar voor een oogenblik opluchten. Goddank,
het was gedaan, álles voorbij. Voorbij ! Door die
gedachte steeg ook weer de beklemming. Hoe had
ze 't toch kunnen doen, hoe had ze 't kunnen volhouden die laatste dagen van leugen en bedrog. Ze
begreep het nu niet meer, had er plotseling een
afschuw van, en staarde strak.
Haar brieven waren aan 't amsterdamsch station
in een bus gedaan. Die hadden ze dus nu. Frits niet,
die wist van niets nog; hoe zou hij ! Ze was immers
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ook niets meer voor hem ! Hij zou er wel van hooren,
morgen of overmorgen, of in de volgende week pas.
Plotsling zou hij 't hooren van een kennis: »En dat
meisje Servaes is zoo na' Amerika ?"
0, als hij dan toch nog eens ... .
Maar neen, neen, hij hield niet meer van haar.
Het was uit, alles gedaan, voor goed.
Plotsling deinsde het meisje verschrikt achterover,
ging tegen den houten muur van den rooksalon
staan leunen, hield zich vast aan den koperen stang.
Dat glimmerig zwarte, wenkend bewegende, had
zoo'n bedwelmend magnetische kracht. Niet hoog
was de verschansing. 0 God ! En dat bonzen in
haar borst, dat gejaagde bonzen !

XII.
Luuk van der Marel had alleen gezeten, dien
Woensdag-middag, aan hun gewone restauranttafeltje. Ben was bij tante Corrie en oom Philippe
genoodigd, Dick naar Amsterdam voor een tentoonstelling. Alleen eten, hij had er gewoonlijk het land
aan, het kreeg iets van voedering zonder meer, iets
bijna stuitends. Tenzij natuurlijk je gedachten er niet
bij waren. En al dien heelen dag waren zijn gedachten niet bij zijn doen geweest. Hij sufte maar
wat voor zich heen, dof tobberig, dood-moe en óp,
van al de ontroeringen en vervoeringen dien vorigen
avond. Dat gevoel van eens éven tot rust gekomen
te zijn, te genieten van een tijdelijk respijt, dat hij
in de laatste maanden wel meer in zich had waar-
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genomen, met woedende zelfergernis soms, wanneer
Helene voor een dag uit de stad was, ook nu ondervond hij het soms wel een oogenblik in zijn stil en
eenzelvig, gesoes, maar als gedempt door doffe treurigheid, somber voorgevoel, overweldigenden weemoed. Toch sprak hij 't nu niet in zichzelven uit,
gelijk zoo dikwijls in den laatsten tijd, bij wanhopige
gedachtenviagen, dat het nooit gaan zou tusschen
Helene en hem, dat ze elkander opgeven moesten,
vóór het te laat was --- aan zijn noodlot gaf hij
zich over nu, gelaten ; er moest dan maar van komen
wat ervan komen kon !! In denkeloos gewoonte-doen,
na z'n diner in het restaurant, stak hij een sigaar
op, liep droomerig loom naar zijn kamer.
Maar 't was nog geen uur geleden dat hij 't gaslicht daar aangestoken, zich voor zijn schrijftafel
gezet had trachtende zich den vrijen avond te
nutte te maken, schreef hij deftig-dorre briefjes,
ordende belastingpapieren, wilde zijn kas op gaan
maken --- toen er hard geklopt werd, en, op zijn
werktuiglijk ja, binnenstapte Dick Oosteroue, haastig,
geagiteerd, hoed achterover en ongewoon rood het
uitgerekte voorhoofd, de kleine, bolle wangetjes,
boven het onverzorgde, in avondlicht gelig-rosse
baardgepiek. Luuk verbaasde zich ; hij had niet hooren
bellen. »Hé, wat's dat?" riep hij aarzelig uit. »Jij
daar al in-eens ? Ben je al langer in huis ?"
»Bonjour ! Ja! 'k Heb boven een praatje gemaakt.
Ik kom je wat vertellen. Ik ga na' Amsterdam, net
als zelie. 'k Heb gesolliciteerd vandaag bij de Nieuwe
Amsterdamsche, en 't is in orde ? Feliciteer me maar !"
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ik ben van alle markten thuis, zooals je weet. Buitenland, letteren en kunst, sport voor mijn part,
't kan niet bommen ! Heerejezus, zeg, wat een lekkere
stoelen heb jij toch, wat een hur, godbewaarme, zit
nou niet zoo gewichtig te piekeren, geef me liever
een sigaar !" En Dick rekte zich, lui, stak zijn vuisten
in de lucht, greep zijn bolle hoedje en gooide 't opzij
naast zijn stoel. »Hé-hè!"
»Nou," begon Luuk weer, terwijl hij zijn vriend
sigarenkistje toereikte, »je moet het natuurlijk zelf
weten, maar, enfin, je kunt me gelooven of niet,
ik vind het verdomd jammer. En onverstandig toch
ook ! Je had het goed hier, en nou weet je nog niet
eens wat je krijgt aan die nieuwe krant .... die
misschien over een poosje weer opdoekt, en dan?"
»Nou ja," bromde Dick, »Zeg! Wie dan leeft!"
»Daar komt natuurlijk bij," ging Van der Marel
voort, en aan zijn toon hoorde de ander blijkbaar
dat het ernst was, want eensklaps draaide hij zijn
hoofd om en keek zijn vriend aandachtig in 't gelaat,
»dat ik je dolgraag hier gehouden had. Al ga ik
dan eerstdaags trouwen" --- voegde hij er bij, schuin
afwendend zijn blik, terwijl zijn voorhoofd zich
fronsde — »i k kan maar niet zoo gemakkelijk uit die
provinciale vunsrommel,, zooals jij het noemt .... en ... .
»Och nonsens, nonsens kerel ! Ko rn ! We zijn nou
weer een beetje erg aan mekaar gewend, hé? Ik
aan jou en jij aan mij. Natuurlijk ! Maar we hebben
het immers zoolang zonder mekaar gedaan, dat lukt
w iér wel ! Varietas delectat, oftewel : rrrt ! alweer
een ander changement !"
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»Maar je moet me toch 'is zeggen," ging Luuk
weer door, in den zelf den toon van wat triestigen
ernst en hij keek er zijn vriend opnieuw bij aan,
»heeft die sollicitatie van jou in Amsterdam nou
heelemaal niets te maken met het feit dat de Steendorpen daar ook na' toe gaan ? Ik heb er je nooit
na' willen vragen, en ''t gaat me ook niet aan, maar
nu je toekomst op 't spel staat .... Je interesseert
je altijd wel heel bizonder voor dat .... gezin hier
boven !"
»Luuk, hou je bek!" zei Dick hard. En hij sloeg
zijn beenen over elkaar, stak ze dan weer rechtuit,
in blijkbaar plotseling zeer verergerde agitatie en
verlegenheid, terwijl zijn gezicht opnieuw warm-rood
werd, zweetpareltjes kwamen glinsteren aan zijn
slapen. »Je .... je bent een beste kerel, ik .... ik
mag je graag, dat weet je, hé? Maar er zijn toch
van die dingen, eerlijk gezegd, waar ik ook met
jou niet over praten kan. Een tijdje geleden, toen....
nou enfin, je weet welf, toen jij ook nog zoo miserabel rondliep.... toen heb ik wel even gedacht dat
het gaan zou, maar .... maar enfin, nou weer niet !"
»Wat ? .. , , ook zoo miserabel? .... Is er dan ?"
»Hou je bek, zeg ik ! Alsjeblieft ! Of ik loop weg."
En werkelijk schoot Dick in zijn stoel recht en
maakte een beweging of hij opstaan wou. »Ik gun
jelie alles, jelie anderen, jou en Ben en de rest.
Trouw, geniet, krijg kinderen, wordt gelukkig, ik
zal er me.... ik zal er rn'n lol in hebben, waarachtig,
dat wéét je ook, maar...." Zijn stem was veranderd,
had een vreemd krasserig geluid gekregen. » Maar
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laat mij met rust, goddome-nog-toe, laat me, láát me !"
Luuk was zeer ontsteld. Ook recht-op in zijn
leeren bureaustoel, handen op de zijleuningen, zat
hij naar zijn vriend te staren. Was het zoo erg ?
En daar had hij, in zijn nu toch weer bijna tweejarigen omgang met Dick, zoo goed als niets van
gemerkt ! Zoo was hij vervuld geweest van.... dat
eigene .... Maar wat is dan toch vriendschap? Zijn
gedachte verwoordde zich, haast ondanks hemzelven.
» Maar wat is dan toch vriendschap ?" riep hij uit.
»Hé ? Wát ? .... Wat vrindschap is ? Nou, een
beetje plezierige omgang, hé ? Opvroolijking, zoo wat
lachen samen. En 'n handje helpen als 't heel erg
noodig is. Nou ja, en dan ook, enfin, elkaar 'is een
hand geven en 'is goed 'ankijken nu en dan, wat?
Maar verder? Je bek houden en alléén antwoord
geven op wat je gevraagd wordt. Tenminste voor
mij is dat zoo. Ik kan nou eenmaal niet hebben dat
iets besmoezeid .... enfin, ik bén nou niet anders!
Dat ik me toen met jou bemoeid heb was natuurlijk
ook niet goed. Raadgeven in zulke dingen, och,
allemaal de pest. Als 't ook niet was geweest, dat
er vuiligheid dreigde tusschen Ben en jou, dan ...."
»Hm ! Ja. Je hebt misschien gelijk, God weet!"
zei Luuk. En er was een lang zwijgen, waarin ze
rookten beiden, met kleine bewegingen, elkander
niet aankijkend.
»Wanneer ga je," vroeg Luuk eindelijk.
»Met Januari."
»Maar .... zeg nou 'is .... Je weet toch zeker wel
wat je daar te doen zult k rijgen, dat 's toch te gek."
25
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»Nee, waarachtig niet
»Nee,
niet!! Ze
Ze weten
wetenhet
hetzelf
zelfnog
nogniet,
niet,
er
moet
een
verschik]{ing
plaats
hebben,
werd
me
er moet een verschikking plaats hebben, werd me
verteld.
denk niét
niét iets
iets van
van kunst,
kunst, maar
maar dat
dat kan
kan
verteld. Ik denk
me nu
me
nu heusch
heusch niet
nietschelen
schelen;; ik
ikvind
vindhet
hetzelfs
zelfs wel
\vel
prettig
om 'is
'is niet
niet altijd
altijd over
over kunst
kunst te
te hoeven
hoeven schrijven,
schrijven,
prettig om
dan
blijf je
je 't't zuiverder
zuiverder zien.
zien. En
En....
Buitenland
dan blijf
.... Buitenland
bijvoorbeeld
je over
over
bijvoorbeeldisis heel
heel vermakelijk.
vermakelijk. Daar
Daar kun je
beweren wat je
be\veren
je wilt,
\viIt, wat
'\vat je
je zoo
zoo invalt
invalt;; als
als 't't heel
heel
erg afwijkt
erg
afwijkt van
van wat
watanderen
anderenkletsen,
kJetsen,dan
danhouden
houden
de
menschen dat
dat voor
voor een
een origineele
origineele kijk
kijk!! Groote
Groote
de menschen
weten
wij
verlakkerij
is
het
allemaal
toch!
Wat
weten
wij
verlakkerij is het allemaal toch !
hier
nou van
vanbuitenlandsche
buitenlandsche politiek
politiek en
en zoo
zoo?? We
hier nou
kennen
immers niet
niet eens
eens het
hetfijne
fijne van
van ons
ons eigen
eigen
kennen immers
gedoetje
Den Haag.
Haag. En
Enzelfs
zelfshier,
hier, in
in de
de proprogedoetje in
in Den
vincie...."
...."
vincie
»)Jawel,
luister nou
nou 'is,"
'is," kwam
kwanlLuuk,
I,uuk,en
enzoo
zoo
»Jawel, maar
maar luister
praten ze
praten
ze nog
nog een
eenpoos
poosdoor,
door,staken
stakennieuwe
nieuwesigaren
sigaren
op,
de rook,
rool~, die,
die, zich
zich wolkig
wolkig rekkende
rekkende
op, keken
keken naar de
en
slierende, om
de gaslamp
;gaslamp hangen
hangen bleef.
bleef. Ook
en slierende,
om de
Dicks verzwegen bekentenis scheen in de lucht te Dicksverzwgnbtichedlu
zweven
en alle
alle diepere
dieperevertrouwelijkheid
vertrouwelijkheid terug
terug te
te
zweven en
houden.
Toch, en
en misschien
misschien wel
wel sterker
sterkerdan
danooit,
ooit,hij
hij
houden. Toch,
wist
zelf niet
niet hoe,
hoe, kreeg Luuk
Luuk den
den indruk
indruk dat
dat zijn
zijn
wist zelf
vriend hem
vriend
hem zéér
zéér genegen
geneg'en was.
""as. Telkens
Telkens zwegen
zwegen ze
ze
even.
op een
eenoogenblik
oogenblikscheen
scheenhet,
het,ofofze,
ze,beiden
beiden
even. En op
tegelijk, plotsling
plotsling en
envreemd
vreemdscherp
scherpgetroffen
getroffen werden
werden
door
groote stilte
stilte die
die stond
stond in het
het huis
huis en
en daar
daar
door de groote
ver
omheen; ze
ze luisterden
luisterden er
er naar,
naar, keken
keken elkander
elkander
ver omheen;
een
seconden aan,
aan, ingehouden
ingehouden en
en als
alstersluiks
tersluiks
een paar seconden
onderzoekend.
ondervond iets
ietszonderlings;
zonderlings; een
een
onderzoekend. Luuk ondervond
nog
ongekende stemming
stemm:ing was
was ininhem
hemgroeiende.
groeiende.
nog ongekende
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Als twee noodlottig ongelukkigen voelde hij zich en
zijn vriend daar zitten, twee die ter dood veroordeeld
of door iets anders in groot gevaar gekomen waren,
maar daar opzettelijk niet over spreken wilden om
elkaar niet nog meer te verontrusten ; er was nu toch
eenmaal niets meer aan te doen. Aan een russisch
verhaal werd hij herinnerd, pas gelezen, van officieren
in den oorlog met Japan, die samen zitten thee te
drinken en te lachen en niet van elkander weten
dat ze krankzinnig zijn, allemaal, gek van somberheid en angst. Zoo sterk werd deze obsessie, dat hij
hevig schrok toen er kort gebeld werd. Dick merkte
dit schrikken, scheen eveneens verontrust. »Wat is
dat," vroeg hij. »Niets, niets ! Half tien. De post
natuurlijk," antwoordde Luuk strak. En beiden zwegen
ze, angstig, tot er aan de deur geklopt werd. Luuk
sprong op, nam den brief door de opening aan. Een
brief van Helene ? Nu al ? Snel bonkte 't in zijn borst
en 't was als hóårde hij de slagen.
»Excuseer even," zei hij kwasi achteloos, terwijl
hij weer ging zitten, trachtende de enveloppe open
te scheuren, onhandig daaraan rukkend en plukkend.
Maar toen hij de eerste zinnen gelezen had, viel
zijn mond open en stiet een gesmoorden kreet uit.
Dan keek hij een moment op, Dick Oosteroue in
't gelaat, die ook hem verschrikt, grootoogig aanstaarde. De lamp voelde Luuk daarboven branden
als een vreemd fel vuur ergens diep in een mijn of
grot, zijn vriend scheen al bijna dood, en het was
nu wel zéker dat zij in het grootste gevaar verkeerden.
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»Wat is er,"
er," vroeg
vroeg Dick
])ickscherp
scherpfluisterend.
fluisterend.
»Wat
»Hè? ....
...Niks
Niks .....
\Vacht even
even ...."
, .. Wacht
...."
»Hé?
Dóór las
las hij,
hij, in
in éénen
éénen door.
door. Niet
Niet precies
precies wat
wat er
er
D66r
stond.
letters dwaalden
dwaalden duister,
duister, hij
hij k.on
stond. De letters
kon de zinnen
niet vatten.
vatten. Maar
:rvIaar den
den zin
zin begreep
begreephij.
hij.Wég
Wègwas
\vasze,
ze,
niet
wég,
! 00 God
!" riep
\vèg, op
op zee
zee al.
al. De
Degroote
g~rootezee
zee!
God!"
riep hij
hij
plotsling,
stikte dan
plotsling, stikte
dan haast
haast in
in een
eenpaar
paargierend
gierenddiepe
diepe
snikken,
starende voor
voor zich
zich uit.
uit.
snikken, starende
Dick bleef
Dick
bleef onbeweeglijk
onbeweeglijk zitten,
zitten, keek
keek strak
strak naar
naar
zijn
vriend, wachtte.
\vachtte. Hij
:Hij vermoedde
vermoedde wel
\velzoowat.
zoo\vat.
zijn vriend,
Al lang
mislukking
Al
lang had
hadhij
hijiets
ietsvan
van
nlislukkingbegrepen,
begrepen,
gevreesd
tenminste. Het
lIet was
wasmisschien
misschien goed
goed zoo,
zoo,
gevreesd tenminste.
maar
het zou
zou een
eenellendige
ellendige tijd
tijd geven.
geven. Een
Een ververmaar het
schrikkelijk ding,
ding, toch
toch--- de
de liefde
liefde!!
Een
oogenblik dacht
dacht hij
hij er
erover,
over,tetevragen,
vragen,of
ofhij
hij
Een oogenblik
dien
brief mocht
mocht lezen.
lezen. Maar
Maarzag
zagdaar
daardadelijk
dadelijkweer
,veer
dien brief
van af.
van
af. Luuk
Luukzou
zoujajazeggen
zeggenen
enlater
laterspijt
spijthebben.
hebben.
»Is 't't uit,"
uit,"vroeg
vroeghij
hijeindelijk,
eindelijk, zacht.
zacht.
De ander
De
ander bleef
bleefzitten,
zitten, gebogen,
gebogen, de
de handen
handen ove
overr
de stoelleuningen grabbelend; hij keek niet, maardestolunigrabd;hjkenit,mar
knikte,
wezenloos. Dick
Dic~k wachtte
wachtte geduldig.
geduldig. Eindlijk
Eindlijk
knikte, wezenloos.
sprong Luuk
sprong
Luuk op,
op,plotsling
plobiling hevig
hevig geagiteerd.
geagiteerd. »Hoe
»Hoe
laat
is 't't?? Och
Och toe"
toe" —
- hij
met de
de vingers
vingers -laat is
hij knipte
knipte met
>;kijk'is
'is even
even voor
»kijk
voor me
nle na,
na, gaat
gaat er
er nog
nog een
een trein
trein
naar
Amsterdam, of
Den Haag,
Haag, hè
hè?? of
Of ....
....
naar Amsterdam,
of nee,
nee, na'
na' Den
nee, God,
ik ben
nee,
God, ik
ben gek,
gel{, ik
ik ben
ben gek,
gek, ze
ze isisimmers
immers al
al
op zee!"
zee!"
zeg,"
»Er gaat
gaat ook
ookgeen
geentrein
treinmeer,
lneer,
zeg,"zei
zeiDick,
Dick,zich
zich
dwingende tot
tot rustigheid,
dwingende
rustigheid, »kwart
»k"vart voor
voor tienen
tienen is
is de
de
laatste
in die
die richting."
richting.'"
laatste in
»»Ja,
Ja, ja,
hoeft ook
ook niet
niet!! Maar
Maar....
die boot
boot naar
naar
ja, hoeft
.... die
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Argentinië,
nog wel
wel ergens
ergens aan
aan voor-ie
voor-ie
Argentinië,die
die leit
leit nog
oversteekt, nie-waar?
nie-waar ?Vigo
Vigo of
of Lissabon
Lissabon; ; weet
weet je
je
oversteekt,
't niet
niet?? Ik
moet
er
na'
toe
I
Kan
ik
nergens
meer
Ik moet er na' toe! Kan ik nergens meer
na' toe,
?"
na'
toe, vanavond
vanavond?"
»)Nee,
maar even,
even, je weet
weet het
het
»Nee, onlnogelijk.
onmogelijk. I)enk
Denk maar
wel. Al
Al die
wel.
die groote
groote treinen
treinen gaan
gaan over
over Rotterdam
Rotterdam of
of
Utrecht.
daar niet
niet meer
meer komen."
komen."
Utrecht. Je
Je kunt daar
»0 God,
God, God,
God, God
God !"
I"
»Is ze
»ls
ze weg,"
weg," vroeg
vroeg :Dick
dan weer.
weer.
Dick dan
»Ja!"
brief op,
op, met
met een
een gebaar
gebaarof
of
»Ja !"Luuk
Luuk nam
nam den
den brief
hij dien
zijn vriend
vriend reiken
reiken wou,
wou, maar
maar dan
dan aaraarhij
dien aan zijn
zelde hij
zelde
hij even,
even, stak
stakhem
he~msnel
snelininzijn
zijn binnenzak.
binnenzak. »Na'
Buenos Ayres, met een dame en een kind, een bebe- BuenosAyr,mtdaenki,
trekking die
die eerst
eerst haar
haarzuster
zusteraangeboden
aangeboden was."
was."
»Flink van
van d'r
!" zei
»Flink
d'r!"
zei Dick,
Dick, en
enhij
hijknikte,
knikte,zijn
zijn
wenkbrauwen
hoog optrekkend
optrekkend om
om zijn
zijn ontroering
ontroering
wenkbrauwen hoog
te bemeesteren.
bemeesteren.
)Wat
»
Wat zeg
zeg je?
je? Flink
Flink?? Och!
Och l Je
Je weet
weet niet
niet wat
wat je
je
zegt!
Zij, zij,
zij, in
in zoo'n
zoo'n geldland
geldland onder
onder al die
die harde
harde
zegt ! Zij,
menschen.
er immers
immers nooit
nooit uit.
uit. Je
Jezult
zult
menschen. Ze
Ze houdt
houdt het er
zien, als
dan ....
.... dan
niet terugkomt,
terug]~omt, dan
dan maakt
maakt ze
ze
zien,
als ze
ze niet
zich daar
daar van kant!
zich
kant!
!"
»Kom kerel
kerel!"
»Och, och! JJee kent
kent: haar
haar niet.
niet. Jelie
Jelie kent
kent haar
haar
heelemaal niet.
heelemaal
niet. Niemand.
Niemand. Zij
Zij zelf
zelf ook
ook niet.
niet. Ik
Ikalleen,
alleen,
! God,
datdat
ik ik
nunu
niet
eens
ik alleen
alleen!....
God,
niet
eensmeer
meerweg
wegkan!
kan!
Kijk 'is
'is na,
na,hoe
hoelaat
laatkan
kan
morgen-ochtend ....
Kijk
ik ik
morgen-ochtend
wat moet
moet ik
ik nou
nou eigenlijk
eigenlijk doen.
doen. Eerst
Eerstinformeeren
informeeren
Ja, wat
natuurlijk
natuurlijk waar die
die boot
boot aanleit.
aanleit. Na'
Na' Den
Den Haag
Haaggaan,
gaan,
met mevrouw
mevrouw Haardtsen
Haardtsen praten,
praten, die
dieweet
weetmisschien
misschien
meer, en
en daar
daar meteen
meteen informeeren.
informeeren. Als
Als 't'tLissabon
Lissabon
meer,
...

.
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is, ik geloof dat het Lissabon is, dan heb ik nog
wel even tijd, denk je niet ?"
»Ja, dat zou ik ook wel ...."
»Och-god, Dick, Dick, je zei 't daar straks juist
nog, weet je wel, dat je me toen niet aan had moeten
raden om weer .... Herinner je 't je? Nou, n6u!"
Waar zit 't 'em eigenlijk in," vroeg Oosteroue
zacht. »Houdt ze nog altijd van die ander ?"
»Ja, ja! "
,,

»Dacht ik wel !" -- Hij was ook opgestaan nu —
» Ja, dan is 't fataal ! Dan ben je fichu, kerel ! Zoo'n
liefde, daar is niks tegen te beginnen. Dat wordt
een dweeperij, een star volhouden, een manie ! Ochgod, 't is natuurlijk bedonderd voor je zooals 't geloopen is, maar bedonderd zou 't op alle manieren
geworden zijn. Geloof dat van me. Natuurlijk het
ergste als je met haar getrouwd was! Maar stel je
voor, dat die Fokkenla zich vrij gemaakt had, en
dat ze met hém, hier in de stad, dat je dat om zoo te
zeggen zou moeten aanzien .... 'k Verzeker je, dát
is ...." Zijn stem stokte. En zoo vreemd en hardschril had zijn geluid geklonken, dat Luuk schrikkerig
naar hem omkeek en hun beider vertrokken gezichten,
dicht bijeen, in den gloed der lamp, elkander weer
een oogenblik aanstaarden als in angst bevangen.
»Wat bedoel je," vroeg Luuk, en zijn lippen
weken trillend uiteen. »Aanzien ? Dan was ze toch
gelukkig geworden. En ik had daar niet aan huis
hoeven te komen, ik had toch zelf weg kunnen
gaan, ergens anders in betrekking, in Indië ...."
»Ja, ja, dat's waar," knikte Dick langzaam, voor
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zich neerstarende, in plotselinge, verbijsterde verlegenheid, »Misschien had j ij dat gekund ?"
»Natuurlijk !" riep Luuk uit. »Wie zou dat niét
hebben gekund ? Wie is er nu zoo gek om ...."
Dan bloosde hij plotseling sterk en wendde zich
schielijk af. Hij begreep, God, hoe wreed was hij
toch ! Maar neen, neen, nu zich in een ander verdiepen, dat kon hij ook niet. Hoe was 't mogelijk
dat Dick daar nu .... Jezus, wat een misère toch
overal ! En hij liep een paar maal door zijn kamer,
roepende : »God, wat is het leven toch, wat is het
leven toch! ?"
Dick was weer neergezakt in zijn stoel. »Een
loutering, zeggen ze," hoorde Luuk hem brommen,
»heel mooi, maar 't duurt een beetje lang."
Door den wazigen vroeg-ochtend, per eersten sneltrein, reisde Luuk van der Marel naar Den Haag.
Nog wel den halven nacht was Dick bij hem gebleven, geloofde hij -- een herinnering had hij er
aan als aan een fellen roes, lang krankzinnig praten
in hel-rossigen lampegloed. Dan had hij op zijn bed
gelegen. Geslapen ? Hij wist het zelf niet juist. Maar
nu, dood-op, met van gebrokenheid pijnlijke botten,
zat hij, passief, en sufte.
In den trein, in zoon muf-broeiigen hoek van
eerste-klas coupé, nóåit had hij er zich teruggevonden,
deze laatste anderhalf jaar, of aanstonds weer waren
zijn gedachten geweest bij dien avond van April,
waarin hij, sporende naar zijn nieuwen werkkring,
boordevol degelijke voornemens, dien hellen meisjes-
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lach vernam,
lach
vernam, en
en zag,
zág, voor
voor't 'teerst,
eerst,håår,
háár, Helene
Helene
Servaes.
'0 tijden
tijden die
die hij
hij sinds
sindsdoorleefd
doorleefd had!
had!
Servaes. Wat 'n
Hoe diep noodlottig was, hem ten slotte die ontmoetingHoedipnltgwashmeodintg
geworden!
wég nu
nuin-eens,
in-eens,alalvér
vérweg,
weg,zij,
zij,zij
zij -—
geworden ! En
En wég
God, wat
wat 'n'nonwezenlijkheid
onwezenlijkheid toch!
verdwenen
toch !- verdwenen
plotsling
het meisje,
meisje, dat
dat åláldie
diemaanden
maanden door
door zijn
zijn
plotsling het
lust en
en zijn
zij nleed,
leed,zijn
zij ninnigste
innigsteleven,
leven,zijn
zij nAlles
ál1es geweest
geweest
was! Nu
Nu zou
zouhij
hijhaar
haarna
nagaan
gaanreizen,
reizen,met
metnog
nogmaar
maar
uiterst geringe
uiterst
geringe hoop
hoop haar
l.laar ooit
ooit terug
terug te
tekrijgen
krijgen en
en
bijna zekerheid van
van hernieuwd
hernieuwd verdriet,
verdriet, van
van dat
datharde,
harde,
schokkende,
0 ed
schokkende, uitputtende
uitputtendeverdriet!
verdriet !Heelemaal
Heelemaalggoed
worden
het eenvoudig
eenvoudig nooit
nooit meer.
meer. En
En toch
toch worden kón
kan het
dat
voeldehij
hijzéér
zéérintens,
intens,terwijl
terwijlhij
hijzijn
zijnhoofd
hoofdachterachterdat voelde
overlei, de
de oogen
overlei,
oogen sloot,
sloot, onwetend
onwetend dat
dat nog
nog geen
geen
vierentwintig uur
uur geleden
geleden Helene
Helenein
indezelfde
dezelfde houding
houding
denzelfden
had ---- tóch
nóóit
denzeifden rit
rit gemaakt
gemaakt had
tách zou
zou hij
hij ze nå6it
meer
willen uit
uitzijn
zijnherinnering,
herinnering,die
diemaanden,
maanden,
meer kwijt willen
bijna
met het
het bitterste
bitterste ook
ook het
het
bijna jaren,
jaren, waarin
waarin hij
hij met
schoonste
van zijn
zijn leven
levenondervonden
ondervonden had: een
een
schoonste van
vroeger nooit gekende
vroeger
gekende teederheid,
teederheid, een
een grå6te
gróóte hartshartstocht,
dé liefde,
liefde, de
de échte!
écllte! En
Enplotsling,
pIotsling,tetemidden
midden
tocht, dé
van
zijn uiterste
uiterste misère,
misère, had
had Luuk
Luukeen
eenwonderbaar
wonderbaar
van zijn
moment.
besefwas
wasdaar
daardiep
diepininzijn
zijnborst,
borst, zwaar
zwaar
moment. Een besef
beklemmend
door ontroering,
ontroering, maar
maar hoog en
en ijl-geijl-gebeklemmend door
lukkig
makend tegelijk,
tegelijk, een
een besef
besef:: dat
datdeze
deze zijn
zijn
lukkig makend
eigen extase iets
eigen
iets veel
veel heerlijkers
Jheerlijkers was
was om
om gekend
gekend te
te
hebben dan
dan het
hebben
het bezit
bezit van
vanHelene
HeleneServaes.
Servaes.Maar
Maar
een oogenblik
een
oogenblik later
later overkwam
overkwam hem
hem de
degedachte,
gedachte,
waarvan de
de weemoed
waarvan
weemoed oneindig
oneindig was,
was, dat
dat hij
hij nu
nu dan
dan
ook
wel sterven
sterven kon,
kon, en
endat
datook
ookeigenlijk
eigenlijkmaar
maar
ook wel
het
liefste zou
zoudoen
doen:
:heengaan,afzien
áfzienzonder
zonderspijt
spijt
het liefste
: heengaan,
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of begeerte van Al wat nog verder zou kunnen
komen.
Ook mevrouw Haardtsen, dien vorigen avond, wat
eenzamig bewegend door de zalen van haar hotel,
was door Helenes brief overvallen en ten hevigste
ontsteld. Onmiddellijk had ze aan Luuk geschreven ;
die brief moest nu zijn aangekomen. Ze had een
zitkamer gehuurd en ontving daar den jongen man,
met uitroepen van smartelijke teleurstelling, teer
medelijden. Geagiteerder leek ze aanvankelijk zelfs
dan hij, en een weinig verwonderd over Luuks betrekkelijke kalmte. Doch hem verbaasde even de
elegantie van haar morgentoilet, haar kapsel, keurig
en geurig als eiken vroegeren ochtend. Ze gaf hem
Helenes brief en hij liet haar den zijnen lezen. Zij
huilde wat, Luuk verslikte zijn tranen. Daarna vertelde hij van 't een-en-ander dat zij niet precies wist,
van hun moeiten en tobberijen den laatsten tijd.
Toen kwam er wat bedaren over haar, begon ze na
te denken, Helenes weggaan te beredeneeren, den
moed ervan te bewonderen --- het wel-overwogene,
bijna noodzakelijke, meer-en-meer in te zien. In medelijden, nu wèl moederlijk teeder, nam ze Luuks hoofd
tusschen de handen, kuste hem, ving aan hem te
troosten. Het kon dan toch nooit het ware zijn
geworden tusschen hem en Helene, op die manier.
En hij verdiende 't zoozeer, dat in zijn huwelijk wél
alles heelemaal het ware werd, hij verdiende een
vrouw die van zijn glimlach lééfde -- zooals haar
vriend Jacobi eens ergens geschreven had. Och, en
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dat zou Helene nu eenmaal nóóit voor hem geworden
zijn ! Het was bitter weemoedig, maar het lag er nu
eenmaal toe, en .... wel beschouwd, nie-waar ? .... er
zijn mMMr lieve meisjes in de wereld. Ze zei 't met
een tinteling in de oogen en een hoofdrukje van
fierheid.
»ja, ja, maar .... wat dunkt u nu," opperde Luuk,
die amper geluisterd had, op zorglijken toon, »zou
't maar niet het beste zijn als ik dadelijk doorreisde
naar Lissabon ?" Hij had al geinformeerd; de boot
kwam daar Maandag. Als hij vanavond nog vertrok,
per spoor, kon hij er Zondag al zijn en haar dus
afwachten. Een dag had hij dan vóór zich om met
Lene te praten .... te probeeren haar met praten
»Och ! Ja ! Juist !" viel mevrouw Haardtsen in,
wenkbrauw-fronsend en even glimlachend, wat triestig, wat bitter: »Praten, praten ! .... En op zijn
allerbest haar overhalen, hé ? .... Om weer met je
terug te reizen. Och-god ja !" Ze schudde het hoofd
met de hooge witte kuif, waarin de schildpadden
kammen opgiommen even. En een paar seconden
lang tuurde ze voor zich uit, als naar beelden van
't verleden. »Maar wat heb je dan nog? Ik zou het
je niet raden, Luuk, ik kan het je heusch niet raden.
Niets dan nieuwe ellende zou 't geven, waarachtig!
Dat heeft ze zelf ook zoo goed en precies gevoeld,
terwijl ze daar gisteravond .... in haar nachtjaponnetje .... Och-god-och-god, 't arme lieve dier!"
Plotseling snikte Julie Haardtsen het uit, en ook bij
Luuk kwamen groote tranen over zijn brandende
oogranden --- eindelijk, eindelijk; hij gaf even toe ....

... .

HELEN~E SERVAES.
SERVAES.
HELENE

395
395

En zoo
zoo huilden
huilden ze
ze samen,
samen, spraken
spraken enkel
enkelnunuenendan,
dan,
En
met moeite
moeite uitstootend,
uitstootend, een
een woord
,voordvan
vanteederheid
teederheid
't't met
of medelijden;
medelijden; ze
ze huilden
huilden als
alsover
overeen
eengestorvene.
gestorvene.
of
Luuk zich
zich hiervan
hiervan bewust
bewust werd,
werd, en,
en,met
meteen
een
Tot Luuk
gevoel van
van verzet
verzet tegen
tegenzijn
zijnweeke
weekeslapheid,
slapheid,terwijl
terwijl
gevoel
gehandeld worden
"vordenmoest,
IIloest,opsprong
opsprongen
en in
in de
de kamer
kamer
er gehandeld
heen
heen en
en weer
weer ging
ginglogpen.
loopen. Het
Het kån
kóntoch
tochzoo
zoo niet.
niet.
reizen.
Nu
dadelijk
zou
naar
:Lissabon
reizen.
Nu
dadelijk
Nee-nee,
hij
Nee-nee, hij zou naar Lissabon
telegrafeeren
Eenplotseplotsetelegraf
eerginaan
aanBaanders,
Baan fiers,enendan
dan....
.... Een
linge gedachte
gedachte:: de
de voldoening
voldoening die
diezijn
zijn stadgenooten
stadgenooten
over het geval
geval zouden
zouden hebben,
hebben, het
het laffe
laffe relletje
relletje dat
dat
over
er weer
weervan
vanmaken
makenzouden,
zouden,hun
hunvriendelijkheid
vriendelijkheid in
in
ze er
zijn gezicht
gezicht en
gegrinnik achter
achter zijn
zijn rug,
rug,deed
deedhem
hem
zijn
en gegrinnik
stampen
ergernis. Nee-nee
Nee-nee!
Ook dåårvoor
dáárvoor was
\vas
stampen van ergernis.
! Ook
het
goed dat
dathijhijeenige
eenigedagen
dagenzou
zouwég-zijn,
wég-zijn, naar
naar
het goed
Lissabon!
Lissabon !
»Doe het
het niet,
niet, Luuk,
Luuk, geloof
geloof een
eenouwe
ouwevrouw,
vrouw,die
die
»Doe
heel wat
heel
wat in
in d'r
d'rleven
levengezien
gezienheeft,
heeft, doe
doe het
het niet!"
niet!"
fiep
mevrouw Haardtsen,
Haardtsen, nu
nunerveus-dringend,
nerveus-dringend, uit.
uit.
riep mevrouw
»Ze
je immers
immers zelf,
zelf, het niet
niet te
te doen.
doen. Waarom
Waarom?
»Ze smeekt je
?
Omdat ze
ze bang
Omdat
hang is,
is, omdat
omdat ze
ze wel
welvoelt
voeltdat
datze
zeer
erniét
niét
bestand
zijn zal,
zal, dat
dat ze
ze weer
weer met
met je
jeterugterug..
bestand tegen
tegen zijn
reizen,
weer goedmaken
goedmaken en
en met
met je
je
reizen, misschien
misschien alles
alles weer
trouwen
zal. Om
dan immers
immers toch
tóch ongelukkig
ongelukkig te
Om dan
trouwen zal.
zijn
bovendien het vreeselijke
vreeselijke te
te moeten
moeten dragen,
dragen,
zijn en
en bovendien
het
jou
ook
te
maken!"
het jou ook te maken !"
»Alsof
»Alsof ze
zedat
dat nu
nu niet
niet doet!"
doet !" snikte
snikte Luuk
Luuk er tusschen
verder: »En
door.
Maar mevrouw
mevrouw Haardtsen
Haardtsen ging verder:
»En
door. Maar
voel je ook niet, dat ze heeft weggewild uit de stad voeljknit,dazhfwegluitdsa
van
ze 't't niet
nietlanger
langeruit
uitheeft
heeftkunnen
kunnen
van Fokkema,
Fokkema, dat ze
houden,
bij hem
hem te
te wonen
,vanen en
en toch
toch voor
voor
houden, zoo
zoo dicht
dicht bij

396

HELENE SERVAES.

altijd van hem gescheiden ? 0, ik begrijp haar zoo
goed. God, wij vrouwen, we zijn eigenlijk allemaal
zoo ! Veroverd had ze dien man, hij is haar eigendom — toch ontsnapt hij haar weer ! Zoo iets te dulOch nee, Luuk, dwing haar niet!"
den r
»Maar we hoeven toch niet in die stad te blijven
wonen ! Ik kan toch een andere betrekking zoeken !
Dat beteekent toch allemaal niets, dat ...."
»Och, jongen ! Dat gaat toch ook zoo maar inééns
niet ! Dat kost je weer vreeslijk veel moeite, zorg
en tijd. En gesteld al dat het iets geeft, gesteld al
dat ze ook gelooft ergens anders gelukkig met je
te kunnen zijn, wat moet dat dan in die tusschentijd, terwijl ze weet .... en jij .... Och nee-nee, je
gelooft het zelf niet meer. Jij die in de laatste maanden zoo precies gevoeld hebt, dat ze niet van jou
was, ondanks .... ondanks álles .... denk je dat je
't voortaan lvél gelooven zou ? Nee-nee, ook al deed
ze nu zoo, je zoudt er nooit meer heelemaal gerust
op worden, onmogelijk, onmogelijk! Zulke dingen
zijn zoo noodlottig verschrikkelijk !" Mevrouw Haardtsen sloot even haar oogen, maar de fijne oogleden
bibberden, en het ivoor-bleek, dof-verdroogd gelaat
met de tallooze kleine groefjes en rimpeltjes toonde
nu zoo duidelijk het daarachter diep-verholen weemoeds- en bitterheidsleed, dat Luuk haar maar aanstaren moest, beginnend te begrijpen, zich toch nog
verzettend met zijn uitroep:
»Maar moet ik dan .... moet i k dan o o k maar
alles opgeven, berusten !"
»Ja jongen, ja," knikte ze, hem teer-droef aanziende,
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Haardtsen bleef in den. Haag, in haar gemakkelijke
hotel. Zij wilde nu een andere gezelschapsdame gaan
zoeken, iemand van haar eigen leeftijd, niet veel
jonger althans. Aan Nannie Servaes zou ze vragen
eens met haar te komen praten, maar niet om bij
haar te blijven — dat niet meer ! Luuk ried ze af,
Nannie op te zoeken. Wat gaf het ? Zij zou hem wel
schrijven wat het meisje nog te vertellen had. )Verdiep jij je maar in je werk, jongen! Lees, studeer,
wees blij dat je daar een hoofd voor heb. Wees blij
vooral, dat er zooveel dingen zijn waar je echt
belang in stelt, economie, n i e-waar ? .... litteratuur."
Hij gedroeg zich maar dien raad. Met strakke
trekken vertelde hij den ouden heer Baanders, dat
zijn engagement verbroken was — draaide zich dan
bruuskweg om, niet lettende op het gek-onthutstverheugde gezicht met de raspig-roode onderkinnen.
Verder sprak hij er met niemand over. Ben was door
Dick op de hoogte gebracht. De jonge advocaat,
hevig verschrokken en verontrust, kwam Luuks hand
drukken, een paar woorden van deelneming stamelen, maar bleef hem verder wat schuwig uit den
weg, die eerste dagen, vertelde voorloopig ook maar
niets aan zijn meisje. Totdat, binnen zeer korten tijd,
iedereen in de stad het wist, van Helene Servaes,
het gezelschapsdametje van mevrouw Haardtsen --dat ze er van door was gegaan, naar Buenos Ayres.
»Zeker met een of andere rijke rasta," zei Van Ommen,
die bekend was om zijn Parijsche vocabulaire, »net
iets voor dat dartele zusje." Sinsdien deed het verhaal
de ronde, dat Helene was weggeloopen met een
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schatrijken chevalier d'industrie uit Zuid-Amerika,
zoo'n echte met een dubbele gouden horlogeketting
over zijn buik en een paar groote, glimzwarte knevels.
Eerst heette ze met hem teruggereisd naar zijn kafferland, dat eigenlijk een kappersland was. Maar een
vrind van een kennis van luitenant Plassenstein tot
de Kolk, die Helene ook eens te Aken ontmoet
had, wist nu voor zeker te vertellen : ze was aan de
speelbank te Monte-Carlo gesignaleerd. Haar amant
bleek een klein, gorig; zwart manneke, foei-teelijk,
maar dubbel en dwars millionnair. »Als die zijn
duiten dåår nou maar zitten laat, dan krijgt Van der
Marel zijn poesje wel weer terug, zal je zien," lachte
Nellemans. En hij klopte wat roos van zijn jaslapellen.
Luuk merkte, hij was de risée van de stad. Waar
hij kwam zag hij meesmuilen. Alleen met Dick en
Ben sprak hij daar nu en dan wel over en noemde
Helenes naam. Het liefst en makkelijkst tegen Dick.
Niemand die hem beuer kalmeeren kon, met zijn
hoogen kunstenaarstrots, troosten ook met zijn zwijgend en heimelijk lotgenootschap. Ben werd er onmiddellijk onrustig van, zei een paar woorden van
hartelijkheid voor Luuk, van minachting voor de
societeitskliek, sprak dan haastig over iets anders.
Hij trachtte zijn huwelijk te bespoedigen. Ofschoon
Luuk zich, sinds Helenes weggaan, in 't geheel niet
meer bij de kolonelsfamilie vertoonde en Cécieltje
niet meer teruggezien had na dat dinétje in September.
De verreweg meeste avonden zat hij alleen op
zijn kamer, las, studeerde, of schreef wat. Werkelijk

HELENE SERVAES.

400

gelukte het hem weer belang te gaan stellen in zijn
oude vakken : bankwezen, staathuishoudkunde, sociologie ; ook aan litteratuur begon hij langzamerhand
weer iets te doen. Maar goede verzen, romans vooral,
hij moest ze nog wel dikwijls van zich af gooien,
daar 't hem te machtig werd te lezen van wat zoo
naderde zijn eigen gevoel. Hij merkte, onder al
deze lectuur, hoezeer hij, in de gejaagde periode van
zijn omgang met Helene, van zijn vroegere intellectueele genietingen was afgedwaald. Vreemd eigenlijk, daar toch ook zij zoo intelligent was, zoo van
litteratuur hield, zooveel belang stelde ook in economische kwesties. Al te fel waren zij beiden gegrepen
geworden — zoo kwam het hem thans voor --- door
de machtige gedachten die uit hun gevoelsleven voortkwamen, om nog iets wezenlijks te vinden in gesprekken over dat louter geestelijke.
En soms, terwijl hij ingespannen te lezen zat, of
zelf iets schreef, sterk levende in den gang van zijn
betoog, had Luuk oogenblikken dat hij zich innerlijk in vrede voelde, in rust en schijnbaar evenwicht, ja zelfs even iets van blijdschap in zich speurde,
verheuging over dat gelukkige terugvinden van zijn
oude geestesgenietingen. Daar was toch ook wel iets
heel moois in .
..

Doch toen, tegen den avond, op zijn gedekte tafel —
want hij was verhuisd ondertusschen, bewoonde nu
een groot pension, waar hem ook zijn middagmaal
op zijn kamer werd gebracht — vond hij een briefje,
haastig geschreven blijkbaar, van mevrouw Haardtsen,
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die nog altijd in Den Haag vertoefde. Of hij eens
bij haar komen wou. Hij schrok, voelde nieuw onheil
dreigen, iets verschrikkelijks, maar dwong zich, er
niet naar te raden. Dat was immers dwaasheid ! Hij
liet zijn maaltijd staan en ijlde naar 't station. Er
ging een trein om zeven uur. Tegen tienen kon hij
bij mevrouw Haardtsen zijn, in haar hotel.
Ze had een donkere, stoffe japon aan, ofschoon
't avond was, zag er behuild uit, klemde een zakdoek in de hand, die tot een knoedeltje verfrommeld was.
»Zoo, Luuk, lieve jongen," zei ze jachterig en meelijdend. » Ben je daar ? Ga zitten en hou je goed, hoor !
Er is iets heel ergs gebeurd."
»wat ! wat !" vroeg hij zeer luid, werktuigelijk
zich zettende intusschen en zijn gezicht zeer strak
houdend. »Zeg ii 't maar dadelijk! Dood ! Ze is
dood, hè?"
»Och god, jongen, nee, toe, hou je nou kalm, laat
me geregeld .... Ik heb een brief van Nannie
Waar is-die nou .... ?"
»Och, zégt u 't maar, zégt u 't maar ! Zich zelf ... ?
Ik wist het ! Ik heb het dadelijk gevoeld toen ik uw
briefje las! Er kon eigenlijk niets anders zijn."
Mevrouw Haardtsens mond trilde zoo, dat ze niet
kon spreken. Ze beproefde 't; er kwam geen geluid.
Dan knikte ze, wanhopig-triest.
»Natuurlijk, och natuurlijk !" barstte Luuk los.
»God, dat ik dåár niet aan gedacht heb! Hoe is
't mogelijk ! Op reis al ? Och, haar melancolie, natuurlijk ! Haar vader immers Mk indertijd. 0, o, was ik
...
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wel een plotselinge vlaag van haar geweest zijn, een
soort zinsverbijstering misschien ! 't Arme, arme...."
»Wanhoop, mevrouw, wanhoop," zei Luuk van
der Marel hard. Julie Haardtsen schrok ; afwerend stak
ze een hand uit. »Nee-nee, Luuk, géén wanhoop,
toe denk dat niet ! Melancolie, 't is waar, dat had
ze altijd wel wat .... en dan, och, dat gladde, zwarte
water, hè ? Dat trékt zoo!"
»Laat u me die brief nu maar lezen."
»Goed jongen, hier is-t-ie. De brief van Nannie, en
ook die van mevrouw van Wezel."
»Dank u."
Luuk las. Het onnoozel-onbeholpen, wreveligzakelijke geschrijf van dat vreemde mensch het eerst.
Zij had het blijkbaar een corvee gevonden, te moeten
schrijven, en ook ergerde ze zich klaarblijkelijk over
Helene, die haar toch uit eigen beweging had opgezocht en zich verbonden met haar mee te gaan.
Was ze niet aldoor vriendelijk en goed voor dat
meisje geweest en had haar dochtertje niet veel gehouden van de nieuwe juf? -- 0, dus 't scheen een
kinderjuf, wat mevrouw van Wezel in Helene had
gezien ! -- Het lieve kind was er nog altijd bedroefd
van. Het speet haar vreeselijk, ook voor Nannie, die
ze zoon lief, altijd opgewekt en vriendelijk meisje
had gevonden. Dat zusters toch zóó verschillen
kunnen ! Helene was heelemaal niet opgewekt geweest, en ook eigenlijk niet vriendelijk, maar stroef,
soms bepaald kribbig, en zoo weinig spraakzaam.
Behalve met het kind.
Ook Nannie's brief las Luuk. Maar dien kon hij
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niet ten einde brengen. Die wanhopig droeve en
teedere zinnetjes, ze werden hem een dolle marteling.
Dåår was niets dan f ij; n begrip en medelijden, ook
met hém.
Hij liet den brief vallen, sloeg zijn lichaam dubbel,
gierde 't uit in zijn handen : » 0, waarom ben ik toen
niet na' Lissabon gegaan ! Waarom hebt u me dat
afgeraden !" Dit was het eenige wat hij altijd weer
herhaalde. Wat mevrouw Haardtsen antwoordde verstond Luuk blijkbaar niet eens. En na een uur stond
hij op, liep bruusk weg, achterlatende Helenes oude
vriendin in ellende van schuldbesef en ongerustheid
over hem. Hij groette haar nauwelijks. Toegeven
aan die wreedheid gaf hem een schijn van voldoening. Nooit meer wilde hij haar terugzien, de
vrouw die hem zoo dringend had afgeraden, naar
Lissabon te gaan --- toen het nog tijd was geweest!
Maar dienzelfden nacht nog, in diepen deemoed tot
zichzelven inkeerend, sprak hij mevrouw Haardtsen
vrij. Een lafheid te meer, die vrouw te beschuldigen !
Hij had het zich niet moeten laten afraden, door
niemand. Hij had moeten gaan, Dat hij 't niet gedaan
had was een te kort aan liefde geweest. Zij zou
't gevoeld hebben.
Vervolgd werd Luuk, in de eerste tijden daarna
tot gek wordens toe -- maar nog véle jaren later
kon 't hem overvallen en hevig beklemmen — door
't vizioen van Helene, wegzinkend in 't zwarte water,
haar armen omhoog, roepende, om hém misschien !
Hij las boeken over de onbekende krachten der ziel.
En hij begreep niet, als 't dan toch bewezen was,
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dat menschen hun ik:heid verdubbelen kunnen en
voortzenden over de wereld, duizenden mijlen in het
duizendste van een seconde, als 't dan toch wáár
was, dat vooral een oogenblik vMMr den dood die
kracht zoo sterk is -- hij begreep niet, hoe hij rustig,
vredig, op zijn kamer had kunnen zitten, studeeren
economie, terwijl daar ginds in dat ontzaglijke water...
die reikende armen ..., . ! Of kan die verdubbeling
zich maar op één plaats tegelijk m anif esteeren en
2 Weten zou hij dat
zou misschien Fokkerna
nooit, want nooit zou hij 't durven vragen.
De familie Steendorp was in November naar
Amsterdam vertrokken, Dick Oosteroue volgde den
eersten Januari. Twee maanden later trouwden Ben
en Cécile de Haes. De kolonel, intusschen bevorderd
en overgeplaatst, verhuisde met zijn familie naar een
ander deel van 't land. Stil en leeg was het plotsling
geworden rond Luuk van der Marels figuur in de
provinciale hoofdstad. Maar toen, tegen 't volgende
winterseizoen, het gepraat en gegrinnik over zijn
mislukte vrijage vrijwel opgehouden was — andere
pikante geschiedenissen waren op de zijne gevolgd,
en ook was de tijding van Helenes dood tot de
babbelende hoofden doorgedrongen en had menigen
grijnslach weggevaagd --- toen begonnen ook de
families, die hem een tijdlang maar een beetje vergeten hadden, den jongen bankdirecteur weer uittenoodigen. Er waren weer nieuwe huwbare dochters
bij gekomen en de oudere bij lange na nog niet allen
gunstig ondergebracht. Hoe dikwijls moest niet, bij
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de deftige armen vooral, naar het surrogaat van
zoogenaamd >> onafhankelijke" betrekkingen worden
gegrepen. Glimlachend ontvingen hem de mama's
en op zijn algemeen bekende amourette met dat
gezelschapsdametje werd voortaan --- ofschoon ieder
die Van der Marel zag daar onmiddellijk aan denken
moest — zelfs niet uit de verte meer gezinspeeld.
Want Luuk nam die invitaties aan. Hij had
opnieuw voor zichzelven uitgemaakt, dat dit de noodzakelijke consequentie was van zijn bankdirecteurschap. Het was de eenige manier, waarop een
betrekking als de zijne behoorlijk kon worden
waargenomen. Onder de menschen verkeeren was
zijn plicht, En op het plichtgetrouw zijn werk doen,
zijn positie handhaven, had hij zich -- sinds sombere
wintermaanden en een beklemmend zoel voorjaarsgetij hem van Helenes heengaan scheidde ---- geworpen
als op het eenige walt hem nog een weinig dagelijksche bevrediging geven kon. Lectuur was ook
wel goed, maar gaf niet dat gevoel van tot-iets-nut
te zijn. Oude voornemens en gedachten van toen hij
voor 't eerst naar zijn tegenwoordige woonplaats
reisde, waren in hem teruggekeerd. Het werd tijd
voor hem, in de wereld de man te warden, die hij
door zijn intellect kon zijn. En ook dat andere oude
plan : zich tegenover alle vreemde menschen volkomen
te beheerschen en in te houden, zijn eigenlijke wezen
streng weggesloten, een masker te dragen de wereld
door, een masker vooral van voornaam-welwillend
zijn, van terughouding zonder onvriendelijkheid, was
weer sterk in hem geworden. Het verwonderde hem
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dikwijls zelf, zooveel gemakkelijker hem onder zijn
nieuwe levensomstandigheden deze rol viel.
Ook op de societeit was hij teruggekomen, althans
tot eenige der meest gedistingeerde van zijn oude
kennissen. Hij ging er weer vriendschappelijk om
met luitenant B, en kapitein A., met den griffier
van de rechtbank en met een paar ongetrouwde
advocaten. Daarentegen hield hij zich, scherper gemarkeerd dan vroeger, op een afstand van Van
Ommen en de andere peerdenvrienden, zich er niet
aan storend, dat hierdoor animositeit ontstond tusschen
dát bittertafeltje en het zijne, en dat Nellemans zijn
klandizie aan de Wisselbank opzei. Bij Ben de Haes
kwam hij weinig. Er was ongemerkt een zekere
verslapping in hun verhouding ontstaan. Hij verbeeldde zich nog altijd, dat zijn oude vriend, en
diens bloeiende vrouw daardoor mede, een beetje
onrustig werden in zijn tegenwoordigheid. Zij putten
zich uit om het hem naar den zin te maken, maar
de echte vertrouwelijkheid ontbrak. Toen Ben en
Cécile kinderen hadden werd dat beter, maar hij
bleef er toch weinig komen ; de sfeer van het huis
trok hem niet.
Het gebeurde ook weer, van tijd tot tijd, dat
Luuk, met een paar kennissen dan gewoonlijk, een
reisje maakte naar Brussel, Parijs of Londen, en die
kennissen, ook zij die hem werkelijk gaarne mochten,
vertelden dan dat het merkwaardig was, zooals Van
der Marel in het dolste gezelschap, bij de opwindendste vermaken, zekere correcte strakheid wist te
behouden.
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Vier jaar later trouwde hij. Een der jongere freules
van Bottevelde, vijf-en-twintig jaar, niet onknap van
uiterlijk en ook niet zoo kolossaal van postuur als
haar oudste zuster, die Luuk indertijd eens bij de
kolonelsfamilie ontmoet had --- bij welke gelegenheid
hij haar een roode roos aanbood, gr&Ót feit in haar
leven ! De Botteveldes waren een van de aanzienlijkste families in de stad en zoo steeg ook zijn
eigen aanzien door dit welberaden huwelijk. Hij
verkeerde thans met de voornaamste families der
provincie, adellijke grondbezitters en groote industrieelen.
In deze kringen ontmoette hij ook herhaaldelijk
— ondanks diens drukke leven — Fokkema, wiens
ondernemingen zich in de laatste jaren nog aanmerkelijk uitgebreid hadden, en die nu gold voor
een van de koningen der nederlandsche industrie.
Hij had zich een groot huis laten bouwen, door een
der beste architecten —• belachelijk vonden de menschen, want hij was er haast nooit; zijn enorme
zaken namen hem geheel in beslag en vaak maakte
hij verre reizen ten behoeve van zijn ondernemingen.
Hij werd, als een der beroemdste organiseerende
krachten, betrokken in allerlei instellingen, ook van
liefdadigheid en kunstzin, en had meer vijanden dan
vrienden. Zijn oudste dochter, zeer jong getrouwd
met een jonker Aertsen, kwam in Den Haag te
wonen en verkeerde aan 't hof.
Fokkema, een vijftiger thans, leek ouder; zijn
knevel en puntbaard waren geheel wit, zorgtrekken
omgroefden zijn neus en mond, zijn doffe oogen
.
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lagen in diepe, vaal-verweerde kuilen. Alleen zijn
rechte gestalte behield iets jeugdig-veerkrachtigs,
door sommigen aan hoogmoed toegeschreven. Bij
hun ontmoetingen bejegenden hij en Van der Marel
elkander met afgemeten beleefdheid. De naam van
Helene Servaes werd tusschen deze mannen nimmer
uitgesproken, noch op haar leven en dood gezinspeeld, maar beiden voelden zich, zoo dikwijls zij
tezamen kwamen, onmiddellijk en sterk -- zij het in
diep verholen heimelijkheid --- door haar onsterfelijke
heugenis verbonden.
AMSTERDAM 1 9 I 2- 1 9 1 4.

