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EEN KALVERLIEFDE,

L
Het gordijn daalde statig : een reeks schetterende accoorden en de muziek werd vervangen
door druk geschuifel en geknars, geklepper
met stoelen en gemurmel van praten, even
overstemd door een flauw applaus, wat stampen en klappen. Nog een maal verhief zich het
breede scherm ; wat krachtiger gestamp, hier en
daar een rauw . . . i< rra ... o ...I» en toen weer
schuifelen, krassen. Jan stond nu ook op, nog
wat roezig door het dreunen. van de muziek
zoo dicht voor hem en door het helle licht en
hij schoof voort door het nauwe gangpad achter
Marietje van Maerlinck, die dadelijk liep te
gichelen over .'n mensch, dat zoo mal deed
met 'r hoed >> en Lize Wale aan de mouw trok
om 't haar te wijzen. De oude heer van Maer-
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linck ging vooruit, ruim baan makend, dezen
en genen luid vroolijk groetend.
In de voile garderobe, waar een geur van
nattige duffelsche jassen hing, ondanks de tocht,
stond Jan achter Lize , die haar doek al had,
van meneer Maerlinck, handig in die dingen;
een zwart wollen doekje, dat Jan nu om haar
hals en schouders schikte, waarbij zijn hand
even langs het zachte bruine haar streek , dat
er boven overheen kroesde.
Mooi was 't, he?. zei Lize, 't hoofd half omwendend, maar Jan , bezorgd: « Sst, niet praten,
tocht hier zoo, vooruit, deze kant 1. En hij
duwde haar zachtjes op door de gang, waar
ze kwamen te loopen, voetje voor voetje, achter
een paar ouwejuffrouwen, die maar niet op
wilden schieten. Marie stond al bij den uitgang
naast haar vader, die sterk verlangde naar zijn
warm grogje thuis en haast maakte. «Kom
jongens, kom, kom,» riep hij al op een kleinen
afstand, zijn hals uitrekkend , en toen ze er
waren. ‹Nou Jan, wil jij wel zoo goed zijn ons
vriendinnetje even thuis te brengen, he, met de
tram ; wij loopen maar, we zijn er toch dadelijk!.
Marietje keek even ondeugend lachend naar
Jan's blozend gezicht en drukte toen vlug haar
vriendin een paar kussen op de wangen. « 0!
zeker .. en, meneer, ik bedank u wel »,
begon Jan, maar Maerlink lachte: «Ja, ja, adieu!
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wel thuis hood — droom maar niet van dien
rattenvanger, Liesje ... groeten !» En hij stapte,
zijn dochter aan den arm , haastig weg.
De motregen van den middag had zich verfijnd tot dampige , zwaarzoele avondlucht. De
gaslichten buiten aan den schouwburg weerspiegelden dof-flikkerend in de plasse op straat
en in de vigilantes en koetsiershoeden. Er was
een onophoudelijk geratel van rijtuigen en geroep
van namen. Jan en Lize haastten zich , hij met
groote stappen, zij trippelend langs de plassen ,
vlug doorschietend tusschen een hangenden paardekop en een paar vieze wielen naar de tram ,
die al half gevuld was met drie duttende breede
dames in dikke mantels en twee welgedane oude
heeren , die voorovergebogen genoegelijk met
elkaar zaten te fluisteren , en een bleek mager
boekhouderstype met een paar dochtertjes, die
voor 't eerst een opera gezien hadden en haar
bewondering lucht gaven in « zag je wel's. en
« weet je nog's ., door den gelukkigen pa met
een goedig glimlachje aangehoord.
Lize ging in een hoek zitten en Jan dicht
naast haar. Hij zat achterovergeleund, 't hoofd
tegen het glas aan, naar haar te kij ken, zoodat
ze wat verlegen werd en rood. Hij zag dat en
keek voor zich, naar zijn vooruitgestoken voeten,
en merkte op dat zijn broek, zijn beste, zijn
Zondagsche , ook al weer te kort werd en
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bloosde ook. Hij voelde schaamte en kreeg een
beetje het land , duister begrijpend welken indruk zijn te snel gegroeide, onvolwassen leden
moesten maken naast haar , die een vrouw was,
wat klein, wat nietig in haar spannende kleeren
en stijf omgetrokken doekje, maar een vrouw.
Als sarrende duiveltjes schoten hem de benamingen voor zijn onsympathieken leeftijd te
binnen, waaraan de volkstaal zoo rijk is, 'n halfwas, 'n melkmuil was hij, te groot voor een
servet Wat zou het heerlijk geweest zijn als
hij dat nu achter den rug had gehad, twintig
jaar, eene mooie snor
dan was hij ook drie
jaar ouder dan Lize, dan Hij keek op, 't was
plotseling stil geworden in de tram en hij verbeeldde zich dat al de anderen naar hem keken,
om hem lachten. Hij bloosde sterk en bleef
droomerig voor zich kijken tot de achterdeur
weer knarsend open ging en een jong meisje
binnenkwam, gevolgd door een oude baboe en
een kleinen jong-en in een matrozenpakje, die
terstond neervielen schuin over hem en brutaal
luid gingen zitten praten. Jan duwde zich nog
meer naar achteren, stak zijn voeten ander de
bank en wendde zich naar Lize: « Ja, nietwaar,
een mooie opera en aardig van meneer Maerlinck
« Zeker », zei Lize,
om ons mee te vragen
« heel lief van 'm? »
«'t Zal je broer Eduard wel gespeten hebben,
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dat hij niet van de partij was van avond, he!»
vroeg hij.
Lize lachte , zoodat er een kleine rij tanden
glinsterde tusschen haar ronde bloedroode lippen.
< Ja,» zei ze, « en Marie miste hem ook erg ».
Haar geluid was week en vol als haar wangen,
haar stembuiging warm en innemend als haar
oogopsiag, en Jan Droste voelde een zalig beklemmende aandoening door zich trillen. Hij
zag haar aan met groote oogen en zei zacht:
« Weet je wel, Lize, dat je er uitziet om te
stelen met dat zwarte doekje?»
Zij antwoordde met een gemaakt strengen
blik , dien hij doorstond, en zij lachten beiden,
« Nou », zei ze toen, « ik zou misschien ook wel
>s gestolen willen worden!»
« En door wien?» fluisterde hij.
« Hm!» bromde ze en keek hem nog eens aan
met dien zoogenaamd strengen blik en zei zeer
zacht:
« Ken je dat mooie meisje schuin over me?»
« Jawel,» antwoordde Jan, « maar vindt je ze
zoo mooi?. . .. »
« Jij zeker niet, he? — hoe heet ze? >>
« Annie van Duil, — 't is een echte kat!»
« Dat zeg je er nu maar om , je vindt ze
natuurlijk vat aardig! En mooi ook, — kijk's,
dat fijne neusje en dat mooie, zachte teint, en
wat een gedistingeerd gezicht!»

12

EEN KALVERLIEFDE.

Juffrouw Annie namelijk had een vrij sterk
gebogen neusje, een gelige tint en een scherpen
trek dwars langs den mond en Lize een lief,
maar wel wat goedig-dik neusje, een blank voorhoofd en fluweelige roode wangen met een zachte
plooi als ze lachte.
Jan keek een oogenblik met aandacht naar
« de echte kat » schuin over hem en toen naar
Lize en fluisterde weer: « Nou, ik weet wel wie
ik mooier Zij bootste boosheid na, wendde
haar gezicht af en sloot de oogen, waarop Jan
weer voor zich uit ging zitten staren en de
lichten zag die voorbij dansten en het schuren
en hotsen hoorde van de tram. Zoo bleef het
een poos; nu en dan bespiedde hij haar even
en ontmoette altijd haar donkere oogen, die
hem dan vlug coquet voorbijkeken.
Daar begreep hij opeens dat dit de straat
moest zijn, waarin zij woonde, en hij stond snel
op en trok aan de lijn van ijzerdraad, die de
schel voor deed overgaari. « Zijn we er », vroeg
Lize. « 'k Geloof het wel, zoo ongeveer », antwoordde hij, vegend met zijn handschoen langs
een beslagen ruit. De tram stopte en zij kwamen
er uit en zagen dat ze nog een dertig huize n
moesten loopen. Hij bood haar met 'n glimlachend « mag ik?>> een arm, dien ze aannam
en toen voelde hij zich plotseling de keel volproppen en zei niets meer. Ook zij zweeg. Maar
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dat ging toch zoo niet, hun stappen klepten
zoo helder luid in de leege straat. Toen begon
hij
maar 't klonk hem als sprak er een
ander ja, 't is toch maar gemakkelijk als
je zoo'n Rattenvanger bent en alle meisjes
dwingen kunt je 'n zoen te geven ». Zij kuchte
even, keek hei aan met een heel-lieven blik
en smeltend lachje en antwoordde: ja, jij kunt
ze niet dwingen, he? >>
En Jan hoorde dien ander weer zeggen: cNee,
maar ik kan wel vragen 0 0 >>
Ze stonden op de stoep, Lize schelde® Jan
bukte zich een beetje en keek haar aan,
hij
was veel langer zij hief het hoofd op en
lachtte schalks en stak hem de lippen toe en
hij sloeg zijn arm om haar heen en kuste,
kuste haar drie, vier maal op den mond en op
beide wangen.
Toen lieten ze elkaar los en bleven een oogenblik verlegen lachend over elkaar staan — tot
de deur openging. Jan nam zijn hoed af en gaf
Lize de hand. cDoe mijn groeten, wil je? >> zei
hij, en wel te rusten 1 » Nacht Jan », zei ze
met haar hartelijke stem, wel thuis.. En ze
wipte naar binnen, nog even omkijkend — en
dicht viel de deur, met een bons!
IL
Een oogenblik bleef Jan nog turen op die
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deur,, toen draaide hij zich orn, stak de handen
in de zakken en trok zijn overjas stijf om zich
been. Zoo liep hij 'n veertig stappen door, met
opgetrokken wenkbrauwen en wijdstaande oogen
en bleef dan even stilstaan om zich heen kijkend.
Ja juist — die huizen daar! — hij moest links
af. En op eens gaf hij een korten schreeuw van
vreugde en began sneller te loopen , nu en dan
op een draf, bijna springend. 't Was laat en
stil op straat, hij herinnerde zich dof dat hij
anders altijd een angstige beklemdheid voelde
als zijn stappen zoo helder klonken op de stille
steenen , nu hoorde hij dat niet , het gonsde in
zijn ooren, het bruiste in hem , hij had pret,
innige pret! Hij trok zijn hoed naar een kant
en began te fluiten , allerlei deuntjes door elkaar
en al fluitende dacht hij aan Lize :
God, hoe heerlijk , die zoenen op haar warme
donzige wangen — en zij zoende me terug! —
ze zoende terug 1 hiho 1 (Hij liep nu voor de
pret met zijn rechterbeen te slingeren). Zij houdt
van me; natuurlijk, anders laat je je zoo niet
zoenen , ze is dol op me, zeker,, ze zoende
terug! — Een lief meisje, he? — en mooi ook !
dat warme, die zachte donkere oogen, die lieve
lippen. Ja, ja, dat warme, dat poezele, zachte, —
en ze is mijn meisje. — Hei, hei , nou niet te
voorbarig! — Gekheid ! ze is dol op me, — hoe
kan 't eigenlijk?! (Hij keek op eens naar zijn
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schaduw tegen een witte muur naast hem. Hij
stond dicht bij een lantaarn, de schaduw was
duidelijk , maar een beetje verlengd). Wat 'n
beenen! Wat 'a figuur! (Hij maakte grimassen).
Haha! vat 'n figuur ! 1k begrijp er eigenlijk
heelemaal niets van dat ze van me houd
maar 't is toch zoo, 't is zoo, 't is zoo! —
anders laat je je zoo niet zoenen, g-ekheid! ze
is miin meisje, ik, heb een meisje, een mooi,
lief, aardig, snoezig meisje, ik Jan Droste, gymna,siast vijfde klas gek, he maar 't is toch
zoo, 't is zoo. — Wat zal Bert lekker jaloersch
zijn en Willem — en Piet, haha, Piet, die verleden week een blauwtje liep, de arme kerel,
toch lam, hood — ja, dat moet beroerd zijn! —
Ha li
ha !
Hij werd warm, trok zijn hoed weer recht en
begon kalmer te loopen, maar toch snel, met
groote stappen. Gauw naar huis, dacht hij,
gauw naar bed, gauw van haar droomen neen,
nu niet meer er aan denken , eerst heerlijk van
haar droomen, morgenochtend plannen maken!
Ja, wat 'n plannen zou hij maken, hij zag
ze al nevelachtig, ver, maar hij wilde ze nu
niet afmaken, er geen vorm aan geven, hij
voelde dat het nu toch niet gaan zou, dat kostte
denken, kalm denken en tijd, en zijn stemming
was nu zoo heerlijk. Als hij zoo in slaap viel
zou hij zeker van haar droomen 1

16

EEN KALVERLIEFDE.

Stil 1 hij was er haast! Even tot bezinning
komen; zou er nog iemand op zijn? Ach, natuurlijk, hij had immers den sleutel niet! Hij moest
zich nog even wat voorbereiden op die mogelijke ontmoetingen ; wie zou 't zijn?
Daar schelde hij. Hij wachtte, stil. Nu voelde
hij pas hoe warm hij was; hij had to hard geloopen, hoe dom ook! Wie zou er nu open
doen? — Van achter de dikke voordeur klonk
een zware stem, dof: «Ben jij 't Jan.» — «Ja,
vader !>> — De deur knarste open, «Dag vader !» —
«Dag, jongen, hebt je je geamuseerd?. — «Ja,
best —, 'n mooie opera! — »
Hij liep naar boven en naar binnen, daar zat
zijn moeder ook nog. Met zijn, jas nog aan en
zijn hoed achterover viel hij neer op een stoel.
«Dag, moeder, hoe gaat 't ?» — «Dag, Jan,
't is laat he? Groote goedheid, jongen, wat ben
je warm, hoe komt dat?. — «Zoo hard geloopen! — en 't is niet koud, — 't is zoel,
een beetje drukkend, — pf! »
«Hans is niet lekker. zei zijn vader.
Dat was zijn jongste broertie.
«Hans? Zoo? Wat scheelt hij?.
«Koorts ., antwoordde zijn moeder met een
bedrukt gezicht, « nog al hard de koorts, hij
was van middag al hangerig en klopperig, en
van avond was hij bepaald ziek, — dokter
komt morgen ochtend.»
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God!» zei Jan , « dat 's vervelend !»
« Wij zijn zoo bang, dat hij wat onder de
leden heeft ,» zei zijn vader, « er zijn zooveel
mazelen in de stad.»
« Nou, kom, dat is niet gezegd! »
Dat was nu heel onbehagelijk! Alles bruiste
in hem, alles juichte, hij had 't wel uit kunnen
gillen van plezier,, en nu moest hij plotseling
bezorgd zijn en een effen gezicht zetten. En zijn
ouders trokken zulke erg ernstige gezichten en
hij voelde zich zoo jong, zoo ontzettend jong
tegenover hen. Hoe dwaas zouden ze 't vinden,
is ze wisten, dat hij een meisje had! Ze herinnerden zich zeker nog zoo goed, dat hij de
mazelen had!
Kong zei hij, « ik ga maar naar bed,
nacht vader, nacht moeder, — wel te rusten! —»
En hij liep op een drafje naar boven, stommeiend
op de trap, zoodat zijn moeder hem half berispend , half smeekend nariep: « Sst, sst, Jan!
niet zoo'n leven maken! hij slaapt net!»
Jan was 't heele Hansje vergeten, en hij
hield toch zooveel van den kleinen rekel!
In een minuut of wat was hij uitgekleed en
lachend onder de dekens gekropen en zoo sliep
hij in, zalig, achterover, met 'n open mond!
IlL
't Was heerlijk, dat er een Zondag volgdee
2
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Nog nooit had hij zoo zalig uitgedommeld als
dien morgen. Maar eindelijk was hij zich toch
gaan schamen over dat luie liggen en had zich
aangekieed, en opgemerkt — ondanks zijn
haast — dat hij wel e' en paar nieuwe dassen
mocht koopen , en dat ook zijn beste pak 'n
beetje . . . . och, hij lette eigenlijk nooit veel op
zijn kleeren en was er niet te keurig op , —
maar hij had nu immers een meisje.
Hij borstelde zijn zwarte jasje , zijn grijze demi
en zijn bruinen hoed met zorg af en ging uit.
En nu alles eens goed nagaan , dacht hij , —
wat is er nu eigenlijk gebeurd, — hoe kwam
dat allemaal , wat was het begin ? Was hij al
verliefd geweest op Lize voordat meneer Maerlinck hem meenam naar de opera ? Nu! — hij
was, goed beschouwd , een beetje verliefd op
alle mooie meisjes , die hij kende , maar op haar
meer? — neen ; toen zijn oudelui dat partijtje
gegeven hadden , in de vorige week, had hij
evenveel met Marie Maerlinck gedanst als met
haar; toen was er nog geen voorkeur geweest
in zijn denken aan die twee vriendinnen. En
nu? — Die tram misschien, dat samenalleenzijn,
jets ongewoons I — dat doekje, Anna van Duil,
dat kijken, ja, dat alles deed er we!. aan toe,
Hij begreep er
wel wat! — maar toch ....Hij
eigenlijk niets van, ziedaar ! Maar 't was nu zoo I
Hij hield nu van haar als van niemand antlers I
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Niemand anders? — Ho, ho! — en zijn moeder
dan, zijn door-en-door lieve, goede, zorgvolle,
zachte, zijn eenig moedertje! Hij glimlachte.
Ja, maar dat was wat anders ! Dat was zoo natuurlijk , zoo gewoon, dat hij veel van zijn moesier
hield, maar het hebben van een meisje, een
zulke
lief, mooi meisje , zoo heel in 't gehei,
heerlijke poezele wangen o te kussen en dat
dat was
zachte glanzige haar om te streelen,
verrukkelijk
iets avontuurlijks, iets dols,
romantisch ! Hij moest eigenlijk ieer va
zijn moeder houden, dat was recht en billijkheid en plicht, maar hij hield nu toch meer
van zijn meisje, toch, toch ! Hij vond zich
interessant slecht daarom,
Intusschen , nu eens koel geredeneerd
meisje? Was hij er eigenlijk al zoo zeker van ?
En die zoenen dan , en die blikken en die stem !
, En hij bedacht allerlei om zich wijs
Ja, maar
te maken, dat hij nog lang niet zeker was van
haar . 0, ja, wat haar ? haar liefde ?
Wat klonk dat plotseling ontzettend hoog, w. s
het dat wel , liefde? Kon dat, een jongen van
zeventien jaar en een meisje van achttien ?
Ja, maar, hij was wel zeventien, maar hij
't scheelde veel , de een
voelde zich ouder
hij was niet zoo kinderachtig als
of de ander,,
maar
andere jongens van zijn leeftijd , hij •
liefde , liefde I — God , wat klonk dat hoog
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en steil, hij moest daar aan wennen —, liefde 1
Och kom, al die drukkende gedachten, —
weg er mee! Hij wilde nu alleen maar genieten
in herinnering aan den vorigen avond en alle
verdere overpeinzingen uitstellen tot overmorgen.
Want morgenavond gaf de familie Wale een
soireetje, waar hij ook was ge1nviteerd — en
dan, — hij was er zeker van —, zou hem alles
helder worden.
En het werd hem alles heel helder dien avond,
stellig, vast 1 Zij was den heelen avond om hem
heen, glimlachte als hij haar aankeek , zoo
teeder, zoo smachtend. En zij had hem gelegenheid gegeven even met haar alleen te zijn in
de gang en daar had hij zijn arm om haar
leest geslagen en haar weer gekust, zonder iets
te zeggen; zij zei alleen met een zoogenaamd
bestraffenden blik , «Je bent een brutale jongen I
maar liet hem begaan.
Zoo was hem nu alles heel helder geworden.
Iv.
Toen Jan den dag na dat soireetje onder de
geschiedenisles plannen zat te bedenken om zijn
Lize nu dikwijls te zien en te spreken, kwam
hem de gestalte van Eduard, haar oudste broer,
voor den geest als een vriendelijke engel, Eduard,
zijn gelijke van jaren , met wien hij op de
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.groote>> school geweest was en die nu « Op x
de Hoogere Burgerschool « ging. >> Hij had hem
in de laatste weken dikwijls ontmoet, bij Maerlinck. 't Was een bleeke zwakke jongen, in-zwak
naar lichaam n geest. Jan voelde zich zijn
meerdere©
Maar juist het scherpe co trast van die twee
jongemannen , de een forsch gebouwd, kerngezond, vol bloed, vol actie , vol energie, de
ander teer, tenger, gauw moe, langzaam, passief,
had hun omgang spoedig voor hen beiden een
bizondere aantrekkelijkheid gegeven, en ze waren
geworden wat hun leeftijd vrinden noernt®
Ja, Eduard moest hem helpen , hij was —
vond Jan — volkomen the right man on the
right place. Bovendien moest hij als uitverkorene van dat lieve blonde lachebekje, Marie
van Maerlinck , ervaren zijn in de zaken des
harten.
Aan Lize kon hij gerust overlaten haar vriendin Betsy Bruyn in te pakken, — want dat
zou ook noodig blijken, vooral wanneer Marietje
nu met de vacantie thuis — weer naar haar
kostschool was. Dan zou Lize zeker veel met
Betsy wandelen,
En dat liep ook alles zoo , juist naar zijn
Wenschen. Eduard , niet gewoon dat men zich
veel aan hem gelegen Het liggen , begon van
Jan te houden als van een ouderen broer, voor
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wien hij wat over moest hebben. Hij hechtte
zich zeer aan zijn nieuwen vrind en spoedig
waren zij onafscheidelijk. Ook Betsy, een eenvoudig, leelijk meisje, was gauw genoeg ingepalmd, zij vond 't dol interessant in het geheim
te zijn, bijna deelgenoot in Lize's liefdesavonturen. Coquette mooie meisjes hebben altijd
zulke vrindinnen, die zijn als stille donkere
achtergronden, waar zij hel-licht 'tegen uitkomen.
Er werd nu gewandeld en gecorrespondeerd,
er werden boeken geleend en muziek; Lize
hield de kennis met mevrouw Droste levendig
door visites en Jan kwam zijn vriend Eduard
trouw opzoeken en nam door zijn natuurlijke
belangstelling in ieders aangelegenheden de heele
farnilie voor zich in.
En zoo ging alles naar wensch — heelemaal
naar wensch — zóó goed I al te goed, dacht
Jan soms met onrust —, maar, kom, zei hij
dan, met een glimlach, stil voor zich uit, hoe
!anger, hoe liever, niet waar?
V.
. Goed I wie volgt!> sprak meneer Wouters,
de leeraar in het Grieksch —, maar er volgde
niets dan een schuifelen en kuchen en onderdrukt gegichel. « Wie volgt I
't Was een warme lentemiddag, de atmosfeer
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zwoel en zwaar en de dalende zon deed de witgekalkte muren van de binnenplaats schitteren
en vulde een der hoeken van 't lokaal met
helblond licht, dat flikkerend opliep langs de
geel houten lambriseering en den linkerrand van
het hooge schoolbord,
e jongens van de vijfde klas zaten stil in hun
Grieksche-themaboeken te kijken ; sommige steunden , de ellebogen tegen de lessenaars zettend
de zware hoofden met de voile roode handen
en lieten de voeten loom langs den vloer hangen,
andere lagen achterover tegen de gebogen leuningen , de boeken oplichtend om te kunnen lezen,
terwiji de docent in zijn lange zwarte jas tusschen de banken stond en langzaam met zijn zakdoek over de groote kale plek van zijn schedel
wreef, die glom als gepolijst ivoor tusschen de
glanzende ebbenhoutkleurige haarplakkaten aan
weerszijden. Hij fronsde de zwarte wenkbrauwen
en richtte zijn groote donkere oogen naar Jan
Droste, die zijne pennehouder in de hand genomen had en daarmee zachtjes over de witte
marge van bladzij zeven-en--twintig streek en
naar de stofjes zat te kijken , die dansten in den
hoek waar de zon in scheen. Er ontstonden
grillige figuren op het papier. Jan hoorde wel
stemmen, maar verstond ze niet, tot een zachte
stomp in zijn linkerzij hem de laatste klanken
in het geheugen riep.
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Hij schrok en zag den leeraar aan. «Wie volgt !>>
zei deze nogmaals , bedaard , glimlachend. Jan
begreep dat hij bedoeld werd en bukte zich
snel over zijn boek, zijn buurman toefluisterend :
.cWaar zijn we? >> Maar de buurman dorst niets
te zeggen , want hij zag, dat « meneer » naar
hem keek.
Droste kuchte en begon te lezen : . De koning
van Lydie zond gezanten naar Delphi . . . . .
Een luid lachen klonk helder op. . Dat hebben
we daar juist vertaald ,. zei de leeraar steeds
glimlachend en een punt draaiend aan zijn
zwarten knevel, « waar waren je gedachten, Jan?
Zeker weer bij het een of ander beeldschoon
en allerliefst lief meisje , he ? . Hij sprak de
laatste woorden wat gemaakt en naar de letter
uit, zooals hij deed, wanneer hij zijn leerlingen
het verschil tusschen de Grieksche 4 en El
duidelijk wilde doen hooren en zijn lippen krulden
zich van genot. Hernieuwd lachen schaterde.
Jan Droste voelde zijn wangen en voorhoofd
gloeien en zwellen van veel warm bloed. Hij
keek om, want een scherpe schelle lach, dien
hij kende , had hem bovenuit getroffen en een
brutale blik ontmoette den zijnen. De lacher,
Droste's grootste vijand , had een valsch , onbeschaamd en ploertig voorkomen , een propneus ,
een altijd opgetrokken bovenlip en opzijliggend
vlasblond haar,, iets liederlijks in zijn geheele
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wezen. Droste kende nog heel weinig menschen
en voelde zich telkens pijnlijk aangedaan door
den blik en de stem van zijn klasgenoot en hij
was vies van hem. Maar de ander,, die dat bemerkt
had, stelde zich altijd in zijn weg, om hem aan
te spreken op eeii spottende, sarrende manier,
die net den toon vol innige verachting, waan.
op Jan placht te antwoorden, dikwijls oorzaak
was van een twist , waarop de andere jongens
dan happig toe kwamen loopen, een druk
standje, waarbij de hoofdpersonen niet zelden
handgemeen werden.
Ook nu voelde de blozende jongen met trots
den grooten afstand tusschen het denken van
dien grijnzenden vlaskop en het zijne en met
bewustheid uitdrukking gevend aan dat gevoel
wendde hij den blik vol minachting af en sprak,
den leeraar vast aanziende, met heldere stem:
meneer, u hebt het geradend>
En weer een uitbarsting van lachlustige jeugd.
Jan sniklachte even zenuwachtig mee en boog
zich weer over zijn boek en toen was het hem
een oogenblik of zijn keel met zware vuist werd
dichtgeknepen en onder zijn oogleden voelde
hij tranen zwellen, maar hij drong ze terug, de
oogen wijd open sperrend. De leeraar klopte
hem op den schouder en zei goedig: « Zoo
mag ik 't hooren. Kom, jongens, stil nu 1 —
wie volgt maar!»
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En weidra was de gansche groep teruggezonken
in haar borne, dommelige rust en verbrak alleen het eentoonig opgedreun van die themazinnen, eerst in saai-hollandsch, dan met horten en
stooten in klankrijk Grieksch de suizende stilte.
Jan zat op den rand van zijn inktkoker te
staren, op een punt. Een paar minuten had
hij geluisterd naar het vertalen van de anderen
en de opmerkingen van den docent, maar nu
hoorde hij niets meer van die geluiden om
hem , alleen even opkijkend wanneer het stil
was, zooals men het luide tikken niet hoort van
de klok in de kamer,, waar men zit te lezen
en toch verwonderd opschrikt als zij plotsling
stil staat.
En Jan keerde terug tot zijn droomerijen. Het
was dus liefde, hij wist het nu zeker, hij had
er zich ten voile van overtuigd. Als hij met
haar wandelde in het park , as hij haar 's avonds
thuis bracht, dan voelde hij zich beven van een
aandoening die nieuw voor hem was en zoo
heerlijk, de zij hem het heiligst werd en hij
haar zachtjes in zichzelf liefde noemde, liefde,
wat een mooi woord , nietwaar? zoo rein, zoo
hoog, en hij was er toch zoo vertrouwd mee nu.
Zeker, hoe kon het ook anders? hoe kon hij,
die gewoon was wat hij deed goed te doen,
nauwgezet en geheel, hoe kon hij die zijn geweten God noemde en slecht al waartegen die
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god zijn strenge stem verhief, hoe kon hij, Jan
Droste, die was zooals hij zich altijd gekend
had, wars van wuftheid en lichten zin, een
meisje het hof maken, haar kussen en liefkoozen
zonder oprechte, innige liefde?
E toch toch had hij zich soms onrustig
gevoeld, als hij andere mooie meisjes ontmoette
en die hem aantrokken als zoovele magneten
en teleurgesteld als hij zich zijn vroeger vaag
vrouwideaal herinnerde , een wezen van zuivere
lichte liefde, vol geest en vol gevoel , die met
teedere zachtheid zou omgaan met het schoone,
dat hij in zich wist en dat zij dan ook zou
kennen en in zich opnemen en hem in ruil
haar eigen blanke ziel openbaren I
Want zoo was Lize niet, o hij voelde het
zoo 1 Zij kon alleen praten over al hun kennissen,
en het schaatsenrijden en haar nieuwen mantel,
en lachen haar bekoorlilken vollen lach en haar
fluweelen wangen tegen de zijne drukken en met
haar kleine vingers door zijn haren kroezen. Aileen!
maar dat was zoo'n heerlijk genot, o die weeke
lippen , die donzige wangen , die zachte bruine
oogen, waar een meer van verlangen in deinde.
Hi] wist wel, zij was wat dom. Maar dat kon
hem niet schelen, neen, neen, neen, 't kon hem
niets schelen , niets, dat zou hij wel uit willen
schreeuwen ; zij was een eng-el en hij had haar
lief, voor altijd
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Voor altijd . . . . ; maar er waren zooveel menschen, die veranderen als ze wat ouder werden,
hij wist dat uit boeken , ja , hij had het zelf
wel opgemerkt, zijn oudste bruer,, — wat sprak
die niet dikwijls op gansch anderen toon over
sommige dingen dan vroeger. Zou hij ook veranderen ? Zou hij ook andere ideeen krijgen ,
andere wenschen, andere behoeften ?
o die onrust ! — weg, weg met die gedachten , die fluisterstemmen , die zielesteken ! Hij
wilde niet veranderen , hij wilde niet , 't was
alles veel te mooi , 't zou schennis zijn , misdaad !
Haar liefhebben was zijn plicht.
Zij had hem immers ook zoo innig lief; boven
alles had zij zelf gezegd ; zelve had zij hem
bekend, dat zij zich vroeger wel tot dezen en
genen aangetrokken gevoeld had , maar nooit
z(5(5 als tot hem ! Hij had dat ook wel van
andere jongens gehoord , men noemde hem soms
de namen van de jongens ,, met wie zij vroeger
zou « geloopen » hebben , maar dat was alles
voorbij, nu had zij hem lief, innig lief. Ha , ha!
Hij lachte wat met die anderen!
Zoo droomde hij door , altijd tot die liefde
weerkeerend , vol als hij was van die nieuwe
aandoening , die hij niet begreep.
Toen het uur om was en de bel luidde en
al de jongens zich haastig uit de voeten maakten,
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stond hij ook op , nam zijn boeken en slenterde
langzaam weg. Maar buiten stond plotseling zijn
sluikharige vijand voor hem , die hem grinnekend aankeek en op platten toon vroeg. « Is ze
mooi„ Droste , ken ik 'r ? » Jan's bloed drong
heftig naar boven, een snelle beweging en zijn
knokkige vuist trof een harde kaak ; toen voelde
hij dadelijk een paar dreunende bonzen op zij
zwaar hoofd, toen twee armen die hem omvatten. Zij vochten , hijgend en steunend tot er
een leeraar uit het gebouw kwam en anderen
waarschuwend riepen: « Pas op , pas op ! »
Toen trok "jet van Hove , zijn beste vrind,
hem mee aan zij jas, maar hij rukte zich los
en liep naar huffs , op een draf, opg-ewonden
e'en en al actie !
VI.
Jan was onuitputtelijk in het verzinnen van
nieuwe plannen om zijn meisje dikwijls te ontmoeten.Toen de zomer met zijn «groote vacantie>›,
zijn lange wandelingen , en zijn avondconcerten
in de open lucht voorbij was, kwamen de
soireetjes en partijtjes weer terug, en de opera's
en uitvoeringen en die beruchte koppelaar,, het
ijs. Er werd een tooneelclub opgericht en Jan
en Lize speelden uiterst natuurlijk de verliefde
rollen, vooral bij de repetities. En, o, die heer
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lijke avonden , als Jan heel onverwacht bij Eduard
op kwam loopen en die hem meenam naar zijn
kamer, al gauw gevolgd door Lize , die thee
bracht en een praatje bleef maken op Jan's knie.
Het toeval wilde dat zijn bezoeken ook vaak
samentroffen met den familieavond der Wale's,
en dat wel wanneer deze maandelijksche reunie
ten huize van oom Hein of oom Pieter plaats
vond.
Dan was, zooals Jan zich placht uit te drukken , de Sont vrij en gebeurde het dat deze Romeo
in kwakkenkleeren aan de hand zijner Julia
zachtjes, — want de kleintjes sliepen nog niet !
— van Eduard's kamer naar het heilige der
heiligen werd geleid , naar Lize's eigen vertrekje,
dat voor de helft was gevuld met haar ledikant,
een, gezellig groot meubel , met dikke , donkere
gordijnen omhangen.
Haar zoo te zien in haar eigen boudoirtje ,
in 't flikkerend halflicht van een kleine gasvlam,
de zachtgeurende lucht in te ademen van dat
meisjeskamertje , naast haar op den rand van
het ledikant te zitten fluisteren , haar armen om
zijn middel te voelen , haar hoofd tegen zijn
schouder , dat was voor Jan het toppunt der
bekoring. Daarbij waren al zijn vroegere avontuurtjes en scharrelerijtjes toch maar kinderspel!
Hij droomde zich dan dikwijls een Italiaanschen
prins, jammerlijk beroofd en berooid natuurlijk,
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die zijn schoone bezocht, de dolk op zij; hij
vond het dol romantisch en zeldzaam zalig.
Eens, toen hij juist was binnengemokkeld,
werd er geklopt aan haar kamerdeur. Jan schrok
hevig, Lize niet merkbaar; dadelijk stond zij op,
duwde Jan glimlach end, zachtjes achter het
ledikant, trok het gordijn over hem heen, ging
naar de deur en stak het hoofd er buiten, kalm
zeggend: « 0, ben jij het, Keetje, moet je nog
water brengen ?. «Ja juffrouw I , « Best,
ga je gang maar!.
En Jan hoorde daar achter het ledikant hoe
de meid de kan en de karaf vulde en zag door
een gaatje in het gordijn Lize op haar kleine
arrnstoeltje zitten, een boek in de hand, zacht
neuriend. En hij bewonderde even met trots
haar tegenwoordigheid van geest en haar kalmte,,
maar zijn eigen hart voelde hij gejaagd bonzen,
— en toen plotseling een snelopkomende neerslachtigheid van ergernis over zijn onwaardige
figuur daar achter dat gordijn. Hij voelde zich
gekrenkt, 't was eigenlijk toch zoo: zij was
een dame, hij een jongetje, dat ze er op nahield voor haar plezier en wegstopte, omdat
't veel aardiger was als niemand anders het zag,
zij moest hem eigenlijk wel minachten.
Goddank, daar slofte de meid weer weg,
Lize keek lachend naar hem om, maar Jan
kwam met een ernstig gezicht naar haar toe en
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zei: « Lize, je houdt immers van me, he , nog
evenveel ? ›, — qe bent een snoes , ik houd dol
van je,. zei ze. — qa , maar , zie je , — zeg,
denk je wel Bens over later , zal je me dan
zoo kutinen liefhebben als een vrouw haar man,
zeg , lieveling ? »
« Stil . zei ze , en legde haar hoofd tegen
zijn Borst en keek zoo , lieflachend , tegen hem
op , « stil, stil, — daar nog niet over praten ! »
Jan bukte zich over haar en kustte haar
wangen, oogen en mond en zij fluisterden zacht
door totdat hij weg moest en weer naar Eduard's
kamer liep om hem goeden dag te zeggen.
Maar toen hij op straat stond, weer alleen,
kwamen die kwellende gedachten terug en hij
liep ineengedoken, dofneerslachtig naar huis.
VII.
Den volgenden dag op school zat Jan soms
stil voor zich heen te lachen om die dwaze
zelfkwellerijen en hij ging naar Lize met een
uitdagend liedje op de lippen en hij joelde en
stoeide met haar, dol van opgewonden vreugde.
Maar voortaan kwamen ze terug die gedachten,
al meer en meer, en dikwijls zat hij 's avonds
verdrietig over zijn boeken te suffen, niet in
staat tot werken. Was haar liefde wel waar en
groot, kon dat wel, kon dat wel op hun leef-
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tijd? En dan kwam ook weer die twijfel aan de
echtheid van zijn eigen liefde, en 't hielp niet
meer al wat hij redeneerde met zichzelf, 't
geloof was weg
voor goed!
Hij bego
wat hij vroeger ooit had kunen doen ! — met lof van zijn meisje te spreken
tot zijn vrinden, die hem dan verbaasd aankeken.
beweerde ! et vuur dat een vrouw geen
savante moest zijn, geen blauwkous© Lief, zacht,
echt vrouwelijk moest zij zijn; al die geleerdheid, wat hadt je er aan ! En de vrienden waren
dat volmaakt eens, maar vonden dat de hoofdzaak maar was of je elkaar goed begreept en
liefhadt, wederzijds. En dan werd Jan kregelig
en begon over wat anders, iets wat hem ergerde,
en schold daar een beetje op, met een bitteren
klank in zijn stem.
Intusschen voelde hij dagelijks heel duidelijk
hoe hij meer en meer gewoon raakte aan de
weelde van haar aanraking, aan dat zalige genot
haar op zijn knieen te laten rusten van uitgelaten
stoeierij, haar warme wangen tegen de zijne. Hij
kon geen dag meer buiten haar en was uit zijn
humeur als 't soms toch gebeurde, dat hij haar
in een paar dagen niet had gezien. Hij werd
zeer onrustig en prikkelbaar. Eens toen hij haar
thuis bracht van een partijtje en een domme
slungel van een jonge jongen met hen mee bleef
loopen, sloeg hij dien in plotselinge woedende
3
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drift met zijn stok om de beenen. Lize was
boos en hij weende van spijt. Hij gaf haar ook
dikwijls een kortaf, bits antwoord en dan wisselden zij soms scherpe, inbijtende woorden, die
met kussen en tranen niet weggewischt werden.
Hij was dan ook veel jaloerscher dan vroeger,
toen hij nog zoo zalig-kalm zeker was van haar.
Hij verweet haar een groet, een lach, een blik.
Want al was het dan waar wat hem zoo pijnigde,
al was hun liefde niet echt, niet onsterfelijk,
een ander zou er niet aan raken 1 Geen ander
tusschen hen, dat zou hij nooit dulden !
VIII.
Maar op een avond toen ze zich rustig tegen
hem aangevlijd had , begon ze zacht glimlachend :
« Ik heb van middag een ouden kennis ontmoet..
« Zoo >>, zei hij, «wie dan ? .
<< Frits Beelaerts , je weet wel! — ik heb je
dat immers wel eens verteld..
't Was een van de namen , die Jan dikwijls
met den haren had hooren noernen ; hij kende
dien Frits alleen van aanzien ; een lange bleeke
jongen , — student nu, — een gedistingeerd ,
deftig-strak gezicht; een heel goede familie , die
Beelaertsen !
« Heb je hem gesproken ,. vroeg hij.
« Ja, — hij sprak me aan.»
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.Waarom , wat had hij je te vragen?.
«Wel, zoo maar, — hij wou eens weten hoe
't me ging — hij had er van gehoord, merkte
ik, — van jou en mij , zie je..
« En wat had hij daarmee te maken, — waar
bemoeit die kerel zich mee! .
« Nou, God! word nu niet boos, anders wou
ik dat ik 't je niet verteld had..
« Niet verteld!? Nou nog mooier! Ik vind
eigenlijk dat je hem heelemaal niet te woord
hadt moeten staa — maar in alle geval moest
ik het weten..
.1\laar daarom heb ik 't je immers ook verteld! — Lieve hemel, wat wordt je toch gau w
boos, — 't is ook wat heelemaal! ik mag toch
wel eens praten met een ouden kennis..
Zij pruilde. Das was niet altijd een zeker
werkend middel, ditmaal hielp het. Jan morn
pelde ; «Boos? boos! ik ben niet boos,... geef
me maar een zoen _ . en laten we er maar
niet meer over praten!.
Den volgenden middag kwam hij Kees Bikker
tegen, die hem in de zij stootte en lachend zei :
.jij, opsnijder, met je Liesje Wale, ik heb
haar gisteren zien loopen in drukke conversatie,
— met wien denk je? >>
«Met Frits Beelaerts,. zei Jan, .ik wist het..
« Zoo? kom! — nou , dan is 't goed, hoor !
— adieu, — sterkte I>>
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Maar een paar dagen later had Piet van Hove
ze ook gezien , vlug afscheidnemend. Jan wist
het, zei hij.
Ix.
Jan had het land, hij was onrustiger, gejaagder dan ooit. Een naar voorgevoel beklemde
hem. Als hij naar Lize ging wond hij zich op ,
en sprak druk met haar over allerlei andere
dingen , uit vrees dat zij weer over Frits beginnen zou. Zij sprak er nooit meer over, maar
was soms heel stil, met jets kwijnend looms
in haar bewegingen. Jan deed alsof hij dat niet
zag, en praatte door, al maar door, hoewel hij
zijn keel soms voelde toeknijpen.
Hij « zat in de zesde ), nu en het liep tegen de
paaschvacantie, waarna het eindexamen spoedig
volgen zou. Hij had dus veel werk. Maar 't ging
niet; hij roffelde 't meestal of en liep de deur
uit , naar haar of naar een vriend , druk praten
en pret maken. Vooral wanneer er veel wind was
ging hij altijd uit om er tegen in to loopen,
want 't was hem voortdurend of er een zoele
lucht om hem was, of er een onweer hing. De
wind was heerlijk, 't eenige wat hem tot kalmte
bracht.
Hij was aan Frits Beelaerts voorgesteld en
had hem de hand gedrukt en luchtig met hem
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gepraat over Leidsche zaken; Frits had hem
een paar moppen verteld, studentenmoppen en
hij had er daverend om geschaterd.
Hij kwam nu Frits, die al vacantie had, van
tijd tot tijd tegen en groette dan vroolijk, uittartend vroolijk, en de ander keek hem aan met
zijn zonderlinge, iiepe •ogen ernstig, uitvorschend en knikte eve En als ze elkaar voorbij
waren draaiden ze beiden het hoofd om en
zagen elkaar nogmaals aan, een oogenblik
maar, want ze keken terstond weer voor zich®
Op een avond nu — 't was een week of zes
nadat Lize 't eerst over Frits had gesproken
zat Jan bij Eduari te praten, toen zij binnenkwam en vroeg of hij even met haar mee wou
gaan naar haar kamertje, zij moest hem eens
ernstig spreken. Jan schrok licht, daar was het
nu, kalmte nu, kalmte! Hij sloop als steeds
op zijn teenen met Lize naar haar kamer en
daar bleven ze beiden staan, recht tegenover
elkaar, zij met hangend hoofd, hij op haar
neerziend, met gefronsde wenkbrauwen.
« Wat is er,>> vroeg hij.
«1k heb Frits Beelaerts vandaag weer gesproken..
Ja .... en? .
En .... wel, we hebben heel ernstig gesproken samen, zie je, hij vroeg of 1k nog wist
waarom wij eigenlijk onze oude
onze oude
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betrekking afgebroken hadden, hij moist het niet
precies meer, maar hij vond 't zoo jammer —
hij was er nooit in geslaagd mij te vergeten ,
hij houdt nog altijd vreeselijk veel van me. (Zij
keek even op, naar Jan's oogen, en toen weer
voor zich op den grond, blozend.) En toen vroeg,
hij weer of ik nu gelukkig was — en — of er
heelemaal geen hoop meer was voor hem , —
o , Jan, toen kreeg ik toch zoo'n zielsmedelijden
met hem, hij is zoo goed, zie je, haast onbegrijpelijk goed en zoo zwak! Wij spraken over
alles heel ernstig, — ook over sterven, hij
zei dat hij de dertig wel niet halen zou en dat
hij zoo verlangde naar wat geluk voor dien tijd.»
Zij zweeg weer , maar Jan herhaalde met een
vreemde, schorre stem: Ja, ja, .... en? ...
« Nou, toen toen heb ik gezegd, dat wij
nog zoo jong waren , en dat hij alle hoop nog
maar niet op moest geven..
Jan bracht even de hand boven de oogen
als wilde hij zich bezinnen wat hij zich zoo
vaak voorgenomen had te zeggen en te doen ,
als dat mocht korner'. Maar hij schudde het
hoofd. En toen richtte hij zich geheel op, rechtop , trad een stap op Lize toe en reikte haar
de hand. « Adieu >>, zei hij.
Zij gaf hem de hand maar wendde het hoofd
of en zei met een pruilerige stem: « Ga je
nu in eens weg?

EEN KALVERLIEFDE.

39

« Of ik nu in eens wegga? » zei Jan bitter en
lachte even , zenuwachtig.
Nou ja , zei Lize, ik kan het toch niet
helpen, 't is nu eenmaal zoo !.
Jan bleef even staan. Toen trok hij z'n meisje
nog eenmaal naar zich toe, aan zijn Borst en
kuste haar op de oogen. << Adieu , herhaalde
hij « nee , jij kunt het niet helpen, dat je bent
zooals je bent,.

En weg was hij , op een ren de trap af, jas
en hoed hingen v6Or in de gang. Pang ! daar
sloeg hij de voordeur dicht en daar stond hij
buiten, in den regen , die neerplaste en tegen
hem op spatte.
, hij had zijn parapluie binnen laten staan
maar daar was nu niets meer aan te doen
vooruit nu , niet meer daar heen, vooruit ! —
Naar huis ?
neen , nog niet , 't was hem
onmogelijk ;
zOO linksaf!
Denken kon hij niet. Al zijne zware gedachten zijn ongeuitte wanhoopswoorden van
den laatsten tijd hamerden nu door zijn hoofd
en hij hoorde veel stemmen door elkander en
al die namen Lize, Eduard , Marie, Betsy,
Frits I Plotseling bleef hij stilstaan, woedend ,
het hoofd achterover, zoodat hij de schuin-
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vallende regendroppels op zijn wangen en voorhoofd voelde. Frits ! Zou hij er heen gaan ,
doordringen tot op zijn kamer en hem dan bij
zijn kraag pakken en met het hoofd tegen den
muur bonzen , zou hij ? ..... Maar waarom ?
waarom ? Wat zou dat baten? En zou dat nobel
zijn tegenover haar , die het toch niet helpen
kon » ?
Hij liep weer door , de handen in de jas.
zakken , het hoofd op de borst, en na de woede
kwarii de laffe spijt over zijn terstond weggaan.
Er was toch misschien nog wel wat aan to
doen geweest , hij had toch ook zijn rechten , —
hij had haar misschien wel weer over kunnen
halen . . . . Maar toen kwam weer ergernis over
die spijt, die hij van zich wierp als iets vuils,
en kwam machtelooze ontzetting , groote doffe
droefheid over de ramp, die hem getroffen had.
Zoo liep hij al maar voort door de stille
straten in het schemerlicht der gaslantaarns ,
terwijl zijn schaduwen lichaamloos , ij1 als
schimmen om hem draaiden , inkrimpend en
uitzettend , hij liep voort, slobberend door den
modder en groote plassen, recht voor zich starend
met onverschillig vooruitgestoken lippen, totdat
zijn natte kleeren zwaar neerhingen en plakten aan
zijn leden en zijn hoed hem loodzwaar drukte
op het gloeiende voorhoofd. Zoo kwam hij thuis ,
liep de meid , die open deed, zonder groet voor.
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bij en in Bens door naar zijn kamer© Op de trap
riep hij nog even : „Kaatje , zeg aan ma , dat ik
met erge hoofdpijn naar bed ben gegaan ! >,
Rillend tastte hij op zijn tafel rond naar de
lucifers; de eerste gingen niet aan, — eindelijk
brandde er een en de gasvlam plofte op. Daar
was hij da weer tusschen de vier steenen muren
van zijn klein kamertje, daar stond zijn ijzeren
ledikant zonder gordijnen, alles troosteloos eenvoudig en koud. Klappertandend schoof hij
zich zijn natte kleeren van het lijf en hing ze
over een stoel en hoorde er druppels aflekken,
dof, op het grove karpet. Zijn laarzen en sokken
vastgezogen aan zijn gezwollen voeten , trok hij
met moeite uit, zijn boord en das rukte hij los.
Dan 't licht nit en in bed, tusschen de kille
lakens en dekens, die hij om zich heentrok,
haastig, schuw. Het schuddende ledikant piepte.
Maar toen werd alles stil in zijn donkere
kamer, alleen den regen hoorde hij soms, tegen
zijn ramen kletterend. De stille duisternis omgaf hem aan alle zijden, sloot hem in, 't was
als een graf.
Hij lag met wijde oogen voor zich uit te
staren in dien zwarten nacht en gaf zich over
aan in-bittere, droeve mijmering. 't Was al
dof-klagende armoe in zijn ziel, 't was leeg en.
stil en donkere Leeg, ja, leeg was hij heelemaal, er was niets in hem, hij had ook
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nooit lets gedaan, hij kon niets doen hij was
niets. Nog al natuurlijk, dat er niemand was,
die om hem gaf. Zijn vader, zijn moeder, zijn
zusjes en broers, 't zou ook wat! niets dan
gewoonte! Hij was nu eenmaal hun zoon, hun
broer, ze moesten hem wel dulden. Zijn
vrinden? Hij had ze niet. Zou er een zijn , die
hem begreep als hij sprak van zijn liefde en zijn
verlies; ach vrinden, onzin! vrindschap over 't
algemeen onzin, maar voor hem onmogelijk!
Want wat een naar jongentje was hij toch,
zoo'n echt nietsbeduidend, saai schooljongetje,
zoo'n pieterig ventje, ba! Hoe had hij zich ooit
kunnen inbeelden , dat zij van hem hield! ze
had zich maar wat met hem geamuseerd, wat
was er aan verbeurd I - Als hij nu stierf, in
Bien nacht - wie zou er om treuren, wie over
zes weken nog aan hem denken?
Toen hij lang zoo had liggen suffen en staren
in de duisternis, voelde hij zich plotseling benauwd vol van tranen. Tweemaal schokte zijn
hoofd op en daar voelde hij de warme droppels
rollen over zijn wangen en zijn lippen proefden
hun zilten smaak. Hij draaide zich om en duwde
zijn gezicht in het kussen, dat hij met beide
handen had vastgegrepen. Zoo bleef hij lang
liggen met opgetrokken knieen, terwijl het heftige snikken zijn gansche lichaam schokken
deed. Eindelijk werd hij rustiger, zijn leden
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ontspanden zich, zijn adernhaling werd regelmatig — hij sliep in ... 9
XL
Hij werd wakker met een mat, dof gevoel
in zijn hoofd, zich eerst alles vaag herinnerend,
in een grijze wolk van treurigheid, toen scherper en pijnlijker.
Hij stond op, armen en beenen stijf en doof.
Het leven begon nu weer, het gewone, dagelijksche leven, hoe zag hij er tegen op!
Langzaam kleedde hij zich aan, met borne
bewegingen, nu en dan zacht zuchtend. Hij
herinnerde zich dat hij niets van zijn werk afhad,
ba I 't kwam er ook wat op aan! Hij ging naar
beneden.
« Hoe is 't met je hoofdpijn, Jan ., vroeg
zijn moeder met bezorgden, vorschenden blik®
«0, goed, zei Jan, nog een beetje, hier aan
dezen kant, maar 't zal wel zakken! .
«Wat zie je bleek! Er is toch niets gebeurd,
gisteren avond? .
«Jets gebeurd, wel nee, hoe komt u er bij ?»
« Nou, dan is 't goed , — je ziet zoo bleek !.
«Wel nou, een mensch kan er niet altijd even
fleurig uitzien ! .
De banaliteit van zijn woorden maakte hem
wee. Hij propte gauw zijn boterham naar binnen
en ging weg.
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Kom , ventje, naar school ! herhaalde hij een
paar maal, flauw-sarcastisch lachend , tegen zich
zelf.
De harde schoolbank deed hem goed in zijn
bittere melancholic. Hij bleef er den heelen dag
loom op hangen , met onverschillige berusting
de standjes van zijn leeraars over zijn luiheid
aanhoorend. Want hij bleef halsstarig bij zijn
eenige verontschuldiging: dat hij gisteren avond
niet veel lust had gehad om te werken.
Zijn klasgenooten keken hem verbaasd aan ,
maar hunne bewondering voor wat ze voor moedsbetoon hidden en het genot der standjes waren
te sterk om eenige gedachte aan de oorzaak
toe te laten. Na de lessen kwamen ze om hem
heen staan en stookten hem lachend op vol te
houden, altijd weer hetzelfde te zeggen I Hij
was de held van den dag , wat hem even onverschillig liet als al het overige.
Den avond van dien dag en de volgende dagen
werkte hij wat, maar slecht, slordig. Op school
zat hij te suffen, alles nog eens en nog eens
over te denken , zich dwingend met scherpe
juistheid al het gebeurde in zich op te nemen.
Dan dacht hij ook aan Frits Beelaerts en de
slimme, handige manier,, waarop die 't had
aangelegd met dat «oude recht» en dat interessante korte leven. En dan steeg het bloed hem
weer naar 't hoofd en hij balde een vuist en
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vloekte in zich zelf, en bedacht wat hij zeggen
zou als hij hem eens ontmoeten mocht ergens.
Eens, toen hij met Piet van Hove naar huis
ging, kwam hij Beelaerts tegen. 't Was in een
drukke straate Hij sprak hem aan op ruwen
minachtenden toon en er werden scherpe kwetsende woorden gewisseld met schelle stemmen,
aar de voorbijgangers bleven staan en Piet
zei « Ga nou toch mee, wat heb je daar nu
aan, elkaar een beetje uit te staan schelden op
straat ! » ja, Piet had gelijk, wat had hij er aan!
Alles was immers toch zooals het was en zooals het behoorde® Want hij was niets, nietsl
Hij maakte 's aviends lange wandelingen, altijd
alleen, langzaam voortsjokkend in zijn zelfgenoegzame onverschilligheid en zoo leefde hij
een paar weken sufferig, van den eenen dag op
den anderen, maar door !
't Gebeurde wel eens dat onder zijn vrinden
een onderwerp ter sprake kwam, waarover hij
vroeger in vuur geraakt zou zijn, en dan begon
hij soms weer mee te praten met snelle, korte
gezegden, pittig en scherp. Maar hij had dan
dadelijk het land over die belangstelling en liep
weg. Of hij hoorde een goede mop vertellen
en moest onwillekeurig meelachen, wat hem tot
toorn toe ergerde. Want hij wade onverschillig
en melancholiek zijn, zich geheel overgeven aan
die stemming, het moest zoo.
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Toch kwamen die oogenblikken van opflikkerenden levenslust meer en meer terug en
kwam ook een ander gevoel, eerst onbestemd ,
dan al duidelijker, zich vermengen met zijn
melancholie. Dat was het gevoel dat de onrust,
die hem zoovele maanden had overspannen en
afgetobd, nu was weggenomen. Langzaam, heel
langzaam groeide in hem het bewustzijn van
zijn herkregen vrijheid.
Maar hij wilde dat gevoel nog niet, hij leed
er onder,, want hij had zijn matte neerslachtigheid liefgekregen en wilde ze niet kwijt. Er
kwam nu een voortdurende strijd in hem, de
worsteling van zijn koppigen wil met zijn jonge
gezonde levensvreugde, met zijn overmoedige
wassende kracht. En die strijd bracht verwarring in zijn gemoed, 't was hem niet helder
meer in zijn denken , dof, troebel.
Dat kon hij niet uitstaan , dat moest eindigen.
XII.
Toen , op een avond, zette hij zich in zijn
ouden leeren leuningstoel achterover, de armen
langs zijn lijf liggend, de oogen gesloten. Met
den vasten wil alles in zich tot klaarheid te
brengen , ging hij sterk ingespannen aan zich
zelf alleen zitten denken , al het andere uit zijn gedachten verdrijvend, tot zich inkeerend , diep
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in zijn ziel, zooals een duiker afdaalt in ze zee ;
de golven slaan schuimend tegen de rotsen
maar daar beneden is het stil, vredig stil en hij
ziet den bodern wel niet, den onpeilbaren, maar
vele wondervolle dingen , die hij zich nooit
gedacht had , nooit gedroomd. Zoo blikte ook
hij rond in de stille diepte van zijn gemoed,
met hoogstemmende verbazing. En hij zag
zijn brandende begeerte naar leven, naar altijd
'even, zijn innige gehechtheid aan al het menschelijke zijn warme bewondering voor de natuur,
zijn geloovig vertrouwen op het goede, zijn
vereering van het schoone, dat hem toeschitterde als een ver zonnebeeld. Hij voelde een
trillenden gloed van genot en hoorde een kristalhelderen altijd aangehouden, wonderliefelijken
toon. Hij wist zich in een heerlijk hooge stemming. , dichter bij het Allerhoogste, het eeuwig
onbekende en zijn lippen prevelden klanken
hij bad: 1k heb u lief! — kom, woon in mij
en geef mij kracht.
En van dat uur af had hij de kracht. Hij
dwong zich niet meer te denken aan die maanden , dat anderhalve jaar,, dat hem nu al was
als een vreemde droom en 't gelukte hem. Hij
dacht ook niet meer aan haar. Hij leefde in een
roes van energie, hardwerkend, scherpdenkend,
alles wat hij zag en hoorde in zich opnemend
als voedsel. De reactie sleepte hem mee, hij
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verwonderde er zich zelf over. Hij voelde zich
sterker , frisscher dan ooit, Hij zag ook niet
meer op tegen de leege stilte van den nacht.
Zoodra hij in bed lag, sliep hij in, zoo moe
was hij dan.
Niets was er nu wat hem niet aantrok , niet
boeide. In zijn vrijen tijd las hij , alles wat hij
krijgen kon, dikwijls las hij tot diep in den
nacht , zich inspannend om vlug te begrijpen,
zich altijd inspannend. 's Morgens weer vroeg
op
Maar toen , op een avond , voelde hij zich
plotseling zoo moe en overspannen , dat hij begreep, dat het zoo ook niet duren kon. Hij was
doodop , zoo doodop , dat hij begon te huilen
van louter moeheid. Lang lag hij voorover met zijn
hoofd op een dikke grammatica. Hij keek naar
zijn lessenaar en naar het laatje naar rechts en
dacht aan wat daarin lag. En hij ging er naar toe en
nam 't er uit ; het waren brieven, kaartjes, portretten , haarlokjes. Hij begon te lezen, alles te
lezen en bleef zoo zitten wel een uur lang.
Toen hij nu alles had gelezen schoof hij 't
opzij en bleef voor zich zitten kijken, nadenkend.
't Trof hem , zoo lang als dat alles nu al geleden scheen. En wat hij vroeger altijd vaag
had gevoeld , dat voelde hij nu scherp , pijnlijk
scherp , dat 't niet echt was geweest, niet waar,
niet eenvoudig, niet natuurlijk. 't Leek hem nu

EEN KALVERLIEFDE.

49

alles zoo opgeschroefd, hij schaamde er zich 'n
beetje over® Ook haar zag hij nu voor zich
zooals ze werkelijk was, en hij begreep niet meer
die lange opwinding van liefde.
Toen stak hij de hand uit naar de brieven ,
die voor hem lagen en kwam het plan in hem
op ze alle te verbranden. Maar hij deed 't niet.
Hij vond 't la£© Waarom ze weg te doen? Ze
hinderden hem niet, die brieven® En hij lei ze
allemaal weer netjes op elkaar,, en maakte er
weer een pakje van, en bond er een touw om,
en met vijf groote lakken verzegelde hij 't pakje.
Toen lei hij 't weer in hetzelfde laatje en sloot
't en stak den sleutel bij zich.
Daarop schoof hij zijn raam open en ging
naar buiten zitten kijken, naar de stille straten,
en naar de hooge sterren.
Hij voelde zich rustig; het evenwicht in hem
was hersteld. Maar hij voelde zich niet meer
zoo jong . w

4

DE VERLOREN ZOON„

PRELUDIUM,
't Is nu jaren geleden . . _
't Was een namiddag in de donkere dage
voor Kerstmis; 't sneeuwde,
In een deftig huis op een deftige gracht, een
breed , statig koopmanshuis , lag een gang, een
lange gang van kalk en marmer,, grijs in het
namiddaglicht, dat door de ruit boven de deur
naar binnen schemerde. Zacht blonken de steenen
aan weerszijden van den donkeren deventer
looper,, maar de wanden waren naakt, zonder
groen , koud-naakt.
Niets stoorde de stilte, de strakke, stijfvoorname stilte, 66k niet het saaie getik van een
groote houten klok, een vervelend , versleten
getik , geregeld en gerekt als het geronk van
een slapende. En dus duurde de stilte voort van
tik tot tik , van tik tot tik; traag groeiden de

54

DE VERLOREN ZOON.

schaduwen in de hoeken, kropen langs de wanden en trilden tegen 't plafond.
Buiten alleen wat geruisch en gekrikkrak en nu
en dan een korte stap, binnen niets dan de klok.
't Licht scheen van kou en verveling te krimpen.
Op eens blij-heldere kin derstemmen, vlak voor
de deur , een bons als van een sneeuwbal tegen
een ruit en toen een schellen, scherp , hoog,
wegrinkinkend de saaie stilte . ...
Buiten gejoegjach van jongensstemmen.
Achter uit de gang kwam een dikke meid
aansloffen , met een kuch en een zucht. Langzaam trok ze den koperen knop op zij en open
vloog de deur met een ruwen ruk; ,de meid
stapt van schrik achteruit.
Haar voorbij schiet een kleine jongen naar
binnen.
« Gauw de deur dicht, Mie, ze gooien sneeuwballen , gauw I>>
« Is me dat binnenstuiven ., bromt Mietje, —
maar de deur doet ze dadelijk dicht — « en
wat zie j' er uit, heere, heere! ....
« Ik ? 0, dat's niks I He , wat is 't hier donke y !
Steek je 't licht op . .... Dan zachter : «Waar
is ma? Zou ze 't gehoord hebben? Er vloog er
een tegen 't raam! >>
« Je ma is in de voorkamer,, er is visite! .
« 0 , Je! Dan heeft ze 't gehoord! .... Wie
is er binnen? .
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.Wel, je tante van der Mandere en de jonge
Mevrouw Iterp. Korn 's hier, dan zal ik je wat
afschuieren 't is zonde, wat zie je 'r Kom
maar mee naar achteren..
't Is een
De kleine jongen kijkt schuw rondo
tenger, bleek manneke van eel jaar of acht, klein
en nietig voor zijn leeftijd, ee- ernstig wijs
kind ; zijn stem is zwak, zijn bewegingen schichtig.
Hij kijkt naar den grond , want wel is de
sneeuw blijven hangen en plakken aan zijn ruig
duffelsch jasje, maar in de gang is er hier en
daar wat afgevallen, er glimmen bruine spatten.
op het marmer naast den looper.
Zijn kort broekje en zijn kousen toonen natte
zwarte plekken.
Gedwee gaat hij met de meid naar de keuken
waar ze zijn jasje uittrekt, dat ze dan afklopt
boven den gootsteen. 't Is warm en licht in de
keuken, een vroolijk blinken van geel koper en
witte tegels.
Zeg Mie, zou 'k een ander pak aan gaan
trekken ? »
Nou dat zou 'k maar gauw gaan doen
hoor
Je weet als je ma,, .»
He jakkes, naar boven , ik blijf veel liever
hier bij jou.»
Rring I weer een schel, een electrische.
Daar schelt ze,» gaat Mie voort, nou,
Jansje zal wel gaan ! »
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.Nog effen wachten , wat 't is ., zegt het
jongetje, . uitlaten misschien? .
. Nee, dat zal wel niet, ze zijn er nog zoo
lang niet..
't Jongetje wacht, kromzittend op een keukenstoel, en luistert met 'n open mond.
. Daar komt Jans aan , » beweert Mie, na een
poosje. 't Was zoo. Of de jongeheer nog niet
thuis was gekomen, mevrouw meende hem gehoord te hebben; hij moest dadelijk binnenkomen om de dames goedendag te zeggen.
.Korn Bob, vooruit! Dan maar zoo! . zei
Mietje met een medelijdenden glimlach.
.Maar, Mie, ik ben kletsnat! .
. Ja, gut jongen, wat wil je dan? Er is nou
toch niks aan te doen, je ma heeft je gehoord..
Bob laat zich langzaam van zijn stoel glijden,
loopt loom de keuken uit, de donkere gang in.
.Ze heeft 't vandaag weer ongemakkelijk op
'r heupen, . fluistert Jansje, als hij weg is.
« Och heer, och heer, . zucht Mie, . 't arme
lieve stumpertje!
In-landerig, angstig, noch meer beklemd door
de schimmige duisternis in de gang, is Bob
tot voor de deur van de voorkamer gekomen.
Daar blijft hij even staan, bijna huilend. Hij
hoort ze binnen praten ; stil 1 't is tante, ze
vertelt wat, vertrouwelijk. Dan voelt hij plotseling wat warms, jets dat naar vreugde zweemt
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en hem moed geeft, dan doet hij de deur
open en loopt naar binnen, de hooge, wijde
kamer in.
Dicht bij het linkerraam zitten de dames te
schemeren.
Zij kijken op.
Diepst in de schaduw van den hoek zit z'n
moeder.
Een tengere vrouw, bleek als haar zoon ,
maar 't haar veel donkerder. 't Ovaal gezicht ,
mooi va tint, de schichtige bruine oogen
vooral, de buitengewoon schandere oogen, in
voortdurend bewegen; zenuwachtig snel rijzen
e dalen, krimpen en rekken de zwarte wenkbrauwen, trillen de dunne neusvleugels, en nim
mer in rust is de mond, al zijn de smalle lippen
vastgesloten. Karakteristiek is die mond, dun
om de tanden liggend, met scherpe hoeken;
een mond gewoon snel te spreken, zich even
gemakkelijk plooiend tot een beleefden glimlach als tot een spottende grijns, maar niet
gewoon zich saam te trekken tot een goedig
woordje of een zoen.
De rijzige figuur,, in het zwart gekleed,
rechtop in haar leunstoel, vol distinctie, met
een zeer bizondere, zelfbewuste elegance, dat
is Bob's moeder,, Mevrouw Roowal.
De andere dames, Bob's tante , een innemende verschijning in zwaren rouw, een
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sympathiek gezicht, zacht wasachtig glanzend
wit tusschen de opzijgeschoven zwarte tulle en
haar gezellin, een veel jonger, weelderig gekleed , dolcoquet jong vrouwtje, ze glimlachen
als de kleine jongen binnenkomt.
<, Zoo , Bob, ben je daar, dag mijn lief
kereltje,. zegt vriendelijk tante, en het jonge
mevrouwtje knikt hem met 'n: dag, dag!
lachend toe. Maar de moeder, als in gepeinzen,
let niet op hem.
Dag tante! — dag mevrouw,
dag ma!
Nu kijkt ze hem aan.
« Dag ventje! .... kom 's hier! waarom ben
je niet dadelijk binnen gekomen? »
« 0 ma! ik kan het heusch niet helpen
Adri is begonnen .... en ik kreeg er juist een
in me gezicht
« Oche); zegt tante; 't mevrouwtje lacht.
<, en toen kon ik effen niks zien, door
de sneeuw in me oogen, ziet u .... en
toen ben ik gevallen .... en toen
« En nu kom je natuurlijk weer drijfnat thuis,
he? .... nu , ga daar maar even op zitten (ze
schuift hem met den voet een kussen toe) en
gees stil! En zich van hem afwendend, vervolgt mevrouw Roowal met een ongeduldige
schouderbeweging: « Nu ja, Louise, dat mag
jou ervaring zijn, en .... zie je, Cisjelief, ik
kan me best begrijpen, dat jij zoo spreekt,
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zoo'n pas getrouwd jong ding, vol idealen over
haar man, haar interieur 0... een kindje
't Mevrouwtje lacht achter haar mofje.
ik spreek van
« Nu ja — nu ja
idealen , nu zie je, dat is allemaal lief en
ooi, maar als je op mijn leeftijd komt en
wat ondervinding opgedaan hebt, dan leer je 't
leven met heel andere oogen bekij ken, beter
Je leert denken, omdat je
begrijpen ook
Je gaat belangsteilen in allerlei
't durft —
dingen, in kwesties van den dag, in literatuur,
in,,.. in alles, alles! 0 en dan kom je tot
conclusies, waar je als jong meisje niet van gedroornd hebt , let maar eens op
't Jong mevrouwtje schijnt niet afgeschrikt,
ze kijkt oolijk-ondeugend voor zich uit, met
een scheef getrokken mondje, en proest 't dan
weer uit, een frisch welluidend lachen.
Tante heeft Bob naar zich toegetrokken, maar
hij durf niet opstaan , blijft naast haar op zijn
voetkussen zitten, zijn hoofdje tegen den wolligen zwarten rok. Met haar mof streelt tante
zijn wangen, meelijdend-vriendelijk neerkijkend
op het tengere kind, dat bijna verdwijnt in
haar schaduw.
Mevrouw Roowal, innerlijk geergerd door dat
dolle lachen, dien overborrelenden levenslust
van 't jonge vrouwtje, maar steeds beleefd glimlachend, buigt zich voorover, legt haar hand
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vertrouwelijk op Cisca's arm en begint dan
weer : . Lach jij maar , lach jij maar , ik heb
ook gelachen , toen ik zoo jong was als jij,
och , och , wat was ik jong I
Cisca kijkt haar aan, ietwat ongeloovig : . En
hebt u dan zOOveel rampen ondervonden, dat
u het lachen verleerd hebt ? . . . . . Dan plotseling ernstig : . Och ja, dat 's waar ! — hoe dom !
ik dacht niet aan den dood van uw mama , —
hoe lang is 't nu geleden , twee , drie maanden
pas , niet waar ? — och , ja , mevrouw, dat was
treurig , heel treurig ? — He, ik zou me niet
kunnen verbeelden, dat mijn lieve moesje . . .. »
De dunne lippen plooien zich tot een bitteren
gliiiilach.
. Rampen ?» herhaalt mevrouw Roowal , als
had ze meer niet gehoord , . of ik rampen
ondervonden heb ? — Was 't maar waar ! —
Een ramp , dat is niets — dat 's opwekkend ,
dat sterkt ! — 1k zou er naar knnnen verlangen,
naar een ramp ,! ik heb altijd gesnakt naar
emotie .... !>
. Marie, Marie ! >> — tante wendt zich om , •
kijkt haar zuster strak aan , maar haar stem is
vriendelijk — . wees toch niet zoo ondankbaar,
foes !
Weer weg is de bittere trek. Nu een ironiesch
lief-lachje en met een nagemaakt-onschuldig
stemmetje — een rose geluid , met een achter>>
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grond groen van gal — « He, wat is 't , Lousje
vindt je me niet lief, waardeer ik niet genoeg
Gods goede gaven, mijn lieven besten man, mijn
eenig zoontje, he ? Moest ik daarmee nu maar
altijd zoet zijn, als een kind met zijn speelgoed,
altijd hetzelfde, want 't zoo mooi en 't was ook
zoo duur geweest , Maatje kocht green ander,
he ? a 0 . 0 Nu , nu , wees maar stil , hoor ! ik zal
zoet zijn 1 a a a a a hahaha 1.... o! o I.
Plotseling naar 't jonge mevrouwtje gewend,
vermoeid-somber . Heb je Multatuli gelezen,
Cisca, . . a . niet ? Lees > m niet, hoor, lees 'm
niet L.. a 't Is vergif, zeggen ze . . . . Ik ben er
aan gewend, en zie je, dat is altijd zoo met
vergif, als je er aan went, kun je er niet meer
buiten. a a Van avond geven ze Vorstenschool . . .
ik wou er wel been , als
« Maar Marie, denk toch, denk toch aan
moeder! .
De mof is op den grond gevallen , 't is een
ouderwetsche , een groote. Bob steekt er zijn
handjes in , lekker warm is dat I 't Satijn van
de voering ritselt zacht, er zit een kanten zakdoek in, wat een lekkere lucht !
Hij luistert niet naar wat er gesproken wordt,
hoort de woorden, zonder den zin te verstaan,
weet zich onopgemerkt, voelt zich zalig alleen
met die groote mof, dat goedige, zachte ding,
net een hondje, zoo'n zachtharig Engelsch hondje.
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Hij legt de mof op het voetkussen en zijn hoofdje
op de mof, 't zinkt er haast in weg; zalig knijpt
hij de oogjes toe, genietend van de warmte en
de vreemde, fijne geur van het bont en de zakdoek, de geur van tante zelf. Wat hield hij van
tante I ... ze was een engel l
x Aan inoeder!» herhaalt Mevrouw Roowal
en ze heeft een bitter, bijtend antwoord klaar,
maar durft 't niet uit te spreken, want ze
voelt hoe Louise haar aankijkt, ze voelt dien
blik van zusteroogen, die door den sluier van
handig gehuicheld martelaarschap heen de
naakte liefdeloosheid zien. Zij vergenoegt zich
dus met een minachtend schouderophalen en tot
Cisca gekeerd zegt ze vlug: « Laten we liever
van wat anders praten , Cisje, vertel me er's,
waar was de huwelijksreis ook heenb
x Naar Parijs en 't Zuiden,» antwoordt 't jonge
vrouwtje snel, blij met die wending van het
gesprek , en begint met een glanzend gezichtje
van de reis te vertellen, een opgewonden verhaal, zonder draad , een reeks kleine uitroepen,
'n gedartel van woorden als prachtig, heerlijk,
verrukkelijk.
Tante luistert aandachtig, glimlachend, welwillend voorover gebogen, nu en dan aanmoedigend met een paar woorden van verbazing of bewondering.
Mevrouw haar zuster,, steeds rechtop in een
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voornaam elegante houding, verveelt zich
zwijgt uit beleefdheid, denkt ik wou dat je
flu maar heen gingt..
Als het even stil is merkt ze leukweg op ,
dat het sneeuwen heeft opgehouden waarna
Louise ook naar buiten kijkt en met den uitroep En de lantaarns worden al opgestoken ,
wat wordt 't vroeg donker tegenwoordig I op
staat om weg te gaan.
Ga zoover met u mee, ais 'k mag ,» zegt
't mevrouwtje.
. Heel lief van je hood — nu , dag
En de zusters reiken elkaar,, en Cisca Marie
de hand.
Dag Bob, dag jongenlief, geef me mof 's
hier,>> zegt tante lachend. Bob houdt zich slapend
hij ligt zoo lekker, maar zijn moeder buigt
zich, trekt hem aan de mouw.
„ Wat is dat nu weer , Bob , gauw opstaan
en de rnof aan tante geven. Is dat weer leven
met iemand's goed..
Schielijk staat Bob op , met een angstig , afwerend gebaar van zijn eileboog, geeft de mof
en slaat dan beide armen om Louise's hals
drukt zich tegen haar aan, kust haar hartstochtelijk. Lachend onttrekt ze zich aan zijne
omhelzing.
O, hoho ! — Dag Bob , dag beste jongen
dagje ?»
kom je 's gauw bij me ,
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Mevrouw heeft gescheld. > jansje , laat de
dames even uit , he?»
En weg was ze, tante Louise. Droef verlaten
staat haar stoel. Bob leunt er tegen , lusteloos,
loom ; zijn moeder voor het raam knikt en
glimlacht nog tegen de vertrekkenden. Dan
zich kort omdraaiend , op minachtenden toon :
x Wat sta je daar nu weer te hangen , jongen —
heb je niets te doen ? Geen schoolwerk ? —
Kom , je staat hier de meubelen maar te bederven met je natte kleeren , allons, naar boven !
Een ander pak aantrekken , en niet beneden
komen , voor ik je laat roepen.D
Pruilend , met gebogen hoofdje , gehoorzaamt
het ventje. De deur uit en dicht langs de
muren van de gang en de trap, schoon 't er
licht is nu, loopt hij langzaam naar boven.
Mevrouw blijft alleen in de groote , leege
kamer. 't Wordt al donkerder , alleen op het
kleed voor den half gesloten haard wat onbestemde
gloed ; nu en dan schiet een glanslichtje langs
het metaal en het glimmende hout van een
paar stoelen. De haard brand onhoorbaar,,
zeurig. 't Wordt al donkerder en killer.
In haar wijden leunstoel gaat ze zitten , achterover , 't hoofd tegen 't harde hout. Nu bepaald
vanavond naar Vorstenschool, denkt ze , al was
't alleen omdat dat kleinzielige schepsel er zich
aan ergert . . . . Al dat getreur . . . . huichelarij
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onzin, ba - Alsof Louise ook niet gebrouilleerd was geweest met mama ! Trouwens
als iemand zestig, zeventig jaar wordt, dan
weet iedereen. dat het einde nadert dat de
flood .G. dat is niet anders !
't Zou haar
niets kunnen schelen om te sterven 0 0 da
hadt je rust . . alleen niet ziek zijn, ineens
dood!
© Lang ziek liggen, opgepast worden,
menschen om je heen. zien, zachtjes loopend
fluisterend, voor je zorgend als voor een klein
kind . a.. dankbaar moeten zij
een gruwel !
Neen, dat nooit
. Er was niemand meer van
wien ze zoo'n opoffering zou kunnen dulden
te veel had ze zich van ieder vervreemd
't Waren ook allemaal zulke schaapskoppen
zoo innig, verachtelijk klein I .
'tWordt kil in de kamer,in de groote leege kamer.
Ze zou naar Vorstenschool vanavond , al gingen Louise en Jan op hun hoofd staan .. Jan ,
ja ! .... Jan ! (Ze lacht hardop, een smalende
lach, een hard, koud geluid) haha !
Jan
die goeierd
het goeie kali* ! G
Goddank
toch dat er kunst was en literatuur
anders
was 't niet uit te houden
. Shelley, Heine ,
Multatuli . Van muziek hield ze niet. Te
vaag, te onbestemd , die klanken ! G . Woorden,
woorden, machtige woorden, scherpe, snijdende,
hard hamerende, grif grijpende woorden ! . ,
wat was 't toch in-vervelend altijd dezelfde te
5
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moeten zijn, altijd mevrouw Roowal, de bekende,
toongevend e, elegante dame , .. armzalig bestaan...
't Was een vergissing dat zij vrouw was. Man
wou ze zijn, staatsman, partijhoofd, minister. . . .
o heerlijk heerschen met het woord ! .... Een
vrouwenbestaan in de tegenwoordige maatschappij , ba , er was niets lagers ! Die minne, misselijke maatschappij, waar je niets tegen kon . . .
waar je niet tegen in kon loopen . . . . Als een
vrouw jets was . . . en zij was jets I . . dan had ze
te strijden haar heele leven lang . . . ieder in 'r
eigen kring . . . . daar was toch wel jets moois
in. . . . o! zij zou strijden, zij gaf 't niet op . . . .
De gelegenheid liet zich niet wachten.
De voordeur knarste open , dof bonsde voetengevoeg door de gang. Zij hoorde het, richtte
zich op in haar stoel.
« Bob, Bob, kleine rekel, waar zit je? >> hoorde
ze roepen, luid, krachtig. En toen een vreugdekreet boven en vlug gerommel van kleine voetjes
op de trap.
Een minuut later de kamerdeur wijd open
en in de opening blijft een kranige, rechte
mannengestalte staan , met het kind op zijn
schouders, vergeefs trachtend iets te onderscheiden
in de kamer.
Mevrouw houdt zich stil.
«Jongens ! wat is het hier donker I . . . , Jansje
steek gauw 't licht aan hier !
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lijf maar Jansje, ik zal 't wel doen,> roept
dan Mevrouw en hij, verwonderd: «God, Marie,
ik had je heelemaal niet gezien 1 hoe gaat het ?.
«Goeiemiddag zegt ze, met den brandenden
lucifer reikend naar de gaskroon. Drie dunne
vla, men ploffen op, trillend. Schel licht rukt
de schemering vaneen, in de hoeken alleen van
de groote kamer blijven de schaduwen hangen,
als geheimzinnige wachters, reikhalzend naar
elkaar, met uitgestoken schaduwarmen.
Hij zet den jongen neer, gaat naar haar toe
en geeft haar een kus op de wang, die ze
hem toedraait met een stroef gezicht, als was
't een plicht. .Hoe gaat 't., herhaalt hij© «Dank
je zegt ze. « Bob , ben je al vergeten wat ik
gezegd heb? Naar boven1 en niet afkomen voor
ik je laat roepen.
«Wat heeft hij weer uitgespookt vraagt
nieneer, zijn zoontje aankijkend met een quasi
boos gezicht.
dk had hem gezegd boven te blijven en
daarmee uite.
,<Maar Pa riep me waagt Bob in 't midden
te brengen.
« Jij doet, wat 'k je zeg, allez, naar boven 1 .
't Jongetje kijkt zijn vader aan, die hem, hoewel steeds fronsend de zware wenkbrauwen,
goedig toeknikt met de oogleden alleen — en
gaat dan weer stil weg.
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Roowal vraagt niet verder. Hij is in een
vroolijke stemming en wil zich die niet laten
bederven ; hij gaat zacht neuriend aan de tafel
zitten en neemt de krant op, schuift het krakende
blad heen en weer , 't handig open en dichtslaand met gemoedelijk tevreden bewegingen.
Een man in zijn voile kracht, een veertiger.
De glanzend rossige snor en baard driest voor
uit gestoken, de goedige, ietwat bijziende oogen
kleingetrokken, zit hij te lezen, een frisch mannengezicht, een forsche figuur, gezellig rond,
prettig om te zien zitten, een beeld van krachtig
leven , van werk-leven.
Mevrouw blijft op haar leunstoel zitten bij
het raam, 't hoofd achterover, de kwade luim
nog verergerd door zijn vroolijkheid.
« Nog visite geweest,> vraagt hij, doorlezend,
terloops , om de stilte wat te vullen.
Zij geeft geen antwoord, wat hem doet opkijken en de vraag herhalen met een vriendelijke
stembuiging.
«Kun-je die krant ten minste niet even op
zij leggen, als je mij iets te vragen hebt — of
ben ik zulke kleine attenties niet meer waard ?.
«Wel zeker, wel zeker ,» zegt hij, onverstoorbaar welwillend, «daar ligt de krant 1 Vertel me
dan nu's wie er geweest is.»
Zij , sleepend : « Louise . . . en Cisca Iterp.»
«Zoo , zoo ! Gaat 't Louise goed ? Komt ze
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niet eens gauw een avondje? Dat vrouwtje van
Iterp is een aardig jong ding, he?»
eigen'n Heel onbeduidend lachebekje,
lijk een vervelend, gichelend schaap
.Vindt je? — Zoo? — Ik dacht dat ze nogal
aardig was.... kwestie van smaak zeker ! Dus
je hebt toch nog wat aanspraak gehad, he? Ik
heb 'n drukken middag achter den rug,,, gaat
hij voort, glimlachend , de hand door de haren
strijkend, maar aardige zaken, aardige zaken!...
Verbeeldt je dat Pieters »
<<In godsnaam ! spaar me die tabaks-kwesties,
ik vind ze bitter oninteressant,>› valt ze in.
Dan verdwijnt de vroolijkheid van zijn gezicht,
hij bromt een vloek en neemt de krant weer op.
Zoo zitten ze zwijgend bij elkaar tot Jansje
komt zeggen, dat het eten op tafel staat.
.Goed, roep dan de jongeneer ,» zegt mevrouw.
En man en vrouw gaan naar de eetkamer
achter in 't huis,
Het heldere stille licht van een glasvlam , in
groeienden overvloed neervailend uit de matwitte lampekap werd weerkaatst door de tafel,
een stevige vierkanten tafel, met zorg gedekt,
een witte glinstering van porselein, zilver en glas,
en wierp een stralenkrans om het blonde kopje
van het jonske, dat al zat te wachten op zijn
hooge matten stoeltje, droef droomerig vciOr
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zich starend. Zijn vader ging rechts van de tafel
zitten, zijn moeder links; hij zat tusschen hen
in, onbewust goddank van zijn beteekenis tusschen die twee menschen, waarvan de een op
hem neerzag als op zijn troost, zijn hoop, de
andere als het lastige gevolg van een domme
vergissing, de hinderpaal waarop al haar plannen tot herstel stuitten.
Ze zwegen als gewoonlijk. De meid ging in
en uit, als zij binnen was volgde Bob met aandacht al haar bewegingen en waagde hij, wanneer ze dicht bij hem kwam , haar jets toe te
fluisteren, onmiddelijk bestraft door mama's
strengen blik.
't Was zijn eenige afleiding.
Maar plotseling begon zijn vader vroolijk luid
met hem te praten over zijn school, over zijn
vriendjes, over de sneeuw. Eerst loom en kort,
maar gauw zijn leed vergeten, opgewonden en
met glinsterende oogjes gaf hij antwoord, deed
lange verhalen, er zelf om lachend met zenuwachtige schokjes. De moeder ergerde weer die
nieuwe vlaag van vroolijkheid , men had mee
te kniezen als zij ontstemd was. Zij viel Bob
kort in de rede, koud, uit de hoogte:
« Jan , ik wou van avond naar de Vorstenschool . gaan..
« Wat? .... Waarheen ? . vroeg hij verbaasd.
« Naar de Vor —sten —school — van —
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ze moeten 't heel goed
Mul ta tu— ,
geven
ga je mee? » 't Laatste klonk licht
spottend.
Maar
. re . . Marie, je meent 't toch
je ioeder is nog geen voile
immers niet
je denkt er toch immers
twee maanden dood
niet aan, nu al naar de comedie te gaan ! »
juist zoo noemen
Naar de komedie !
jelui 't altijd naar de komedie! Dat beteekent zooveel als gaan pretmaken, nietwaar,
je gaan overgeven aan wuft genot ! haha!
naar mijn
ja ik wou naar de komedie,
't
ik wou we eens laten stichten
kerk
heb er behoefte aan ! .. ..»
zal me goed doen
« ja hoor 's Marie, je moogt lachen zooveel
als je wilt, ook mij uitlachen , als je dat
goed en gepast vindt hier (met een blik naar
Bob) maar buitenshuis dien je je te gedragen
als een
enfin, waardig
als., als
als ®. Bob,
vrouw van goeden huize, .
schel 's even !
Marie lachte scherp schaterend op. « Hahaha
als je me dan toch permissie geeft om te lachen
zal ik het maar doen ook! (zijn stem met
hatelijke overdrijving nabootsenth) Waardig, als
hij is rijk,
een vrouw van goeden huize
prachtig, heerlijk 1
« Ja, wat je daar nu weer mee bedoelt, weet
ik niet — en ik zal me niet vermoeien met je
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nog eens te gaan vertellen hoe ik over zulke
dingen denk , — je kent m'n opinie. »
« Juist, ik ken je opinie ... .
Hier kwam de meid binnen met het dessert,
verwisselde de borden. Ze zwegen. 't Was pijnlijk. Aileen Bob herademde even. Marie beet
zich op de onderlip en nauwelijks was Jansje
weg of ze ging weer door.
<< Ja, ik ken je opinie . ... ik ken je kleinzielig hangen aan de conventie 9 .... aan de
deftige plooien van je deftige familie, deftig van
ouder tot ouder , .... ik ken je huichelachtig
rouwen, ik ken . ... >>
« Nu, als je dat dan toch allemaal kent, herhaal 't dan ook niet eeuwig .... ik voor mij ken
dat alles ook al lang! .... Bob wil je wat rijst?
Bob antwoordt niet , vat de schaal zwijgend
aan, neemt maar een heel klein beetje, bevend,
bang voor de twist, die hij komen hoort in
het scheller worden van de stemmen, komen
ziet in het sneller trekken van de monden.
<< Nee, je hebt gelijkt, 't is maar boter aan
de galg .... Nu, maar ik ga dan daar van
avond heen en ik vraag of je meegaat. »
« Nee! — en jij gaat ook niet, ___. ik wil
het niet.
« Hoho! Dat is wat kras — ik zal we/gaan.
« Je gaat niet! >>
« Ik ga zeker !
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gaat niet! (Met een slag op de tafel).
Moet je me dan weer boos zien, rust je niet
voor ik gevloekt heb ? ik wil niet dat je
gaat, versta je, ik wil het niet, a. 't Zou je
0 aan pieteit verraden 0 . je
gebrek aan
ik wil het niet >,
draagt mijn naam, a
Bleek van woede vloog ze op.
« jouw aarn, ja, jouw naam ? Is 't mijn schuld
soms, dat ik jouw naam nog draag? Jouw naam,
wil j'm terug hebben?
Hij, zich beheerschend, bedaarder «Ga zitten,
en laten we in vredesnaam kalm blijven. Zie je
niet in dat de dood van je moeder , met wie
je wel gebrouilleerd was, maar die dan toch
altijd je moeder bleef, je verbiedt je nu al te
vertoonen op een plaats als die komedie? »
1k heb nooit
« Neen, dat zie ik niet in !
0 en zij niet van
van mijn moeder gehouden
mij . 00 . ik denk nooit aan haarl
<< Zie je niet in dat de menschen je koud,
harteloos zullen vinden, er schande van zullen
spreken? »
maar dat kan me niet schelen. »
Maar,, dat moet je toch kunnen schelen.
nou, blijf
« Omdat jij er zooveel om geeft
jij dan thuis, dan ga ik alleen!»
En meteen staat ze op en loopt de kamer
uit, de deur dreunend achter zich dicht gooiend,
een hard geluid, ruw als een vloek
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Marie I . . . . Marie ! » . . . . Maar ze komt
niet terug . . . .
Met een warm rood hoofd , gefronsde wenkbrauwen , een gebalde vuist op tafel , blijft hij
zitten. Tranen vullen zijn starende oogen , zijn
mond mompelt afgebroken verwenschingen . . . .
Maar langzaam , heel langzaam , terwijl Bob
angstig stil blijft zitten kijken , ontspannen zich
de spieren van handen en gezicht, een vermoeide trek valt om den mond, de linkerarm hangt
slapt neer, de andere ligt nog op de tafel met
open hand, als van een bedelaar . ... De gansche
gestalte schijnt in te zakken.
Langzaam zinkt het moede hoofd neer op de
borst. Dan laat Bob zich zachtjes van zijn stoel
glijden , loopt naar zijn vader toe en zijn kopje
tusschen diens linkermouw en de jas wegduwend,
begint hij te snikken . . . .
Roowal schrikt op. God! wat heeft hij gedaan !
— 't arme ventje, dat er bij zat, 't alles meeleed 1
« Bob , jongetje , mijn jongetje, wat is er ? Jij
hoeft j' er niets van aan te trekken, hoor ! Zeg
Bob, Bobbie , Bobbielief, kijk me 's aan !
Maar 't kind blijft snikkend zijn gezichtje
verbergen.
De vader smeekt : « Toe mijn lief ventje, kijk
me 's even aan , even maar 1 .
Eindelijk richt zich 't bleeke gezichje op, het
wasachtig witte snoetje met groote droeve kin.
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ook —
deroogen vol tranen. 1k vind
zoo — verschrikkelijk ! snikt hij®
Zacht, bijna moederlijk , in-weemoedig streelt
Jan Roowal de haren en wangen van zijn zoontje,
De groote, sterke kerel voelt zich gebroken,
klein, kind met het kind, zijn zoontje. Willen
we wat naar de huiskamer gaan, wat spelen
samen? » vraagt hij.
. He ja! en blijft u dan vanavond bij me,
toe Paatje.
Goed, hoor goed, ik blijf bij je ! .
Hand in hand gaan ze naar de huiskarner,
de achterkamer van de suite® Er is niemand ;
mevrouw is naar haar kamer gegaan om zich
te kleeden, zegt Jansje. Mevrouw heeft een rijtuig laten bestellen. De thee staat kiaar 't
water gonst in de ketel. Mevrouw heeft gezegd
dat ik haar maar 'n kopje boven moest brengen,
zegt Jansje en gaat er mee weg.
Bob komt langzaam bij. Het heerlijke van
een avond met Pa alleen maakt veel goed. Hij
moet op Pa's knieen zitten, Pa moet vertellen.
Goedig doet Roowal 't, zacht vriendelijk pratend
't jongetje nu en dan in een zenuwachtige behoefte aan warrnte tegen zich aan drukkend.
Zoo zitten ze wel een half uur. Bob voelt zich
behagelijk, wordt vroolijk, begint Pa te plagen
zij lachen samen. Bob trekt en draait aan den
rossigen baard en strijkt de snorren in de
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de hoogte , zooals de Spanjaard ze had, dien
hij op een plaatje gezien heeft.
Nu is Pa net die Spanjaard , een puntbaard
en de snorren in de hoogte ! Bob proest het
uit! 't Staat allergekst , Pa moet in den spiegel
kijken.
En ook bij den vader komt langzaam de
reactie. Hij kijkt in den spiegel , glimlacht zelf
om zijn zotte gezicht met dien baard en die
snorren , strijkt ze weer in de plooi en lachende,
stoeiende weert hij Bob af, , die — 't was veel
te leuk — weer grijpt naar den baard. Het
ventje . nu opgewonden schaterend , springt op
zijn rug , hangt aan zijn armen , trekt aan zijn
beenen. En Roowal geeft toe aan de zoete bedwelming van dat zonnige kinderspel . . . . 't
duurt niet lang of stoeiend heeft Bob zijn vader
op den grond getrokken.
't Rijtuig komt aanrollen door de sneeuw,,
houdt stil voor de deur. Zij hooren het niet ,
denken aan niets dan hun spel.
Op handen en voeten wordt het gevecht
voortgezet , nu eens zit Bob op den breeden
ronden rug , en geeft zijn paard luid roepend
de sporen , dan weer buitelen ze over elkaar, giert
de kleine jongen het uit van de pret , woelt in
Roowal's haren , draait aan z'n baard en snorren.
Neen , heusch , 't was veel te grappig, Pa
bleef de Spanjaard vanavond !
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En zóó, op 'n oogenblik dat Pa op zijn rug
en lob bovenop hem ligt , in zijn armen
vindt hen mevrouw Roowal , die kant en klaar
zich nog even komt vertoonen in de deur, om
te laten zien hoe zij durft, dat ze alles durft.
Met een zegevierenden blik kijkt ze de kamer
in© Niet zonder moeite, met den eenen arm om
zijn jongen en op den anderen steunend , richt
de iikke Roowal zich half op. Zijn gezicht is
hoogrood, zijn haren in woeste verwarring
snorren e baard a l'Espagnol. En nauwelijks
heeft mevrouw hen gezien of ze barst uit in
een luid lachen, zoo hatelijk scherp dat Bob,
als werd hij er koud van dicht tegen zijn
vader aankruipt, zich tracht te verbergen onder
zijn arm.
<, Adieu ,» zegt ze, een handschoen opschui'n aangenamen
vend, — « is me dat lachen 1
avond samen , mon Dieu I
En weg is ze.
Ze blijven op den grond zitten, zwijgend ,
vernederd beiden.
Even later hooren ze 't portier dicht slaan
't rijtuig wegrollen, dof in de sneeuw.
't Spelen is nu uit. Bob voelt waarom , hij
voelt het door en door en een innig medelijden
met zijn grooten speelmakker doortrilt hem.
Hij zoent en streelt de baardige wangen, drukt
zich tegen z'n vader aan , begint zacht te praten
met een vieiend stemmetje.
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Hij moet nu ook zijn schoolwerk maken , of
Pa hem helpen wil? Pa wil heel graag , als
Bob 't graag heeft. Bob vindt 't heerlijk en
zoo gebeurt het dan en het duurt lang; want
er moet veel over gepraat , veel bij verteld
worden. Den tijd vergeten ze tot de vader schrikt
van de klok. Bob moet naar bed. Jansje komt
het ook vragen met een quasi bezorgd gezicht ,
of ze den jongeheer nu niet naar bed zou
brengen.
't Hoeft niet , rneneer zal 't zelf wel doen.
Bob juicht ! Eerst nog een kwartiertje praten.
Maar 't wordt toch eindelijk hoog tijd, op zijn
schouders brengt Pa hem naar boven , helpt
hem zich uitkleeden , schudt zijn kussen op ,
zoodat het teere blonde kopje er warm in zakt,
stopt zijn dekens lekker in, met zorg , met
een van warme teederheid overvol gemoed. Bob
lacht van louter welbehagen.
Plotseling buiten een verward roepen , dat
weer wegsterft. Roowal, droomerig, in het zalige
warme gevoel van zijn vaderliefde schrikt licht ,
hij weet niet waarom, hij voelt zijn hart bonzen,
Bob kijkt hem angstig aan . . . . Zij zijn stil,
luisteren.
Toen een welbekend , snelnaderend, schel geklingel . . . . De brandweer ! Er is dus brand....
Waar ?
Roowal maakt zich anders niet gauw ongerust ,
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nu loopt hij naar de voorkamer, schuift het raam
op , steekt zijn hoofd er uit en roept: « Zeg 's,
he, vrindlief
ach juffrouw, waar is de brand? >>
Een schelle stern: « In de komedie zeggen ze
meheer!
Hevig verschrikt haalt hij het hoofd naar
binnen, stoot zich 't achterhoofd daarbij, ierkt
't haast niet,
<<D g 'g ob ga zoet slapen, hoor,, Pa gaat
kijken .» zegt hij. — Bob heeft de stern ook
gehoord:
Ja ja,
.››
goed
nacht Paatje
Maar hij is al weg! Geen minuut later hoort
Bob de deur dichtslaan. Doodelijk anstig blijft
hij rechtop in zijn bedje zitten wachten. Mietje.
de dikke keukenmeid, die ook al weet waar de
brand is , komt naar hem toe, doet haar best
hem tot kalmte te brengen, praat tegen hem
met goedig sussende woordjes , die hij niet hoort®
Hij doet alsof hij gaat slapen, rnaar hij ligt
met gesloten oogen helder wakker, trillend van
angst, te wachten.
Op straat, door de sneeuw, holt de vader;
hij ziet den rooden gloed in de lucht, hij holt
voort
. holt voort _
Vergeefs ! Vergeefs ! — Bob Roowal heeft
zijn moeder verloren,
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I.
Ze zaten koffie te drinken, achter, in de eetkamer, vader en zoon.
‹< Blijft u thuis van avond, . vroeg Bob.
..ja zeker ,. antwoordde Roowal, zijn warme
koffie slurpend met zichtbaar genot: « hoe zoo?
wou je 'n partijtje schaken, . voegde hij er bij
op vriendelijk plagenden toon.
« Dat juist niet, . zei Bob lachend, « God
ja! wat hebben we in geen tijden geschaakt
samen! — Nee, maar als u thuis blijft vervalt
't — 'k had u anders wat willen vragen . ....
« Wat dan wel?»
« Och — u weet, ik beb van avond de vergadering van G. R. 0. T. I. U. S. bij mij ....
en .... nou dat kan natuurlijk best op mijn
eigen kamer, maar 't zal nogal vol loopen, ik
wacht verscheiden honorairen, en dus als u uit
zoudt zijn gegaan en er verder geen bezwaren
tegen » • ...
« Aha! dan hadt je mijn kamer wel weer's
willen bevolken met die omstuimig dampende
horde! — Nou maar, ga je gang maar, hoor!
ik had toch nog wat werk mee naar huis willen
brengen en dat kan ik ook evengoed op kantoor af gaan doen..
« Nee, nee, dat zegt u maar!*
. Wel nee, waarachtig niet, 't kan me niets
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schelen, ga je gang, hoor! als je maar wat oppast voor me boeken en als je maar 'n beetje
'n fatsoenlijke sigaar presenteert . . . . .
« Nu , wat dat betreft , daar kunt u desnoods
zelf voor zorgen,. lachte Bob.
« Afzetter ! — je haalt je ouder vader 't vel
over z'n ooren , . . nou, weet je wat je doet,
neem dan dat kistje maar , dat rechts op me
schrijftafel staat — die zullen je wel bevallene.
<Nader,, je bent toch een vader uit duizenden , . zei Bob hartelijk — « ik dank u wel,
hood 1k zal van uw royaliteit gewagen van
avonda.
«Dat zou ik maar laten ! 't Zou jou niet ten
goede komen© Tracteeren uit 'n andermans beurs I.
<<'t Zou ook wat! — ze kennen me wel ! .
« Zoo ? — Ben je nogal getapt?»
« Maar vadertje l Hoe ik dat nou zeggen ? —
dat moet u aan mijn vrinden vragen..
« He ja 1 van je vrinden gesproken, hoe is 't
met Piet z'n examen ? .
«Wel morgen ! Dat weet u toch wel l .
«ja jongen , maar ik heb zooveel aan me kop,
'k vergeet zoo'n datum wel weer 's. Zoo ! dus
morgen weer aan de fuif, he ? .
<, Ja , . . . . als Piet niet zakt tenminste..
«Nou, daar 's toch geen gevaar voor, is er wel? >>
« 'k Geloof 't ook niet . . . . .
Roowal nam de << Rotterdammer > op. «Wees
6
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dan maar voorzichtig, Bob, kalmpjes aan, hoor I»
zei hij nog en ging zitten lezen.
«Ja , zeker,, zeker ! En Robert scheurde
met een beweging van ongeduld den omslag af
van het nummer Minerva, dat naast zijn bord
lag, en vouwde 't uit. En zoo bleven ze zitten,
stil tevreden in elkaars gezelschap, nu en dan
een paar woorden wisselend, en aten en dronken
intusschen door met gezellig geklikklak van
kopjes en bordjes.
Tot Roowal weg moest en haastig opstond.
Nou, dat blijft dan afgesproken
ik zal nog
even 'n paar dingen, op zij leggen op me kamer.»
Best ! — adieu — tot vanmiddag ! »
Zij drukten elkaar de hand en de vader ging
naar zijn eigen , de vroegere .huis»kamer, en
redderde daar wat op. Vervolgens yertrok hij.
Bob hoorde zijn stap in de gang en keek
even naar buiten en zag dat het hard regende.
Hij beklaagde in stilte zijn vader, die door dat
weer moest, die altijd door alle weer moest
moest ..... , en wenkbrauwfronsend , met vernieuwde scherpe aandacht , als wilde hij andere
gedachten verdringen, keek hij weer in zijn
krant en las rustig door, ongestoord, tot 't hem
verveelde en 't buiten wat lichter werd.
Bob Roowal was nu twintig jaar.
Hij was student, student in de rechten, sinds
acht maanden ongeveer. Hij had een week of
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zes college geloopen en verder nog heel , weinig
gewerkt.
Hij was een van de sympathiekste menschen
van het corps zeiden zijn kameraden, een gentleman op en top, en een joviale, fideele kerel op
de koop toe.
Hij was een knappe jongen, zeiden de meisjes,
bekoord door zijn welgevormd figuur, door zijn
fijne blanke huid en glanzend donkerblonden
haardos, door zijn guitige oogen , die ook heel
zacht, ook weemoedig vertrouwelijk konden
kijke
Hij was « 'n heertje », zei Mie, de oude meid,
hoofdschuddend, nou!
Men vond dat hij «angstig veel>> op z'n moeder
leek. Tante Louise had 't nog gezegd op haar
sterfbed, nu twee jaar geleden ... 0 Hij vond
't zelf ook, en niet alleen uiterlijko Want hij
wist zeer juist, hij voelde door en door, hoe
zijn moeder geweest moest zijn, en dat hij
op haar leek — ook innerlijk. Maar hij wilde
dat niet, 't zou nooit zoo worden! Want hij
wist ook wat 'n verdriet die moeder had gedaan
aan den man, die voor hem alles was, zijn
vader, zijn broer, zijn vrind, alles! — den man,
dien hij liefhad als zijn vrind, zijn broer ow.
en als zijn vader!
Zijn beste vrinden alleen wisten hoe ook hij
nu en dan plotseling uitvallen kon: scherp,
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vlij mend scherp, zeldzaam wreed in het kiezen
van zijn woorden, zijn beste vrinden alleen, die
't hem vergaven — en hij, die 't zichzelf niet
vergaf, die er onder leed en er tegen vocht
met al zijn wilskracht, die niet wonder groot
was. Het was zoo'n genot, zoo'n innige wellust,
dronken van drift iemand te geeselen met woorden, dat hij krimpt van pijn .... Wie 't kent
en er zich niet aan verslaaft, moet zoo sterk
zijn.
Maar hij zou sterk zijn, hij kende zijn kwaal,
zijn perverse neiging — en dat was toch maar
de hoofdzaak: ken u zelven. Zoo redeneerde
hij vaak, vertrouwend op dat wapen, zijn zelfkennis, die hij groot waande, waar hij trotsch
op was. Ja, hij meende zich gansch en al te
kennen. Hij hield er van ingespannen na te
gaan zijn eigen gedachten , rond te zoeken in
zijn ziel naar 't meest verborgene, zich te pijnigen met het bewustzijn van vele gebreken, zich
te verheugen in zijn heimelijke overtuiging, dat
hij boven anderen stond in verfijnd gevoel voor
't mooie, 't hooge, 't exquise.
Er was iets van een monnikennatuur in dezen
jongen, vroolijken student. Hij was een echt
kind van zijn tijd.
Toen het lezen hem dan verveelde, keek Bob
op zijn horloge. 't Was half drie. Hij had beloofd nog even bij Piet aan te loopen, voor hij
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naar de kroeg ging. Ook moest hij nog een
visite maken bij de familie van Dam ; 't was
al bijna drie weken geleden dat hij er gedineerd
had. Hij liep dus de trap op naar zijn kamer
en begon zich met zorg te verkleeden. Hij droeg
altijd zwart, een zwart jaquet, 'n wijd uitgesneden vest
klein zwart strikje.
Zijn kamer as — een studentenkamer. Gezellige wanorde, veel onontbeerlijke prullen
veel boeken overal verspreid. 'n Leege tafel
was lob een gruwel gaf hem zelf een gevoel
van leegte. Aan den wand , zonder symmetrie,
teekeningen, etsen, affiches „ bewijzen van lidmaatschap een lessenaar en een boekenkast.
Alles te zamen toch een harmonisch geheel.
In de kast een verzameling boeken, zonder
eenig plan neergezet , in dolle combinaties
Bilderdijk naastVerlaine, de droomen van Jonathan
naast die van Olive Schreiner , Schiller midden
tusschen eenige stapels Fransche romans, Balzac,
Flaubert, Zola, een paar deelen Nieuwe Gids
naast « de Schoolmeester. Maar er stond geen
-boek dat Bob niet gelezen had en zoo waren
ze voor hem toch gerangschikt, ook wel zonder
methode maar toch met karakter.
Toen hij zich nu keurig gekleed en zorgvuldig afgeschuierd had , ging hij uit.
Eerst naar Piet, die den volgenden dag examen
moest doen. Het slachtoffer zat nog duchtig te
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ploeteren en keek niet op toen Bob binnenkwam , zijn stap herkennend.
Morgen !
. Morgen ! .
Hoe gaat
vroeg Bob.
Nog al naar , . zei de ander.
'k Kan 't me denken ! Wat doe je ook
zulke grootsche plannen in je hoofd te halen I
— hoe gaar 't met de economie, heertje?.
Hou je me nou voor den gek ? 't Gaat er
heelemaal niet mee
1k heb er dan ook nog
zoowat niets aan gedaan ,
weet jij er wat
van?.
Ik ?
Godbewaarme 1
Zoo! Nou , 't is dan ook allemaal blikslagersche nonsens , die heele economie..
Nou, dat zou ik dan dien prof morgen maar
eens goed vertellen en wat dynamiet bij me
steken om de redeneering met klinkende bewijzen te staven..
Zanik nou niet ,>> zei Piet, aldoor in het
boek turend, .ruk anders maar liever weer uit..
Dat kun je natellen op je vingers.. (langzaam, met nadruk op ieder woord:) .Dat dacht
u maar , u gaat met mij naar de kroeg!
Denk er niet over !
Bob, zonder op dat antwoord te letten, << De'
of den kroeg ? Is 't manlijk of vrouwelijk ? Waar
komt kroeg vandaan?.
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« Dat hoef ik goddank niet te weten ! Val
me nu niet lastig met onnoodige vragen !
Eleb je wel 's opgemerkt veel namen van
dingen , die met of zonder recht eenigszins geminacht worden, beginnen met sch of met kr,
daar heb je kreng, krot, kroeg — hoe of dat
komt ? En 't gekst is , zake die juist zeer hoog
in aanzien staan, zooals kraan en krediet 0 »
« Hoor's zul je je mond nou houden ?
Neem een sigaar, schenk je 'n borrel in — de
drank staat in de kast — en laat me met rust © »
Hier kwam Bob naar zijn vriend toe , greep
hem met de linkerhand in den kraag en met
de rechter zijn hand vattend , die hij hartelijk
drukte, sprak hij quasi aangedaan:
di3g ank, vriend, voor uw nobel aanbod! Doch
mij roept een hoogere plicht ! Ik moet een visite
gaan maken bij de meisjes van Dam, een digestievisite ! Verstaat gij dat woord ? Zoo houd me
niet langer terug met borrels en vriendlijke
woorden I Maar wacht mij bier, mijne trouwe
makker,, over een uur ben ik weer terug en dan
ga je met me mee naar de kroeg, al moest je
morgen inplaats van twee, vijf en twintig proffen
vijf en twintig loeren draaien. Hadie .! » En weg
was hij.
Piet , die gedurende deze rede vergeefs getracht had
had zich los te rgkken, luid protesteerend,
zond hem nog een paar vriendschappelijke ver-
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wenschingen achterna en verdiepte zich toen
weer in Ely's Introduction.
Een kwartier later zat Bob bij de dames van
Dam in de zaal , mevrouw en de jongste dochter
rechts van hem, de twee andere meisjes links,
terwijl alle vier hem voortdurend aankeken.
Met Mevrouw had hij op ernstigen, beleefd
eerbiedigen toon een degelijk gesprek over het
weer en met de oudste dochter redetwistte hij
opgewekt over kunstzaken en sprak haar
ofschoon de meeningen , die ze verkondigde,
geheel en al de zijne waren, en ook zoo bedoeld,
— steeds tegen, met schrandere paradoxen.
De tweede verhaalde hij met een gevoelvolle,
soms licht trillende stem den korten inhoud van
een sentimenteel drama, dat juist was opgevoerd
en met de jongste had hij 't vroolijk druk over
dansen en schaatsenrijden en allerlei andere pret.
En dat alles door elkaar, nu de een, dan de
ander weer eens aansprekend en aldoor alle vier
boeiend door zijn stem, zijn oogen, zijn gansche
persoonlijkheid. Toen hij weg was gloeiden de
wangen en schitterden de oogjes der drie meisjes
nog als hadden ze de koorts en de dikke mevrouw
knikte tevreden en noernde hem op beschermenden toon een alleraardigsten jongen
Er was een tentoonstelling van schilderijen in.
de stad. Bob was er al verscheiden malen geweest, maar liep er nu weer heen. Vier zalen,
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alle wanden propvol, hinderlijk vol, groote en
kleine doeken in zware gouden lijsten en middenin warm donkerroode sofa's.Weinig menschen,
een handjevol, die stuk voor stuk bekeken, alsof
't een taak was, met kleine uitroepjes van bewondering of afkeuring © Bob liep drie zalen door,
zonder naar iets om te zien en ging zitten in
de vierde diepin op een sofa , kijkend aldoor
naar eene schilderij, een hei van Tholen, achterovergeleund, zijn hoofd op zijn borst, zoodat
zijn boord egzakte in zijn jas, zijn handen in
zijn zakken, soezend, droomend, droefgeestig als
die hei , in zijn zwarte kleeren en naar vorengevallen donkere harem
Maar eindelijk stond hij op , streek zich met
de hand door 't haar en liep droomerig, voorover gebogen de zalen weer uit. Buiten , in de
kil-natte lucht 't regende niet meer — bleef
hij even staan, fronsde de wenkbrauwen nadenkend richtte zich toen rechtop en met een
zelf-bewust air , zwaaiend met zijn stok en
vroolijk links en rechts kijkend, liep hij terug
naar Piet , die nog altijd over zijn boek gebogen met een toonlooze stem woord voor
woord zat op te dreunen.
« Zie zoo!. zei Bob , « nou is 't uit Bock
dicht, jas aan en nice? Geen praatjes alsjeblieft ! .
« Kerel, ik kan waarachtig niet, je weet niet
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hoe ik er in zit. Ik weet er nog niets van,
waarachtig, laat me liever werken !>>
Gekheid, gem praatjes, eerst de lucht in —
en een borrel! Van avond weer werken I Korn,
ben je haast klaar?.
«Nou,» zei Piet, «vooruit dan maar, op jouw
verantwoording.»
« Op mijn verantwoording!. En hij troonde
hem mee, luidruchtig vroolijk pratend, naar
de kroeg.
II.
Al gauw waren ze daar aangeland. 't Was er
vol. In de groote zaal gonsden veel jonge stemmen en soms klonk luid een heldere lach door
den lauwen rook en den damp van natte jassen
en de geuren, die opstegen uit de bitterglaasjes.
Bij 'n paar vrienden, die daar al zaten te
borrelen en te praten, vielen ze neer, ieder in
een gemakkelijken leeren stoel. Bob voelde zich
dadelijk behagelijk, vroolijk door de gedachte dat
hij onder vrienden was op zijn kroeg, met een
succesvollen avond in het vooruitzicht. Hij vond
student zijn heerlijk , en getapt zijn een zaligheid. Hij bestelde een glas vermouth en dronk
het in een teug uit.
Toen ging hij druk zitten praten met Henri
Bastiaans, genaamd Bas, een dikken vrind van
'm , een student van een ouder jaar, maar die
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hem altijd geprotegeerd had en hem bijzonder
graag lijden mocht. Bas had waarschijnlijk een
glas te veel gedronken. Hij zag zeer rood en
was erg goedlachsch.
Dit verschijnsel , ofschoon geen zeldzaamheid ,
vermaakte Bob vandaag buitengemeen. Hij werd
al doller en doller en sprak niets dan hoogdravende nonsens , wat een liefhebberij van
hem was , die zijn ernstigste vrienden soms
hinderde. Piet maande hem nu en dan aan
toch wat kalm te blijven en niet zulke flauwiteiten
te verkoopen , wat zij zich in het minst niet
aantrok. Hij schetterde er lustig op los !
Maar plotseling werd zijn gepraat wat zachter
en nog wat, en verstomcle eindelijk heelemaal.
Er was iemand bij komen zitten aan hun
tafeltje , een lange student , mager en geelachtig
bleek , zonder zorg gekleed , z'n hoed achterover op z'n aschblonden kop.
Een medicus met een stroef schrander uiterlijk
en een leuk cynischen trek oin den mond. Hij
had niemand gegroet en alleen met gedempte
stem een paar woorden gewisseld met Piet over
zijn examen. Toen had hij zijn diepliggende
oogen ietwat verbaasd naar Bob gekeerd — en
met dezen blik hem tot zwijgen gebracht.
Na een paar minuten zwijgens, terwij1 Bas
glimlachend naar zijn glas zat te kijken , sprak
Bob den nieuw gekomene aan :
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« Dag Groen ! »
« Bonjour 1 »
« Hoe gaat '4 ? »
Een schouderophalen en een even onverschillig krullen van de lippen was 't eenige antwoord.
« Kom's aan dezen kant. »
Groen stond op en kwam naar hem toe.
« Ga 's naast me zitten ! Heb je geen nieuws ?»
De ander ging zitten en lachte, zonder geluid,
met lichte schokken.
«1k nieuws, wat zou ik voor nieuws hebben ?»
,‹ Nou ja , je weet wel wat ik bedoel. » En
zachter : c Hoe is 't met Saartje ?»
« Uit , » zei Groen.
« Uit? Wat is dat nou ? Heeft zij 't uitgemaakt ?»
« Nee , ik. »
« Maar , kerel , hoe kom je daartoe ?>>
« 'k Weet 't niet , » zei Groen , weer schoklachend — « of eigenlijk ook wel. 1k zal 't je
wel 's vertellen als je 's bij me komt. 't Was
niets voor mij , heusch niet ! Ze deed zulke
domme vragen , ba y 't degouteerde me. »
cHm ! — Enfin , we praten daar nog wel 's
over ! Lees je wat ?»
« Nee, ik doe niets dan snijden in lijken en
zulk gedoe meer. 1k leest niets , alleen als er
een Nieuwe Gids komt lees ik 'm en dan den
Mercure en zoo . . . .
Q En is dat dan niets ?»
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« Nou j,
zei Groen.
g Jets bijzonders gevonden ?
e Nee, niet veel, 'k herinner me op 't oogenblik tenminste niets Soms als ik me heel
beroerd voel lees ik wat in Shelley . 0 . 0 Dat
doet me goed.
Zoo ! is dat zoo mooi ?
0, kerel
. Ken je Shelley niet ? Schit,
terend jelie leest toch ook heelemaal niets, jelie!
jelie? Wie zijn dat ?»
jelie wel dat zijn jelie juristen, dat zijn
je echte, je ware studenten ,» zei Groen met
een smalend lachje « jelie hurren
En meteen stond hij op en liep weer zonder
iemand te groeten groeten is zoo banaal 1 —
met zijn hoed achterover,, de kroeg uit,
ob bleef soezend voor zich uit zitten kijken,
g Wil je nog een borrel ,» vroeg Bas.
Hij schrikt op. « He ? een borrel ? nou
Bas, als jij me dat met zooveel gratie offreert,
mag ik niet weigeren. >2,
Wat drink je voor bocht ? Vermouth zeker
Knap geraden 1»
e Gerrit ! Een vermouth , en een een ja
wat zal ik 's nemen — nou geef mij 's een
oranje, dat hebben we vandaag nog niet
»
gehad
e Zeg Bob , wat heb je toch met die zuren.
Groen ? »
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« Och niets — ik mag 'm wel — 't is 'n
goeie kerel en 'n blikslagersche bol; hoar ! >>
« Best mogelijk, maar ik vind 'm dan al 'n
heel vervelende pias ! >>
e je kent hem niet, Bas.»
« Dat hoeft ook volstrekt niet. 1k zie aan
iemand z'n bakkes direct of 't een vent is of
dat 't geen vent is. Jij bent een vent , ga je
met me eten van middag ? »
e Nee , Bas , ik heb m'n ouweheer beloofd
dat ik thuis zou komen.»
« Kom , leg nou niet to zaniken , je eet
toch alledag met d'n ouwe. Godbewaarme , vat
is zoo'n man egoIstisch ! Ga nou met mij eten !»
«Nee, kerel, waarachtig, ik zou 't graag doen,
maar morgen eet ik ook al niet thuis en overmorgen misschien ook niet. Nee .. . . »
» Hoor 's, maak me nou niet nijdig ! Hoeveel
maal van je leven heb je al met je ouweheer
gedineerd ? . .. .))
«Ja, als je zoo begint . . . .1,
«Chut ! . . . Hoeveel maal, zeg ik. Weet je 't
niet? Doet er ook niet toe ! Laten we zeggen
vijfduizend maal. En hoeveel maal met mij ? »
«Maar Bas, jij bent toch ook me vader niet 1»
«1k je vader niet ? Nou nog mooier ! 1k ben
je vader en je moeder en alles tegelijk. 1k heb
je gekoesterd aan m'n borst als 'n . . . . als 'n
adder , of nee , als 'n lam , of noem maar 'n
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beest, 't komt er niet op aan ! 1k heb je groot
gebracht, ik heb je gernaakt tot vat je bent !'
«Je bent een opsnijder, zei Bob.
«Als je persoonlijk wordt, ga ik weg, zei
Bas, e maar dan is 't ook uit , hood
(Nou, nou ! Word maar niet boos, Bas ; je
hebt groot gelijk, je bent 'n tweede vader voor
me geweest.2>
« Nou juist,» zei Bas, .dus je gaat met me eten ? »
(‹Nou goed dan, als je er zoo op gesteld
bent, dan zal ik een briefje schrijven naar huis.»
e Gerrit!» riep Bas, «een kruier, dadelijk
En Bob schreef zijn vader achterop een kaartje,
, dat hij met zijn vriend Bastiaans ging eten, dat
hij 't niet best laten kon, dat hij 't later wel
uitleggen zou. En zij gingen samen eten, zeer
duur, en Bas schonk een fijn wijntje. Bob dacht
•an den avond en dronk zoo min mogelijk en
een soort. Bas , die meer en meer boven zijn
thee kwam, merkte dat niet. Hij zat voortdurend voorovergebogen over de tafel hoogst vertrouwelijke mededeelingen te doen, en was nu
.en dan tot tranen geroerd.
Hij sprak ook over zijn thuis, dat hij zoo
streng was opgevoed , met ransel en droog
brood, dat hij van zijn vader nooit gehouden
had en hij ried Bob den zijnen toch vooral in
•eere te houden. Zoo'n goedzak van een ouwe,heer had niet iedereen, 't was om jaloersch op
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to worden. Bob kon met hem doen wat hij
wou, dat wist hij zelf wel. 't Was een bof, hoor
zoo'n vader. Maar hij, Bob, was dan ook een
kapitale kerel I 't Was zeer begrijpelijk, dat z'n
vader trotsch op 'm was. Bas was ook heel
trotsch op 'm 1
Zoo bazelde Bob's beschermer door, met
kleine oogjes en een goedig onnoozelen glimlach en Bob, ofschoon wel wetend, wien hij
voor zich had , en dat die man een weinig beschonken was, voelde zich toch gevleid en
lachte erom. 't Was waar, zijn vader verwende
hem. Maar hij kon zich ook heelemaal niet
voorstellen dat het anders zou zijn. Hij streng
behandeld worden , de wet gesteld, zijn vrijheid
ontnomen! De gedachte alleen was hem al onverdragelijk !
Zij drunken samen hun koffie en toen liep
Bob vlug naar huis. Bas, een van de honorairen,
zou later kornen, hij ging nog wat rondloopen
in de motregen, die hem we] opfrisschen zou.
Toen Bob thuis kwam was zijn vader al weg.
III.
Roowal was een man van taken op en top.
Hij hield van vak, hij hield van zijn kantoor,
van al de oude dingen daar, die zijn vader ook
al had gebruikt, van den ouden boekhouder,
die zoo trouw en 't jongste bediendetje, dat zoo
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vlug was, hij hield van drukte, van werken.
Natuurlijk , want hij kon 't ook zoo goed,
werken, hard werken, hij had 't zoover gebracht
in die kunst.
Hij was stijf ouderwets opgevoed, had maar
luttel onderwijs gehad, maar hij had leeren werken
als weinigen en 't was hem een genot geworden.
Hij was een eenvoudig tevreden werkman.
Maar zijn arbeid vulde zijn leven niet, hij had
behoefte aan liefde ontvangen, en vooral aan
liefde geven, aan veel liefde geven.
Hij was een goed man met een groot hart.
Toen zijn vrouw was gestorven, was hij zeer
bedroefd geweest. En die droefheid was bij hem
geen egolsme, 't was niet dat hij zooveel koesterende liefde derven moest; te goed wist hij, dat
zij nooit veel voor hem gevoeld had.
Maar nooit had hij de hoop opgegeven, dat
het anders warden zou — met haar verdween
als bloesem voor den wind veel van de liefde,
die hij te geven had gehad, verspild , vergeten!
Zijn jongen, zijn eenige Bob was hem toen
alles geworden en hij had getracht ook alles te
zijn voor den beroofde. Met moederlijke zachtheid, met grenzenloos geduld — hoeveel inspanning het den driftigen man ook kostte —
was hij omgegaan met zijn kind, had hij geluisterd als het jonge hart, vol vreugde of vol
verdriet, vol verbazing of verontwaardiging be7
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hoefte had zich uit te storten had hij gedeeld
in die heilige kinderaandoeningen , zooals een
goede moeder dat doet.
Later, in Bob's vlegeljaren, was hij zijn kameraad geweest, zijn vertrouwde, met hem scheldend
op de leeraars, die hij niet uit kon staan, nooit
lachend als hij miskend of als hij verliefd was,
zacht verwijtend als hij onbillijk en wreed was,
zooals een goede broer dat doet. En zijn ideaal
was tot aan zijn dood te zijn Bob's beste vriend.
Maar echt practisch handelsman als hij was,
had hij in de eerste plaats willen zorgen dat 't
zijn zoon niet ontbreken zou aan een goed, een
ruim middel van bestaan, en was het een andere
illusie van hem geworden zijn zoon eens te
stellen aan 't hoofd van de zaak, de oude firma,
bloeiend als steeds door zijn arbeid, zijn zorgen.
Dat was de hoofdzaak, dat was het doel waarmee hij werkte, veel en druk , lange dagen en
lange jaren.
En zoo was 't jongetje dikwijls alleen geweest,
alleen met zijn onrustige gedachten, die dwaalden, dwaalden over al het geziene en het gehoorde, het half begrepene en het raadselachtige,
terwijl zijn vader rustig vastberaden, werkte
voor zijn toekomst.
Maar toen 't jongetje ouder werd en zijn
vader hem begon te spreken over de zaak, hem
al vast vertellend hoe 't alles in elkaar zat en
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over zijn plannen met hem, zijn zoon, die 't alles
tens bestieren zou, had Bob hem verbaasd en
meer en meer beangst aangekeken en het was
gebleken, dat Bob een afkeer had van zaken
doen, van handelen in tabak. Bob wou kennen,
wou weten, Bob wou studeeren. Wat wou hij
kennen? Wat studeeren? Alles, zei hij, ailes,
wat er is in de groote wereld.
De vader had er eerst om geglimlacht.
Nu ja, dat waren van die jongensideeen. Wel
zeker! alles weten, alles kennen! Hij was ook
zoo geweest. 't Zou wel overgaan als hij ouder
werd en een meer practischen blik kreeg op
de zaken. De vader wanhoopte niet en werkte
tevreden door.
Maar 't werd niet anders. Bob had en hield
een innigen afkeer van alien handel, en van
zijn vader's handel zóó sterk, dat hij zeifs de
oude kantoorkrukken en met inkt bemorste
lessenaars, de heele kantooratmosfeer niet verdragen kon. En hij uitte dien afkeer een paar
nialen zoo kras , dat Roowal er hevig door
ontstelde. Hoe was dat in 's hemels naam
mogelijk , hoe kwam de jongen daaraan ! ? Hij
begreep het niet, hij geloofde 't niet. Maar hij
moest het wel gelooven, vaster en vaster, en er
zich meer en meer aan gewennen, aan die wreedpijnlijke gedachte, dat ook die illusie weg was,
voor altijd dat als hij dood zou zijn de zaak
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't Was hem tot nog toe onmogelijk geweest
dat denkbeeld af te maken in zijn hersens,
liever bleef hij leven in den roes van zijn druk
werk.
Maar Bob wou studeeren en Bob zou dus
studeeren. En de jongen kreeg in zooverre een
meer practischen blik op de dingen, dat hij
begreep een keus te moeten doen. Dat duurde
lang. Eigenlijk viel alles tegen bij nader onderzoek. Wel vond hij de quintessens van bijna.
iedere wetenschap even interessant maar de onderdeelen zoo moeilijk , zoo droog en zoo'n
langdurige studie eischend, en men moest dan
toch ten slotte wat worden in de maatschappij . . .
en wat dan ? Bob wist het niet.
Hij had diepen eerbied voor de theologie en
vooral voor de theoretische philosophie , hij
dweepte met de medicijnen en vergoodde de
letteren , maar hij had niet den minsten lust
predikant , dokter of leeraar te worden.
Ten slotte kwam hij tot de overtuiging dat
het ambt van rechter he' m 't best zou passen.
Wel scheen hem die studie het droogst , maar
ook het kortst. En daar hij zich niet behoefde
te haasten zou hij veel tijd overhouden voor de
letteren en de philosophie en om iets te leeren
begrijpen van de belangwekkende medische vraagstukken van zijn tijd en om — student te zijn.
Want ook het student zijn wilde hij kennen
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geheel en aL
En was hij eenmaal rechter,
wat hij een mooi ambt vond, een ambt met
een ideaal, welnu, ook dan zou hij nog
veel tijd overhouden voor al wat hem belang
iriboezemde en om de kunst te beschermen
waartoe zijns vaders geld hem in staat stellen
zou. Want daarvoor was de tabakszaak goed
genoeg, zooals Roowal eens met iets bitters in
zijn stern opmerkte, dadelijk luid lachend om
den indruk weer weg te nemen
En 't gebeurde zoo, lob werd student en
studeerde in de rechten.
Maar sinds dien tijd viel de arbeid den vader
dikwijls zwaar. Hij bleef werken 9 hard werken
hij kon nu eenmaal niet anders meer, maar hij
voelde dat de prikkel ontbrak, die hem vroeger
met vermoeienis lachen, tegenwerking gering
schatten, teleurstellingen vergeten deed, hij voelde
zich soms niet meer volkomen opgewassen tegen
de vele moeilijkheden van zijn yak, dat steeds
krachtige, eeuwig jeugdige inspanning eischte,
en meer en meer verdroot hem iedere onaangename handelskwestie. Op kantoor werd hij
kregel , soms zwaar op de hand, al te voorzichtig , soms loom-onverschillig. Hij voelde zich
oud worden.
Zoo had hij ook dien middag, toen zijn zoon
met Bas zat te borrelen op de kroeg, in een
verdrietige stemming de deur van zijn kantoor
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achter zich dicht geslagen en een zucht van
verlichting was hem ontsnapt, toen hij weer op
de gracht was waar zijn huis stond, zijn groot
deftig huis, waar 't tenminste rustig was en
waar zijn jongen, zijn alles , hem wachtte aan
de gezellige tafel , waar het vroolijk gepraat ,
de opgewekte verhalen van Bob hem 't ziekeneurig geleuter van Jansen en de ruwe uitvallen
van Pietersen zouden doen vergeten. 0 ! dat
kleine, krenterige yolk! 't Was toch misschien
maar beter achteraf, zoo sprak hij tot zichzelf,
dat Bob niet in de zaak was gekomen , de
- jongen zou er zich dood gekniesd hebben , nu
had hij zijn zin, nu was hij student en vroolijk
en levenslustig, en als steeds de zon van zijn
vader's leven.
Roowal stapte snel door om gauw thuis
te zijn. Hij liep niet meer zoo recht als
vroeger.
Thuis komende liep hij dadelijk naar de eetkamer,, waar Bob hem altijd wachtte. Hij had
er zoo over loopen denken, zoo heelemaal zonder vrees voor teleurstelling, dat hij schrok toen
hij Bob niet zag. Angstig greep hij naar het
briefje dat op zijn bord lag, eenige woorden,
haastig met potlood achterop een visitekaartje
gekrabbeld.
En zwijgend ging hij zitten en at zonder te
proeven. Hij dwong zich aan zaken, niets dan
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zaken te denken en na zijn maaltijd liep hij
bijna dadelijk weer naar 't kantoor.
Het motregende.
Iv.
Roowal's ruime werkkamer was vol studenten.
't Was zooals Bob voorspeld had ; er waren
veel honoraire leden komen opdagen. Roowal's
sigaren en zijn wijn stonden als uitstekend
bekend.
't Was er warm en een blauwig waas van
sigarenrook hing laag boven de roode hoofden.
Er werd zwaar gedampt en slordig gedronken.
Er werd veel en heftig en hoogst serieus geredetwist, er werden warm geestdriftige en verkwikkelijk onzinnige woorden gesproken met frisch
jongen overmoed , er werd luidkeels en van
ganscher harte geschaterd. De leden van G. R.
0. T. I. U. S. waren meerendeels jongemenschen
uit deftige, gegoede gezinnen , waren juristen en
een type van studenten dat wat schijnt te verouderen , het type dat blozend, frisch en gezellig gezet wordt van het goede leven, al de
dinetjes en soupetjes, het bier en de buitenlucht,
enkelen uitgezonderd, arme zwakken, die willoos
meegesleurd, zullen ondergaan in den stroom
voor ze 't weten.
't Waren meerendeels verharde epicuristen ,
genietend het leven met voile teugen.
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Die andere soort, die werkt en wurmt, vol
ernstig besef van 't gewicht van het leven , van
de groote taak, die hen wacht en den ernst
der tijden, was onder hen niet te vinden. Misschien was Bob de eenige , die wel eens een
voor de meeste zijner vrienden totaal onverklaarbare neiging tot overloopen vertoonde.
Onverklaarbaar vooral, daar die neiging aan
zijn optreden in den regel lijnrecht tegenovergesteld was.
Hij had dien avond een voordracht gehouden
over den samenhang der kunsten, een voordracht vol van zulke schandere gevolgtrekkingen,
zulke schitterende paradoxen en zulken splinternieuwen nonsens, dat zijn medeleden er door
verrukt waren. Ze hadden hem lang en opgewonden toegejuicht, het was een ware triomf
geweest. Bas, nog niet geheel ontnuchterd, had
hem met aandoening de hand gedrukt. En de
tongen waren losser geworden dan ooit en stemmen hadden klank gekregen, die zich niet
plachten te verheffen boven een genoegelijk
gebrom.
Als Bob rondkeek in de groote hooge kamer,
naar al de dingen van zijn vader, zijn bureau,
de oude pendule in rococostijl, waar hij zoo aan
gehecht was, de portretten van zijn ouders, dan
was 't hem of die alle stroefgesloten toekeken,
verbaasd, geergerd over al die drukte, die
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woordenstroomen, die schaterbuien, zonder doel,
zonder nut 1 Haha! al die goede oude dingen !
— Bob keek nog eens lachend naar het portret
van zijn grootvader. «Dag , ouwe jongen, daar
ga
zei hij zachtjes, en dronk zijn glas uit,
zich achterover buigend, met tintelende oogen.
't Was een g-lorierijke avond in de annalen
van de club 1
Tegen half elf was Roowal thuis gekomen.
Juist was binnen een luid gejuich opgegaan
zoodat niemand hem gehoord had. Zijn jas en
hoed had hij mee naar achteren genomen, want
de kapstok was begraven onder allerlei min of
meer studentiekooze kleedingstukken, die een
koffiehuisgeur verspreidden, vreemd in dit deftige
huis, ontwijdend de statige voornaamheid van
de gang. Even had hij geluisterd aan de deur.
Opnieuw juichten de jonge stemmen op. Roowal
liep door en hoorde even in
voorbijgaan
hij wist niet hoe 't kwam 't bijna vegeten
tikken van de houten klok, dat oude familiestuk. 't Deed hem opzien, hij hoorde 't anders
nooit door de gewoonte van jaren ; 't was nu
als een stem uit 't verleden.
Hij ging achter in de eetkamer zitten op een
der rechte stoelen met leeren zitting aan de
groote eikenhouten tafel, waarop de Rotterdammer en het Handelsblad hem lagen te wachten.
Hij ging ze zitten lezen, zijn hoofd in de hand, 't
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papier voor zich uitschuivend. Mie kwam zachtjes binnensloffen en schonk hem een glas grog
in. Zij wisselden een korten groet. Mie bleef nog
even staan te draaien alsof ze nog wat zeggen
wou, maar meneer keek niet op en dus ging
ze, zacht mopperend, maar weer weg.
Om twaalf uur hoorde Roowal de deur van
zijn kamer opengaan en luid gepraat en geloop
in de gang. Ze gingen weg ; Bob mee natuurlijk.
Ze hadden een nabroodje bij Muller op 't bovenzaaltje.
Hij hoorde hun stemmen buiten wegsterven.
Toen liep hij naar zijn kamer, stak er het licht
weer op en keek eens rond. Hij glimlachte. Op
de tafel lag, bemorst met wijn, het opstel over
den samenhang der kunsten. Hij ging 't zitten
lezen, 't boeide hem blijkbaar, hij glimlachte
meermalen en bleef na de lezing nog wat voor
zich uit zitten kijken met een niet te beschrijven
uitdrukking van zijn mannelijk gelaat. 't Was of
weemoed en geluk daarbinnen streden. Maar
.geluk scheen te zegevieren, want toen hij eindelijk opstond en met zijn forschen tred de gang
door en de trap op stapte, toen was er veerkracht in zijn gang en vreugde in zijn oog.
V.
Piet was door zijn examen. Er werd rondge-
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reden en 's avonds was er een groote fuif.
Roowal zag zijn zoon den ganschen dag niet,
en den volgenden morgen, toen hij thuis kwam
om koffie te drinken, was de jonge meneer nog
niet bij de hand, zei het tweede meisje, een
nuffig jong ding. Mie liep in de keuken te
brommen „ ze wou meneer maar liever niet
ontmoeten.
Roowal ging als naar gewoonte onder het
koffiedrinken de krant zitten lezen. Hij voelde
zich bedrukt, neerslachtig, maar wilde 't zich
niet bekennen. Hij zat aldoor tot zichzelf te
redeneeren. 't Was toch irnmers doodgewoon !
Bob was nu eenrnaal student en dat hij goed
student was, dat hij meedeed, had Roowal zelf
gewild. Dat hij hem nu toevallig in twee dagen
niet had gesproken — nu, dat had niet anders
gekund I — 't gebeurde ook zoo zelden I
Zijn dejeuner was heel gauw afgeloopen.
Toen ging hij wat tegen 't raam staan
trommelen en naar buiten kijken. Vreemd, dat
hij zich vandaag zoo bizonder gedrukt, zoo
eenzaam voelde, en dat hij zooveel dacht aan
zijn eigen ouderlijk huis. VVat waren zijn ouders
nu al lang dood ! Al bijna vijf-en-twintig jaar.
Ze waren kort na elkaar gestorven, nog niet
oud. Zijn vader had een beroerte gehad. Nog
zag hij hem liggen, blauw en opgezet en zonder
bewustzijn. Toen had hij toch goed gevoeld
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dat 't zijn vader was en dat hij veel van hem
hield . . .. Zijn moeder I . ... waarom kreeg hij
nu nog, na zooveel jaren! tranen in zijn oogen
als hij aan zijn moeder dacht? .... zijn moeder
had kanker gehad. 0! wat was dat verschrikkelijk geweest I o, die dagen, die nachten I .....
Zijn eenige broer .... , ja, wat had hij Frans
in geen tijden gezien! — Frans was cargadoor
in Rotterdam, had 't oak altijd verbazend druk
en een groot gezin en daarbij veel familie van
zijn vrouw's kant, waar hij voor een groot deel
in opging, beredderend en bestierend, de man
in die familie. — Maar hij moest Frans toch
weer 's zien, hij zou hem 's inviteeren, hem
en zijn vrouw en zijn twee oudste zoons, 't
moesten zulke flink-oppassende jongens zijn, de
oudste was al in de zaak ....
Waar Bob nu toch bleef? Zoo iaat kwam hij
anders nooit te voorschijn. Hij zou maar 's naar
hem gaan kijken. En langzaam liep hij de trap
op naar Bob's kamer. Hij klopte.
qa! Wie is daar ?1.
elk! — Jongetje, kom je haast beneden?»
« He? — 0, vader, bent u 't? --- Komt u
maar even binnen. Ik lig er nog in.>,
Roowal ging binnen. Hij kwam weinig op
Bob's kamer, druk en gehaast als hij was altijd.
Nu trof 't hem plotseling dat 't er zoo'n rommel
was; hij zag de kleeren van zijn zoon links en
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rechts neer gegooid over stoelen en een berg
handschoenen, boorden en dassen op de lessenaar. En met bliksemsnelheid trok aan zijn
geest voorbij zijn eigen keurige kamer en zijn
kantoor waar de strengste orde wet was. Ook
was de atmosfeer op Bob's kamer ver van frisch;
Roowal bracht onwillekeurig de zakdoek die hij
in de hand hield even aan zijn neus. Bob zag
't, voelde zich kleuren en sloot de oogen. «Wat
is er vader ?» vroeg hij.
Moest er dan wat zijn als Roowal zijn eenigen
zoon eens zien wou ?
« jongen, niets bizonders! 1k kom
maar 's even naar je kijken. Hoe gaat 't ? Niet
katterig ?»
« Nou I » zei Bob , « leclijk ! » Hij bleef liggen
met zijn oogen toe. Na eenig zwijgen vroeg
Roowal:
« Kan ik wat voor je doen ?.
« Dank u well dank u, zei Bob met jets van,
wrevel in zijn stem.
d\Tou I....
dan ga ik maar,... en wensch
je beterschap
. Adieu !
.»
« Adieu !
Toen Roowal weer naar kantoor liep, voelde
hij zich opeens warm worden en met een driftige
beweging zijn stok tegen een stoep slaan. Hij
schrok er van, "t verstoorde hem , maakte hem
kriegel. 't Was bij zijn heugenis de eerste maal
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dat hij toorn tegen zijn zoon in zich had voelen
opkomen .... En waarom ? .
't Was onzin !
Hij wist toch wat studenten zijn! — Hij was
een driftkop !
Bob lag nog altijd in zijn bed, hij voelde zich
-moe, op. Hij was niet zoo katterig als hij zijn
vader had willen doen gelooven. Maar wat was dat
, dan ook een vervelende manier geweest om naar
boven te komen om hem uit zijn bed te halen !
Hij mocht toch wel uitslapen! Slaap heeft toch
iedereen noodig. 'n Onzinnig idee van den ouden
man . Er was toch veel voor orn niet thuis te
wonen, als je student was. Zou hij er eens een
balletje van opgooien ? Maar neen , dat zou te
beroerd voor hem zijn, hij was dan heelemaal
alleen. En 't was toch immers zoo'n goedig
zoo'n in-goedig vadertje. Meer een vrind van
hem , een goede broer dan een vader zooals
anderen daarover spraken , dan iemand tegen
wien je op moest zien met ontzag en vrees, een
boeman.
Hij ging liggen soezen aan vroeger. Ja, wat
was zijn vader toch altijd oneindig goed voor
hem geweest, hoe had hij hem opgepast als hij
ziek was, en vertroeteld en verwend. Die goede
vader, — hij had ook anders niemand gehad
na mama's dood . Dien avond, wat herinnerde
hij zich dien nog goed , o, die arme vader! —
_Hoe hij er toch toe gekomen was haar te trou-
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wen ? Dat begreep hij maar nooit; twee menschen
die zooveel verschilden ! — zijn moeder..,a,,
nou ja , dat was begrijpelijk , haar familie was
sterk achteruitgegaan .. . . , nou ja . . . . , maar
hij ! . . . . Had hij haar dan nooit begrepen ? Of
was 't aileen haar mooie gezicht geweest,
louter zinnenbetoovering .... Neen, dat was
Diets voor hem ! 0 . . . Maar wat dan, wat dan ?
0! . .. . was dit nu misschien een voorbeeld geweest van gedurige suggestie , van een krachtige
persoonlijkheid, die een zwakkere regeert ! 0 .
ja , ja i Dat kon , waarachtig ! . 0 .. een interessant geval i En nu was hij , Bob , de zoon van
, die twee menschen . . . . Maar neen ! weg ! weg
met dat ellendige moderne gedenk , brutaal
snijdend, ontheiligend als een ontleedmes. 0,
die arme goede vader I
Bob stond op en kleedde zich langzaam en
als steeds — vooral na een woeste fuif —
keurig netjes aan. Maar hi; voelde zich toch
nog niet heel lekker en dat ergerde hem. Hij
kon er toch anders zoo uitstekend tegen ! Wat
'n landziekig weer ook, net als gisteren en eergisteren. En waarorn was er nog niemand 's
bij hem op komen loopen.
De fuif was hem niet meegevallen. Erg
woest ! Zijn toost was de eenige geweest die
een beetje . . . . netjes was, in den vorm . . . .
kortom : correct. Dat hoorde er dan toch ook
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zoo bij. Hij hield niet van zoo'n woeste uitgelatenheid.
Hij ging uit , liep naar Piet, Piet was niet
thuis. Toen naar Bas , Bas was uit. Toen naar
de kroeg, daar was nog niemand. Hij nam den
Figaro op en bestelde een glas vermouth. De
keliner talmde en kreeg een uitbrander van
hem. Hij zat te brommen, hij had het land;
waarom wist hij eigenlijk niet.
Eindelijk kwamen er wat menschen van gisteravond opzetten, allemaal 'n beetje onwel, maar
allemaal uit over de fuif. Wat was dat gezellig
geweest I Bob bekende zijn grieven, men vond
hem vervelend en men liet hem dat merken. Toen
werd hij hatelijk , fijn bedaard hatelijk , maar
de gemoedelijk-vroolijke jongens begrepen niet
goed wat hij bedoelde en stoorden zich niet
veel aan hem. Zij vonden hem vandaag eenvoudig ongenietbaar.
Thuis gekomen ging hij in de eetkamer op
zijn vader zitten wachten en gaf zich over aan
landerige overpeinzingen. 't Student zijn, en
vooral hier in de stad, was toch niet enkel
zonneschijn. Hij had zich vroeger zooveel voorgesteld van geestverruimende gedachtewisseling
met zijn medestudenten. Maar het was niet
meegevallen. Niet veel geest, niet veel pit bij
de meesten , hoor ! Drinken en schetteren ,
dat konden ze ! En dan dat totale gebrek aan
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corpsleven. Wat ook al weer aan 't lamme slag
studenten lag. 't Zou hem de moeite niet waard
zijn hier senator te worden. Hij zou zich laten
kiezen en dan lekkertjes bedanken.
Roowal kwam thuis. ,<Zoo, jongeneer, hoe is 't?.
« 0, heelemaal beter ! .
« Komaan , dat 's best 1 Laten we dan maar'ns
een lekkeren borrel nemen , he 1 Zal ik je maar
's inschenken k
«Dank u wel ! Ik heb al wat gedronken op de
kroego.
,<Aha I — Hm i Maar toch heelemaal beter,
he Bob ? . . . in 't geheel geen kater meer? >>
10 laagde Roowal, vroolijk gestemd, nu hij zijn
jongen weer bij zich had.
«Zeker, zeker ! . zei Bob wrevelig. En toen ging
hij ineens, achter elkaar, al zijn grieven uitpakken tegen de fuif van gisterenavond , tegen zijn
medestudenten en 't heele corps.
'n Beetje verwonderd keek Roowal hem aan.
Maar — al sprak hij er verder niet over — hij
schreef dat gepruttel aan katterigheid toe en
antwoordde met een paar schertsend bemoedigende
woordjes, wat Bob, die hem heel goed begreep,
nog meer ergerde.
Ze gingen aan tafel. Om zijn zoon wat op
te kikkeren vertelde Roowal, dat hij zijn stuk
gisteren op de tafel gevonden en gelezen had.
Hij prees er 't een en ander in, puur om Bob
8
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plezier te doen, want eigenlijk had hij er de eene
helft niet van begrepen en met de andere helft
was hij 't geheel oneens geweest. De vorm al-,
leen had hem geboeid. Dit bleek , toen Bob er
over doorging en zijn vader in 't nauw bracht.
Roowal kreeg spijt dat hij er over begonnen was.
Maar om er zich flunk doorheen te slaan gaf hij
eenige meeningen ten beste, die kant nog wal
raakten en door Bob deerlijk afgemaakt werden.
«Nou ja,>> zei zijn vader, wat spijtig, qik weet
wel dat ik daar allemaal niet zooveel van geleerd heb als ji.j.»
«Maar praat er dan ook liever niet over,
vadertje,. zei Bob, beschermend, nogal hatelijk.
Ze staken een fijne sigaar op en 't was uit.
Toen Roowal kort daarop uitging, «nog even>,
naar kantoor, drukte Bob hem hartelijk de hand
met de belofte vanavond een partijtje met hem
te zullen schaken — ten minste als zijn vader
't graag had. Nu, dat wist Bob wel l
VI.
Op een middig, een paar maanden later, zei
Roowal tot zijn zoon: «Ik had graag dat je
voor aanstaanden Zondag geen afspraken maakte,
Bob ; je oom Frans en tante Coba komen over
en brengen Kees en Dirk mee; ze komen op
de koffie en blijven logeeren.x
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<Best-, vader,» zei Bob, een beetje verbaasd,
we zullen de famine ontvangen.»
En zoo kwam 't dat vader en zoon op dien
Zondagmorgen samen aan 't station waren om
Dom en tante en de beide neven op te wachten.
Het viertal arriveerde. Bob herkende ze bijna
niet, vooral de neefjes waren veel veranderd.
Kees, een lange pootige kerel van twintig jaar,
blond en blozend, drukte hem de hand alsof 't
een noot was, die hij kraken moesto Hij noemde
Bob in den regel . neef >, en sprak druk, in
Rotterdamschen tongval. Dirk was 'n jongen
van 'n jaar of zestien, met linksche bewegingen
en een dom uiterlijk, doorgaans zwijgend en
rookend , even grinnekend als hij werd aangesproken. Oom Frans leek veel op zijn broer.
Maar hij was veel drukker, driftiger, hij had
jets cholerisch en miste geheel Jan Roowal's
deftig-beschaafd optreden. Tante, een klein ,
zeurig, verdrietig burgermenschje, scheen wat
bang voor haar man en erg bezorgd voor haar
jongetjes, die ze ieder oogenblik toeriep toch
voorzichtig te zijn met de «ruituigen.» Want
ze liepen, Roowal woonde dichtbij. Men was
er gauw en zette zich dadelijk aan de koffietafel.
Bob deed zijn best zijn neven aangenaam te
onderhouden en sprak ook nu en dan een hoffelijk woord tot zijn tante, maar begrijpelijker
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wijze ontaardde een en ander soms in een leuk
onmerkbaar voor den gek houden. Hij bestudeerde de familie en vond er een eigenaardig
genot in zich to pijnigen met de gedachte dat
dit nu zijn neven en dat dat nu zijn tante was.
De broers Jan en Frans hadden 't samen druk
over allerlei familie- en handelsaangelegenheden
en Bob meende of en toe dat zijn oom zich
boos maakte , wat dan gelukkig onwaar bleek.
't Was zoo zijn manier van spreken. De man
had een stem als een boor.
Na de koffie bleven ze nog wat zitten •, de
heeren staken sigaren op en tante mengde haar
zeurig piepgeluid in het gesprek van haar man
en haar zwager, waarbij Bob opmerkte, dat zijn
vader haar steeds beleefd aanhoorde en antwoordde, hoewel dat lastig was, daar oom Frans
zijn vrouw bijna geregeld in de rede viel maar
soms niet tot zwijgen bracht , zoodat er een
verward ruzieachtig gekakel ontstond.
Na eenigen tijd ging men uit, dat wil zeggen
Jan, Frans en Coba den eenen en Bob met
zijn neven den anderen kant op. Dat was zoo,
vooruit afgesproken tusschen vader en zoon.
Nu brak ook Dirk bij het wegwerpen van zijn
derde sigaar zijn zwijgen en vroeg met een saaie
baard-in-de-keel stem: ..je bent nou tegenwoordig
zoo student , he ?»
qe raadt 't,» zei Bob, die juist aan Kees veel
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over de instellingen zijner universiteit had loopen
vet tellen.
<Wan ga je zeker alle avonden uit , he ?»
Floe meen je, vroeg Bob.
De ander grinnikte. Hoe ik meen ? Wel , of
je veel uitgaat, naar de komedie , of naar 'n
koffiehuis
. 0 of zoo, .
antwoordde Bob
<Wel nee , beste jongen
quasi goedig. je ging hij voort, meer tot
Kees dan tot zijn broertje, we hebben hier
onze eigen sociteit en daar vinden we elkaar in
den regel..
Plotseling kwam er een duivelsch plan in hem
op.
Wil ik jelie daar van middag 's introzei Dirk. .Dat
He
vroeg hij.
duceeren
's goed
zei Kees.
En zoo togen ze tegen het bitteruur naar de
kroeg. Bas zat er met een paar andere goede
vrienden. De neven werden voorgesteld en had
den in een oogenblik ieder een groot glas bitter
voor zich® Bob fluisterde zijn vriend Bert Paats
iets in het oor en gaf Bas een knipoogje. 't
Gevolg was dat de twee Rotterdammers weldra
van alle kanten en over allerlei werden aangesproken, hernieuwde aanbiedingen van bittertjes
niet durfden weigeren en een weinig draaierig
en soezerig werden. Kees scheen niet op zijn
gemak, hij gaf korte antwoorden, werd stil, maar
Dirk zat, met een rooden kop, glimmend van
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genoegen , over 't tafeltje gebogen , kwajongens
verhalen te doen van veel drinken en zoo meet-,
De studenten zaten druk tegen hem te meneeren » en uitten hun onbegrensde bewondering
voor 's mans wereldkennis en ondervinding.
Dirk was een en al glorie. Maar of 't de zooveelste sigaar was , of de bittertjes , of beide ,
ook hij begon eindelijk bleek te zien. Toen vond
Bob 't maar beter op te breken, 't verveelde
hem trouwens al. Kees was dankbaar en blij
toen hij buiten was, maar Dirk was maar liever
bliji,Ten zitten.
Maar 't liep alles goed af en toen de familie
weer aan de tafel was vereenigd, werd Kees,
verheugd dat hij er zich zonder gek figuur door
heen geslagen had, zeer spraakzaam, terwij1 Dirk in
zijn gewoon bot zwijgen terugzonk. Oom Frans
bevroedde intusschen wat er gaande was en
vroeg waar de jongeheeren geweest waren. De
mededeeling, dat Bob zijn zoons op de studenten
societeit geintroduceerd had, scheen hem niet
aangenaam te zijn, hij keek zijn neef gramstorig
aan. 't Bleek verder in het tafelgesprek dat
oom zeer rechtzinnig was en neiging gevoelde
afschaffer te worden. Ook had hij het druk over
een werkzaam leven, hoe heilzaani dat was en.
over het verschil van de jongelui van tegenwoordig en die van zijn tijd, en keek daarbij telkens
zijn neef aan, die hem een brutalen boer vond.
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Aan 't dessert wendde oom zich plotseling
tot zijn broer met de vraag : «En wat moet
Robbert nu eigenlijk worden ? »
« Wel, hij studeert irnrners in de rechten,>>
antwoordde Jan.
«Nu ja ,» zei Frans
« rechten studeeren !
maar wat beteekend dat P Advocaten en rechters
zijn er al veel te veel
wat wil hij worden ?»
« Nou Bob ,» zei Jan, lachend « vertel jij 't
oom dan zelf maar 'sa»
Maar Bob had er niet den minsten lust in. Hij
voelde zich beleedigd door zijn oom's manier
van spreken, zijn toon, waaruit onbedekte minachting sprak. Hij antwoordde vlug en scherp
accentueerend « Heeft u zelf gestudeerd, oom,
of heeft u familieleden of goede vrienden bij
de rechterlijke macht dat u zoo goed op de
hoogte is.>
«Neen ventje ,» zei oom, met een korten
harden lach, « dat niet, maar ik weet er toch
alles van, hoor! Hoe lang studeer je al, wanneer
ik vragen mag ? a . a»
«Twee jaar,» zei Bob, kort, meer en meer'
geergerd.
«En nog geen candidaat ?»
«Nog niet, oom 1»
«Dat wordt dan toch langzamerhand tijd, he ?»
Zoo had nog nooit iemand tegen Bob gesproken ! Hij keek zijn vader aan, die zijn blik
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meed en antwoordde snel bozend en met trillende stem : «Het wordt tijd , meneer,, dat u
's een wat beleefder toon aanslaat, wanneer u
spreekt tot den zoon van uw gastheer.» En hij
stond op en liep driftig de kamer uit
«Bob ! Bob !» riep Roowal , maar vergeefs. De
Rotterdamsche familie zweeg beteuterd,
Men hoorde de voordeur dichtslaan.
Toen vergat Frans een oogenblik zijn rechtzinnigheid en deed een langen vloek weergalmen.
«Dat 's me 't ventje we!. ,» riep hij, «ik kan je
niet feliciteeren , Jan 1»
«Frans ,» zei Roowal, «laat ons hierover zwijgen en houd de bedoeling in 't oog, waarmee
ik jelie hier gevraagd heb en die je kent.»
Maar men bleef onder den indruk van 't
geval. Jan was stil en koel, wilde zich blijkbaar
niet laten beklagen. De neefjes meesmuilden.
Bob kwam lien nacht niet thuis. Den volgenden morgen bracht Jan de Rotterdammers
alleen naar den trein en was hartelijk blij dat
ze weg waren. Maar toen hij daarop naar kantoor
liep, betrok zijn stemming weer. Want hij dacht
aan de voorstelling, die hij zich vooraf van dat
bezoek gemaakt had - en hoe 't was afgeloopen hij dacht aan zijn broers verhouding tot
zijn zoons, dezelfde ongeveer als die van een
werkbaas tot zijn yolk, en aan diens toon,
toen hij tot Bob sprak - en aan zijn eigen om-
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gang met zijn lieveling. En de arme gevoelsman
iced onder de strenge klaarheid van zijn geest ,
die 't gedrag van den een afkeurde — maar
den ander bespotte.

VII.

Bob was boos de deur uitgeloopen en nog
een paar minuten hield ondanks den nat-kouden
wind , die hem in 't gezicht woei , die woede
stand. Toen kwam hij tot zichzelf en begon
zich te schamen. Wat nu , hij, de door en door
correcte student, die den naarn van «gentlemarn>
als hoogste eeretitel beschouwde , hij had de
wetten van de gastvrijheid geschonden , als de
eerste de beste viegel, hij was nijdig uitgevaren
tot een gast , tot den broer zijns waders I
Hij had bitter 't land. De spijt , dat armzalig
gevoel van onmacht , kwelde hem als een spiegel
den mismaakte, die er voor moet blijven zitten.
Gelukkig voor zijn ijdelheid kwam hij Bas
tegen en was zwak genoeg hem 't heele geval
te vertellen , wel wetend hoe deze advocaat
verzachtende omstandigheden pleiten zou voor
de rechtbank van zijn geweten. Bas ging verder,
vond dat hij groot gelijk had gehad , en Bob
hield meer dan ooit van Bas , bood hem een
lekkere flesch op de kroeg aan , daar vonden
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ze nog andere vrindjes en de avond werd hoogst
genoegelijk doorgebracht en eindigde zeer laat ,
toen 't niet meer de moeite. was voor Bob om
naar huis te gaan. Bas bood zijn vriend zijn
eigen bed aan en ging zelf op zijn sofa liggen.
Ze sliepen nog toen Roowal , de vader , na een
droevig eenzaam koffieuurtje , weer naar zijn
zaken sjokte , zich voelend als 'n oude knol
voor 'n trekschuit , oud , moe, bek-af!
Bob ontbeet met zijn vriend en ze gingen
samen weer naar de kroeg en knapten zich op
met 'n maagbittertje en spraken veel kennissen,
en toen de jonge Roowal 's middags in de
eetkamer op zijn vader zat te wachten, was 't
hem rnoeielijk die geschiedenis van gisteren te
doorleven juist zooals 't geweest was met al
den toorn van een oogenblik en de leege neerslachtigheid , die er op gevolgd was. Hij dacht
er liever niet meer aan en hij vond 't dus
allervervelendst toen zijn vader met een ernstig
gezicht binnen kwam en er dadelijk over begon
met een: «Dat had je niet moeten doen, Bob ! »
« Nee, vader, dat weet ik nu waarachtig ook
wel. Maar wees jezelf maar eens altijd meester 1
— En wat is die oom Frans ook een vervelende,
krenterige, fijne . . . . »
« Stil ! . zei Roowal, wenkbrauwfronsend, en
vervolgde snel sprekend, met schokken : « 1k
wil niet dat je op die manier over mijn broer
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't Is een degelijk man , die veel
spreekt
je hebt er mij veel verdriet
heeft gewerkt
Dat je daar heelemaal niet aan
mee gedaan
»
0.edacht hebt !
Bob schrok. Was 't zijn vader wel die daar sprak,
zijn oud, in-goedig vadertje ! Was dit dezelfde
man van al die jaren En waarom Dacht
dan zijn vader niet net zoo over oom Frans ais
hij ? Of vond hij soms dat die kleinzielige kruidenier gelijk had ? Hij dorst er niet verder naar
te vragen, uit vrees dat het zoo zijn zou, wat
hij zoo min zou vinden , zoo naar.
En ook Roowal sprak er niet verder over.
Maar er bleef nog een paar dagen een zekere
koelheid een stijve terughouding tusschen hen,
die zich slechts langzaam, langzaam oploste in
den al zoo lang bestaanden , zoo gewoon geworden omgang.
Een week later dachten ze er geen van beiden
meer over, maar toch, sinds dien dag bleek
veel vaker dan vroeger een verschil van aan
leg, van kijk op de dingen , van denkwijze en
levensopvatting tusschen vader en zoon. Dat
moest toch al lang bestaan hebben dachten ze
dan, maar geen van beiden kon zich begrijpen
hoe 't kwam , dat 't vroeger nooit zoo helder
aan den dag gekomen was. Over godsdienst en
moraliteit, over fatsoen en maatschappelijke
verhoudingen , over kunst , over politiek waren
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ze 't telkens volstrekt oneens. En koppig op zijn
stuk staand, overdreef ieder in de richting zijner
meeningen met zekere scherpte en zij voelden
.dat beiden zonder 't van elkaar te begrijpen.
Hun gesprekken werden meerendeels gevoerd
aan tafel , op het ongeschiktste uur voor twistgesprekken dus. Dikwijls stonden ze, vroeger klaar
dan anders , met verhitte hoofden en ontstemd
op en ging ieder naar zijn eigen kamer inplaats
van naar den haard in de voorkamer,, waar ze
anders altijd samen een sigaar rookten na
den eten.
Toch ging Bob voort — uit gewoonte — zijn
vader over alles wat hem bezighield te spreken.
Een paar malen kwamen daardoor meer ernstige
geschillen voor. Eens had Bob een artikel geschreven , een fijn hatelijk, scherp , revolutionair
artikel , dat hij inzenden wou aan een deftig
blad in antwoord op een stuk van den hoofdredacteur zelf, een zeer gezien man , van
naam, en persoonlijk met zijn vader bevriend.
Roowal stond er op dat hij 't verscheuren' zou.
Hij zond 't toch in. Een andermaal ging hij
zeer tegen den wil van zijn vader , die vond
dat 't niet paste voor een fatsoenlijk man ,naar
een socialistische vergadering om te debatteeren,
en weer een andermaal deed hij stappen om
een kellnerin , die zich aan hem had weten
voor te doen als de belaagde onschuld, aan
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een betere positie te helpen. Dit verbood Roowal
beslist. Maar Bob bracht het plan toch ten uitvoer en nam zich voor zijn vader nu verder
niet !neer te kennen in zulke aangelegenheden
waarvan hij toch te voren weten kon hoe ze
zouden beschouwd worden. Hij zei hem dit
ook, er bijvoegend dat zijn vader nu ee maa,1 vastgeworteld schee in sommige vooroordeelen. In,
zijn ziel vond hij dat zijn vader een zeer begrensden blik had , kruideniersideeen zooals hij
't noemde en hij dacht dikwijls aan zijn
moeder,
Roowal verdroeg zijn woorden, somber, wrokkend over zijn zwakheid, zich pijnigend met
zelfverwijten.
Maar van zijn heldenfeiten had Bob spijt genoeg, want zijn artikel werd geweigerd, in de
vergadering werd hij uitgelachen en zijn ondankbare beschermeling ging er van door met een
doodgewonen rijken ploert.

V I II.
Zoo ontstond dan en groeide langzaam aan
langzaam aan, die meest heillooze verwijdering,
de verwijdering van vader en zoon.
Bob was nu bijna drie jaar student. Hij had
allerlei baautjes gehad , die 't hem dikwijls druk
gemaakt hadden, maar aan de studie van het
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recht had hij nog niet veel gedaan. Toch was
hij niet lui, integendeel, als hij wilde schitteren
in 't een of ander studenteneerambt , als hij
een uitvoering tot stand brengen of een almanak in elkaar zetten moest, was hij een en al
zorg en bereddering en maakte de ambten zijner
medebestuurders- of commisise-leden tot sinecuren.
Maar als 't was afgeloopen, dan zonk hij terug
in zijn behagelijk gemakzuchtig voortgeleef van
.den eenen dag op den anderen. Hij hield van
luieren, van soezen.
Hij ging veel naar concerten, omdat hij dan
zoo heerlijk droomen kon , met die klankenweelde ruischend door zijn hoofd, nu in gewel,dige golven dan in huppelend gedartel. Graag
was hij ook in 't gezelschap van knappe menschen,
die enthousiastisch over hun yak spraken , in
zijn schik als hij dan soezerig luisterend wegzakken mocht in zijn stoel, nu en dan maar
knikkend, aanvurend met 'n enkel woord van
sympathie. Maar ook 't gezelschap van minder
begaafden zocht hij , van gewoon slag jonge
studenten, die hem bewonderden om zijn vluggen
:geest, zijn schandere sprongen van hak op tak,
zijn gemakkelijk redeneeren over alles met zekere
kennis van zaken, 'n notie, 'n ahnung. Hij praatte
zich dan soms half dronken, opgewonden door
't gelach en de toejuichingen van zijn dankbaar
gehoor.
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En niet minder lief was hem de onigang met
vroolijke smulpapen en drinkebroers, menschen
als Bas, joviale studenten, dik en gezellig en
goedlachsch, rijk en gedistingeerd, geen woestelingen, geen bohemers.
Maar studeeren deed hij niet althans geen
romeinsch recht, wat toch 't hoogst noodig was
voor zijn candidaats-exameno Hij las veel en
alies door elkaar, zonder eenig systeem. Boeken
hadden tijdelijk een grooten invloed op hem,
wonden hem soms op tot dat hij, wat zijn
vrinden noemden genialen nonsens uitkraamde
en drukten hem soms neer, zoodat hij zich een
paar dagen somber en klein
ja bijna wan
hopig voelde. Die buien. kwamen ook wel zonder
boeken, plotseling, als regen in den zomer. Dan
voelde hij dat hij nooit kon worden wat hij altijd gedroomd had te zullen zijn een groot
mensch. Dat hij zijn ideale voorstelling van
zulk een mensch verloren had. Dat hij veel te
veel fladdergeest was, aangetrokken, af:geleid
door alles, en niets doorgrondend, 'n echt kind
van zijn tijd.
Dan had hij 't land, dan sprak hij schamper over
werken, over studie waartoe? waartoe? alles
was immers ook al gezegd, alles al gedaan ! Dan
verveelde hem alle menschen, alle dingen om
-hem heen, dan scheen hem de wereld oud en
'versleten, het leven saai, onbelangwekkend, niet
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de moeite waard. Dan ging hij vaak naar Groen
om troost te zoeken , naar Groen , den cynicus,
die hem duidelijk maakte dat hij niets wist en
niets was en dat daarvan overtuigd te zijn 't
begin was van alle levenswijsheid.
Maar twee dagen later was hij weer de echte
student van het G. R. 0. T. I. U. S.-type ,
vroolijk en overmoedig, goedhartig en verwaand.
Hij had zich nu vast voorgenomen vOOr de
groote vacantie candidaats te doen. Hij liep
dan ook van tijd tot tijd 'n college en nam ter
elfder uur een repetitor,, die 'n hard hoofd in
de zaak had, maar 't met hem wilde probeeren ,
omdat hij zoo'n schranderen kop had , en zijn
best deed hem aan 't werk te krijgen. Maar
geregeld werken — dat had hij verleerd; hij
had 't niet gedaan sinds hij 't Gymnasium verlaten had , hij was den slag er van kwijt, hij
voerde niet veel uit. Vol voltrouwen op zijn
schranderheid waagde hij 't er toch op — en
droop. Dat was een harde slag. De rijtuigen
werden naar huis gestuurd , de krans teruggegeven. Hij ontrukte zich met nijdig gebaar aan
zijn troostende vrinden en liep mokkend naar
huis. Zijn vader zei hij er niets van. Ruw wierp
hij zijn boeken en dictaten in een hoek en ging
duchtig aan den rol. Bas werd zijn boezemvriend ,
eenige zeer duurlevende jongemenschen hun
trouwe makkers , en zijn beste vrinden van
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vroeger, deels gepromoveerd, deels kalm levend
als de meeste oudere studenten doen, meed hij.
Dat was dus in de eerste helft van zijn vierde
jaar. Hij kwam doorgaans tegen den morgen
thuis en sliep tot in den middag. Lezen deed
hij ook niet meer , de krant allee , en nu en
dan de helft • f minder van een nieuw boek
van Gyp of 'n bundeltje van Silvestre. Nooit
meer dan de helft, want dan verveelde het 'rn.
Hij leefde eigenlijk alleen 's avonds en 's nachts.
Hij verteerde veel geld en kreeg iets opgezets
jets pafferigs in zijn uiterlijk. Zijn vader zag hij
minder dan ooit. Als hij geld moest hebben
ging hij naar 't gehate kantoor, waar 't zoo
donker was en zoo muf ci voortdurend pennengekras.
Roowal gaf hem altijd wat hij vroeg, maar
niet meer als vroeger met 'n lachende opmerking 'n vriendelijk plagende aansporing tot
zuinigheid, maar stil, ernstig, zwijgend , met
loom-langzame gebaren , nu en dan fronsend
de zware grijze wenkbrauwen.
Soms , thuis, als hij zijn vader zag voelde
Bob een plotseling opwellend gevoel van berouw
en onbestemd verlangen. 't Was beklemmend
't maakte hem angstig, als iemand die weet
dat hij jets belangrijks vergeten heeft, maar
niet meer weet wat. Ook hem was 't soms of
hij jets verzuimd had , of jets verloren , jets
9
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goeds , jets warms en hij verlangde dat terug ,
maar wat was het — hij kon , hij dorst er zich
geen reYenschap van geven. En hij drong dat
gevoel terug in zijn borst en praatte op lossen
toon , uitdagend , over allerlei onderwerpen. En
steeds stonden hun meeningen recht tegenover
elkaar. Geen van beiden gaf toe. Bob ergerde
zich meer en meer aan de ideeen van zijn
vader,, hij vond ze bourgeois, krenterig, hij vond
't eigenlijk beneden zich ze ernstig te weerleggen , en Roowal werd telkens bitterlijk gegriefd door het driest . optreden van zijn zoon ;
diens luchtig weggeworpen woorden deden hem
pijn.
Bob betrapte zich dikwijls op wreedheid en
had er soms 'n paar uur 't land over , langer
nooit meer, dan had hij 't al weer half weg
geredeneerd , en zijn vrinden deden de rest.
Roowal begon zich meer en meer, begon
zich dagelijks met innige bitterheid te verwijten
het vergoden van zijn zoon , het laf dulden
van diens gedrag. Dat zelfverwijt werd de
blijvende achtergrond van zijn gedachten. Hij
werd een bitter, gedrukt man , zijn kennissen
dachten dat zijn zaken niet goed gingen. Zij
vroegen er soms naar,, maar Roowal bracht
hun koel beleefd aan 't verstand , dat 't hun
niet aan ging.
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IX.

Op 'n avond dat Bob toevallig thuis was en
bizonder werd getroffen door de neerslachtige
houding van zijn vader, stelde hij op wat meewarig vriendelijken toon een spel schaak voor.
Roowal stemde toe. Hij zag er moe uit en
scheen soezerig. Maar inderdaad beraamde hij
,een plan , dat langzaam aan gerijpt was in zijn
hoofd. Hij had een besluit genomene Hij wilde
zijn hart eens uitstorten, wilde 't Bob eens
goed zeggen_, alles wat hem hinderde, al zoo
lang. Maar kalm wou hij 't zeggen,
een
na 't ander, kalm en juist. Spel schaak was
ten goede aanleiding. Zijn zoon zou dicht bij
hem zitten, recht tegenover hem.
En midden in 't spel
't was op Roowal's
kamer, juist toen Bob, met een elegant
gebaar, glimlachend tot een lang overwogen
zet overging, schoof zijn vader plotseling de
stukken op zij en keek hem aan met groote
•rnstige oogen. « Mijn hoofd staat niet naar dat
zei hij, « wij moeten 's
spel van avond,
praten , Bob! >>
Bob ontstelde hevig, hij voelde zijn hart
bonzen in zijn keel. « God, vader! wat is er?.
En toen was 't gedaan met Roowal's eindeloos
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opofferend verkroppen en weg was zijn wil om
kalm te blijven. ZOO vele malen had hij in zichzelf herhaald wat hij zeggen zou, maar 't laid
uit te spreken was hem te machtig. « Wat er
is ? I — Wat er is ? I), barstte hij uit, en toen,,
woest hartstochtelijk, woedend en toch soms met
zacht-teedere stembuigingen , waarin de oude
liefde van dat groote hart klonk, stootte hij
een stroom woorden uit, met schokkende golven
als een bloedspuwing :
Wat er was ? Wat er - was ? Begreep Bob dat
dan niet ? — Zag hij dan niet dat zijn vader verdriet had, voelde hij 't niet wat het was, dat
zijn vader drukte, zwaar, zwaar, alien dag meer,
— En o God ! die nachten 1 — Hij kon niet
slapen, uren lag hij te denken, — te tobben
over Bob. — Voelde Bob dat dan allemaal
niet.... Maar had hij dan geen gevoel ? ....
Dacht hij soms dat zijn vader 't niet merkte,,
hoe hij hem links liet liggen, hem minachtte,
hem beleedigde dikwijls, dat zijn vader niet
wist, niet begreep hoe hij leefde .... Leven 1? ....
't Was geen leven, wat hij deed, dat liederlijk
luie bestaan, een mensch onwaardig . . . . 0 ,
waarom was hij zoo geworden, was dan zijns
vaders voorbeeld en raad zoo zwak, zoo machteloos geweest, zoo heelemaal zonder invloed ?
0, waarom deed Bob hem dat aan . . . . waarom.... waarom ? Waarmee had hij dat ver
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diend? Anderen, zijn broer Frans, zijn
vrienden, beleefden vreugde van hun zoons, 't
waren knappe menschen, die vooruit kwamen,
die wat presteerden in de wereld. Maar hij ,
0 Hij
Roowal, wat voor 'n zoon had hij !
diep
schaamde zich over hem, diep .
Want 't kwam allemaal omdat hij hem zoo
verwend, vertroeteld, zoo vergood en ontzien
had . . God wat had hij ook altijd van hem
gehouden Zijn eenige lieveling, zijn alles was
maar 't was dwaasheid, verhij geweest !
bli ding ! Wat had hij er voor terug gekregen ? Bob gaf minachting voor zijn liefde,
smaad voor zijn toewijding . 0 Bob trapte op zijn
hart .. hij spuwde er op ! . Maar 't moest
een eind nemen, dat schandelijk leven® Zoo
leefde geen Roowal. Hij, zijn vader, zou er
paal en perk aan stellen.
Bob luisterde, klappertandend, bevend over
zijn heele lichaam. Nooit had hij zijn vader
zoo gezien! Hij trachtte te antwoorden, maar
zijn mond was droog, zijn keel als verschroeid
en zoo nauw. Piepend kwamen maar weinige
woorden over zijn dorre liepen. Waarom of zijn,
vader hem dan zoo verwend had.... dat was
toch zijn schuld niet
« Ga je me dat nou waarachtig nog verwijten ? .
barstte Roowal weer uit, «heb ik daarom voor
je gewerkt, gezwoegd, heb ik daarom altijd
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getracht alles voor je te zijn, alles te gelijk,
een vrind, een . . . een
. . m.
Hij kon niet verder, 't woord moeder was
hem op de lippen gekornen en hij had gedacht aan
zijn vrouw. juist! die was 't die daar tegenover
hem zat, zij, zij, die hem altijd had gesard en
voortgezweept en getrapt. ja ! .... juist 1 . . .
riep hij juist 1 Op je moeder lijk je, precies diezelfde oogen, diezelfde mond . . . . 01 0 r ....
En plotseling zijn gezicht bedekkend met zijn
handen zweeg hij in wild snikken.
Bob stond op. Hij kon zich bijna niet bewegen, zoo beefde hij, hij was vaalbleek, machteloos hoorde hij zich kla,ppertanden, voelde hij
zijn lippen en mond branden.
Hij liep naar zijn vader toe, legde zijn
hand op diens rechter schouder, smeekte :
<Nadertje . .
Roowal kon die aanraking niet hebben.
«Weg kreet hij, e ga weg! uit m'n oogen ....
Je hebt geen hart, net als je moeder, geen gevoel, niets 1 • Je bent 'n . . . . je bent . . . je
bent niets, niets voor mij, niets voor jezelf.
Je bent niets en je zult nooit jets worden 1 .
Omdat je geen hart hebt ! .... Weg 1 ga weg
<Nader,>> klonk toen een vreemde stem, die
dikwijls oversloeg met naar gepiep, ader, je
hebt geen recht om zoo te spreken, geen recht
mij zoo te behandelen
1k heb u altijd lief-
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gehad, op mijn manier . God weet 't hoe ik
van u gehouden heb altijd a a maar u begrijpt
mij niet, zoomin als u me moeder hebt begrepen
waarachtig, u begrijpt me niet
u kunt het misschien niet
weet ik 't . a a 0, als
als
u 's wrist vat er in me omging I Als u wist
u wist a . a Maar ik kan 't u toch niet zeggen.
WerNooit en aan niemand kan ik 't zeggen
ik heb geen rust.
ken ? Ik kan het niet,
o, ik ben zoo ongelukkig ! »
nooit! nooit !
De vader, even zacht, ingehouden, langzaam
0 ondankbare
«Wat ? Jij ongelukkig ?
ondankbare
je weet niet hoe je me
pijnigt I a 0 a
Als je zelf vader bent zal je 't
pas voelen !
En toen weer woest opstuivend « Ga weg,
zeg ik je, je hebt geen hart, je hebt niets ! .»
En hij hief de hand op als wilde hij hem slaan .
Bob wankelde achteruit met 'n kreet I 0 I
riep hij moeder 1 moeder a .
en toen rende
hij weg, de deur uit !
In de gang stond Mie, de oude meid, te
huilen. Ze had 't wel zoowat begrepen. Jongeneer, trek je jas aan, 't is zoo guur,» fluisterde
ze. Bob greep jas en hoed met 'n ruk en dicht
sloeg dreunend de zware voordeur a a
6 0

x.
De oude man bleef alleen

Hij zat in
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elkaar gedoken op zijn stoel, 't gezicht rood,
de vuisten gebald, toornend tegen zijn zoon,
tegen zijn gestorven vrouw, tegen zijn gansche
bestaan. Zijn grijze haren naar voren hangend,
zijn baard en snorren onverzorgd — hij had nooit
tijd — verward als had 'n kinderhand er in
gewoeld, gaven hem een woest, grimmig aanzien. 't Was goed, dat 't er uit was nu, 't
kon niet 'anger . . . . hij zou er onder door gegaan zijn. 't Was goed, heel goed zoo I Hij
juichte zichzelf toe in zijn hart, vond zich flink,
manlijk. Hij had lien laffen toestand van onderworpenheid aan zijn eigen zoon afgeschud als
een drukkenden onwaardigen last. 't Was heel
goed zoo ! . . . Hij richtte zich rechtop, staarde
wenkbrauwfronsend voor zich uit, fier op zijn
geestkracht, of wat hij daarvoor hield, zonder
spijt over zijn drift.
Daar ontmoette zijn blik dat portret van zijn
vader aan den wand. De blanke , kalme, ouderwets-koud geschilderde kop staarde hem aan.
Hij had wel gewild dat het gesproken had
nu, dat strakke zwijgen benauwde hem in zijn
overspanning. «Vader,» prevelde hij zachtjes ,
« heb ik u ooit zooveel verdriet gedaan, zeg
vader, zeg! .... . En hij bleef er naar kijken
als verwachtte hij dat het portret zou antwoorden. Maar 't staarde hem aan , stroef zwijgend,
strak als een doode.
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Toen kwam er een begin van berouw in
hem op.
Was hij voor dien man daar altijd geweest
wat hij inoest zijn, een goede zoon, hem bewonderend in zijn kracht, hem steunende in zijn
zwakte , . . 0 0 was hij ? . . . .
0 9 hij was zoo gansch anders geweest dan
zijn vader,, dien deftig-stijven man, passend
geheel e . al in het huis waar zijn zoon nu in
woonde, streng rechtvaardig , maar streng tot
hard wordens toe! Hij had meer naar zijn moeder
geaard , de liefdevolle , de warmvoelende. Hij
keek naar 't andere portret. En weer dacht hij
aan haar vreeselijke ziekte , aan haar moedig
lijden 0. . . aan haar sterf bed , aan dien onbeschrijfelijk zachten glimlach waarmee ze tot het
eind toe tot hem, haar meest geliefden zoon,
had opgekeken. En hij weende weer , teeder bij
de gedachte aan die teedere moeder. 0, wat 'n
rijkdorn was 't geweest, zoo'n. moeder ! . . . . 0,
hij wist 't , haar had hij veel verdriet gedaan,
door zijn drift, zijn onredelijk opstuiven. Maar
nooit, nooit had zij hem van zich gestooten!
Met eindelooze zachtheid — hij hoorde die stern
weer — had zij hem weten te leiden, zeggende
dat het zoo jammer was, dat hij immers inderdaad zoo goed was , zoo nobel denkend.
Hij bleef zoo lang zitten , turend naar dat
portret, die weemoedig-lieve oogen , dat goede
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oude gezicht, waarvan hij zich iedere plooi ,
ieder vlekje herinnerde in teeder herdenken.
't Portret leek niet, vond hij, 't was onmogelijk geweest zijn moeder to schilderen zooals ze
werkelijk was.
Plotseling sloeg de klok. Hij hoorde ook nu
in eens hoe stil het was in huffs. Hij was immers
ook heel alleen . . . . Daar stond nog het schaakbord, de stukken lagen verspreid . . .. sommige op
den grond .... Daar had hij zitten spelen met zijn
zoon , voor hij hem... weggezonden had .... Waar
zou hij nu zijn ? Waar was hij heen gevlogen?
Hij voelde dat zijn beenen geheel stijf en doof
waren van 't lange stil zitten. Zijn hoofd gloeide.
Hij huiverde koortsig. Hij stond op en liep een
paar maal door de kamer. Toen zag hij zich
op eens in den spiegel en schrok van zijn eigen
behuild gezicht, zijn woesten baard. Die baard
zó(5 , dat deed hem altijd aan iets denken . . . .
wat was 't ook weer?.... 0 , ja! aan den
Spanjaard , dien woesten Spanjool op 't plaatje.
Dien avond zou hij nooit vergeten . . . . Daar
had hij gezeten met Bob . .. . Aardig blond
kereltje toen . . . . wat had 't zich tegen hem
aangedrongen , dat lieve stemmetje dat hem
troostte . . . .
Hij greep een boek , 't eerste 't beste, uit
zijn kast en ging er in zitten kijken. Maar hij
kon niet lezen, voelde enkel maar voortdurend,
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dat hij zoo alleen was. Gekheid , dat was imrners
altijd zoo , hij was altijd alleen. Waarom nu
meer dan anders ? Waarom hoorde hij nu ieder
geruchtje in zijn stil huis, iedere stap buiten,,
waarom klopte 't in zijn keel , waarom kon hij
niet lezen ?
Was hij soms ongerust ? . .. . Bob ? . . . . Ba ,
die zou wel warmpjes bij 'n vrind zitten, of op
de kroeg misschien _ 0 Wat bekommerde Bob
zich om hem? . . . .
En toch , . . .
Hij liet zijn boek ligge en ging de donkere
voorkamer in en daar aan 't raam achter het
gordijn ging hij naar buiten staan kijken. 't Was
doodstil op de gracht , 'n geheimzinnige stilte
zonder maneschijn. Rood flakkerden de vlammen van de lantaarns achter hun vuile ruiten ,
aan den hemel duizenden sterren, zacht flonkerend , onbewegelijk. En even stil , zonder trilling,
lag daar het zwarte water van de gracht.
Weer huiverde Roowal. Had hij niet gezegd,
dat hij zoo ongelukkig was , Bob ! — 0, moeder,
moeder ! had hij geroepen , toen hij wegliep_
Waar was hij heen in zijn wanhoop ? . . . .
De oude man — o, hoe oud was hij nu! —
liep terug , keek in zijn leege kamer. Neen, hij
kon 't hierbinnen niet langer uithouden ! Zacht
loopend, langs den wand , angstig, als een dief,
sloop hij de deur uit, schrok van het piepen
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van de deur. Schichtig vlug trok hij zijn jas
aan, greep zijn hoed, dof bonsde de voordeur
achter hem toe.
De kou op straat deed hem 'n oogenblik
goed. De kou kalmeerde hem , maar deed hem
tegelijk scherper, juister denken. En hij begreep
nu pas goed wat hij ging doen : zoeken. Waar
zou hij beginnen ? .... Onwillekeurig keek hij
rechts van zich in de zwarte gracht en voelde
het angstzweet koud op zijn voorhoofd.
Eerst liep hij naar de kamer van Piet. Hij
wist niet dat de vroegere boezen.vrienden elkaar
in de laatste maanden maar zelden gezien hadden.
Piet was thuis, ontving hem beleefd, verwonderd,
schrok toen hij 't doel van zijn komst hoorde
en zei dat hij Bob dien dag niet gezien had
maar graag mee wilde zoeken. Hij zou naar
een paar andere vrinden gaan en als hij Bob
vond, hem zeggen dat zijn vader hem zocht,
hem naar huis sturen.
Roowal ging naar de studentenkroeg . . . .
XI.
Toen Bob het huis uitgeloopen was, had hij
eerst een eind voortgehold, snikkend, hijgend.
Toen was hij door en door moe geworden en
had al langzamer en langzamer doorgesjokt. Hij
trachtte tevergeefs zich duidelijk rekenschap to
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geven van wat er eigenlijk gebeurd was, hij
kon zich niet beg-rijpen dat 't geen droom was.
Nooit had hij zijn vader zoo gezien, nooit
vermoed dat hij zoo zijn kon. Had hij dat alles
dan toch verdiend ? Had hij dan werkelijk geen
hart, was hij niets, heelemaal niets? I
Neen, neen, dat kon niet, dat had hij niet
verdiend. Hij had altijd van zijn vader gehouden,
altijdo Hij was dikwijls wreed geweest, hij had
zijn vader klein, beneden zich gedacht en was
laag genoeg geweest hem dat te doen voelen,
maar dat ! . . . . neen, dat had hij niet verdiend.
Zijn vader miskende hem, hield niet meer van
hem. Nu had hij niemand meer, niemand meer, . 0
was hij maar dood als zijn moeder !
Had zijn vader dan nooit vermoed hoe hij
zelf leed onder zijn eigen wreedheid, had zijn
vader nooit gemerkt, dat hij even wreed was
voor zichzelf als voor hem, ja dat hij zichzelf met
nog veel meer minachting bespotte en vernederde.
Neen, zijn vader voelde dat niet, hij was van
een anderen tijd, hij voelde niets van het groote
leed, dat nu vaart door de harten der jongeren.
Zijn vader voelde dat niet, kon het niet
voelen, en dat maakte hem onrechtvaardig,
hard in zijn oordeel.
Uit gewoonte, bij instinct bijna, bleef hij staan
voor de verlichte ramen van een boekwinkel.
Lang bleef hij daar staan, werktuigelijk lezend al
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de titels. Plotseling hoorde hij veel bekende stemmen tegelijk, die hem aanspraken, vroolijk verwonderd. 't Waren kennissen van hem, rijke
studenten, die zwaar leefden, dobbelend, drinkend, altijd zoekend nieuwe verfijning van lekker
genot. Ze troonden hem mee, lachend om zijn
zuur gezicht zooals ze 't noemden. Een van
hen gaf een fijne flesch op zijn kamer, Bob
hoorde er ook bij. En Bob ging mee, omdat
hij niet wist wat hij anders zou doen. En wat
kwarn 't er ook op aan voor hem, hij was
immers toch niets.
Zij landen aan op de kamer , de vrienden
juichten en lachten luid om maar leven te maken.
Bob wou weer weg, maar er was geen kans
meer op. De gastheer was half dronken en zeer
woest. Er zou een vechtpaitij ontstaan zijn als
hij weggegaan was.
Hij bleef dus met zijn « zuur gezicht zich
in-bitter voorpratend dat hij toch immers nergens
anders goed voor was, hij de man zonder
hart. Hij bleef en dronk en speelde rnee.
Men ging aan 't .rondom-eerlijk.» Er werd
hoog gespeeld , de verhoudingen werden langzamerhand minder vriendschappelijk , teleurstelling en afgunst aan de eene zij , lage blijdschap
aan de andere. Bob alleen bleef onverschillig.
Hij verloor.
Op eens, door 'n toeval, merkte hij, dat twee van
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zijn overburen valsch speelden , samen knoeiend.
Hij wierp hun de beschuldiging vlak in 't g-ezichte Ben heftig getwist volgde, geschreeuw,
gescheld. Allen waren opgestaan. Een der beschuldigden greep Bob in de borst en zij stortten
over elkaar op den grond , worstelend. Een
ander poogde vergeefs tusschenbeiden te komen, twee stonden er bij te lachen , onnoozel, als dron.ken menschen doen. De gastheer
vuurde de vechtenden brullend aan. De tafel
wankelde, flesschen en glazen vielen om, braken
rinkelend, de wijn vloeide op den grond. 't Was
een woest, een helsch tooneel.
En daar ging zonder dat een hunner 't merkte
de deur open en een gebogen gestalte stond
daar , als een geestverschijning , bleek, met een
zwaren grijzen baard. En hij zag zijn zoon daar
liggen , achterover,, hijgend en een witte hand
geklemd om zijn hals. En Roowal liep door en
greep die hand en trok haar weg en den bezitter gaf hij een slag in 't gezicht dat 't klonk
als een glas dat knapt , een slag die hem achterover vallen deed.
.Wie is die ploert, gooi 'm er uit .›> riep de
gastheer met een dikke tong. Maar de anderen
weken ontsteld terug, zij kenden den indringer,
en de geslagene bleef zitten op den grond, daar
waar hij was neergekomen , met 'n open mond,
als iemand die een spook ziet.
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Bob, bevend, van allerlei aandoeningen overweldigd, stond op met neergeslagen oogen. Hij
begreep alles. En zijn vader de deur uitdringend
zei hij anstig : « Ga weg , vader , 't is hier geen
plaats voor u, ik ga mee , ja , ja! ik ga mee..
En hij greep zijn jas en hoed.
De anderen zwegen , een der minst beschonkenen hield den gastheer in bedwang.
En vader en zoon liepen samen naar huis, beiden
half versuft , zonder 'n woord te spreken. Ze
kwamen thuis, de oude Roowal deed de voordeur
op 't nachtslot, terwijl zijn zoon op hem wachtte
in de gang, leunend tegen den witten muur.
De ketting van de deur rammelde , met helder
geluid in den stillen nacht. Een oogenblik stonden ze tegenover elkaar en drukten even elkanders
hand. Bob wou wat zeggen , maar zijn vader
gebood hem met een blik te zwijgen.
En ieder ging naar zijn kamer.
Bob bleef lang liggen luisteren en hoorde
met diep medelijden zijn vader heen en weer
loopen op zijn kamer. Een angstig dof geluid
in den nacht.
Maar eindelijk, doodmoe, viel hij in slaap.
XII.
Toen Roowal op de kroeg was gekomen en
Bob . daar niet vond , had hij aan een kellner
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gevraagd of hij «meneer Roowab ook gezien
had. De kellner had meneer niet op de societeit gezien vandaag — 't speet 'm — maar hij
verbeeldde zich dat hij meneer vanavond voorbij had zien komen met iemand met wien meneer
tegenwoordig nog al eens was® En hij noemde
den naam en zocht 't adres op van Bob's gastheer en zoo was Roowal daar gekomen.
Op de trap had hij al verward geschreeuw
en gestommel gehoord en gemeend Bob's stem
te herkennen. Bleek van angst was hij snel
doorgeloope , op 't geluid af had hij 'n deur
opengestooten en . . 0 G en in 't oogenblik dat
hij daar stond in die open deur had hij meer
geleden dan 'n ander in jaren. Hij had dadelijk
gezien de kaarten en het geld, den grond nat
van wijn, de vechtenden G . . . 't heele tooneel
van wanorde, hartstocht en uitspatting.
Veel zware gedachten waren er door de ziel
van den vader gegaan op dien terugweg naar huis.
Naast hem zijn zoon, zijn eenige, zijn alles —
eens zijn eigendom, zijn heerlijke bezitting,
hangend aan hem als een slingerplant aan den
sterken stam en nu — weg, los van hem, verloren, verloren !
Om hem de leege duisternis van den nacht,
de geheimenvol stille nacht, en ook in hem
nergens licht, stille wanhoop . . . .
Zoo dacht hij : 1k ben uitgegaan om mijn
I0
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zoon te zoeken, mijn zoon, dien ik zwak waande
en fijnvoelend, angstig dat hij niet zou hebben
kunnen lijden de pijn van harde woorden, die
blijven als de beet van bijen — want de angel
blijft als de bij weg is — en ik heb gevonden
een wild dier, alle driften ten prooi — en toch
dat was mijn zoon ! — Neen, 't was mijn zoon
niet, 't was haar kind, met haar bloed is hij
geboren en 't heeft zich niet verloochend, 't
bloed. Hij is een waardig zoon van zijn moeder.
Zoo dacht Roowal en vloekte in zijn hart
den heilloozen trouwdag . . . .
Maar als hij dan weer tersluiks keek naar
zijn zoon, die daar naast hem liep, voorovergebogen in een week-neerslachtige houding,
dan verbaasde hij zich over zichzelf die hem
een tijger genoemd had in zijn hart, en de
toorn verdween ; groote verwondering, diep medelijden als voor iemand, die aan een onbegrepen,
vreeselijke ziekte lijdt kwam in hem op. Maar
de hoop keerde niet weer. Zoo kwamen zij thuis
en tot in den vroegen morgen liep de vader in
zijn kamer rond of zat neer in arrenmoede en
stil gepeins.
Hij wilde een besluit nemen.
Dit stond vast, meende hij in zijn overspanning, in zijn koortsig tobben : Zijn zoon was
een ongeregeld levend niensch geworden, iemand
die zijn evenwicht kwijt was, een ziend-blinde.
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't Was zijn vaderplicht te doen wat hij kon
om dat leven weer te reg-elen, dat evenwicht te
herstellen, die oogen te openen. Dat zou hij
dus doen.
En met wanhopige kalmte rnaakte hij toen een
programma op voor de toekomst van zijn zoon
en voor zichzelf
zonder zijn zoon.
Streng, als man van zaken, ma.,kte hij dat
af in zijn geest, en toen kwarn de reactie en
overmande hem de droefheid. Hij dacht er aan
hoe hij morgen weer zou moeten werken, als
altijd, achter zijn lessenaar, en dat hij dan weten
zou, zeker weten, dat hij nooit zou hebben
durven denken, wat hij nooit voor mogelijk had
gehouden, dat hij de vader was van een verkwister, een speler, een woesteling, dat hij dan
weten zou dat hij verspild had al zijn liefde,
zijn gansche leven 0 . 0
En dikke tranen ontsprongen aan zijn pijnlijk
starencle oogen .
XIII.
Toen Bob wakker werd en zich met schrik
en smart den avond van gisteren herinnerde,
stond hij dadelijk op en beg-on zich haastig te
kleeden e Want hij verlangde naar zijn vader,
hij was vol medelijden met hem, hij wilde hem
zien, met hem praten, hem de handen drukken,
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dempend de kloof tusschen hen met hartelijkheid en warme woorden.
Hij wilde hem vooral doen voelen dat hij
hem begreep, hem zijn driftig uitbulderen vergaf, dat hij van -hem hield als vroeger — neen
niet als vroeger, hooger, hooger, was 't gevoel
dat hij nu had voor zijn vader. En hij wilde
bij hem biechten alles waaraan hij zich schuldig wist en — 01 zijn vader zou hem vergeven,
zeker I Want hoe lief had zijn vader hem toch,
wat 'n innige teederheid sprak uit dat bezorgde
zoeken — o, wat moest hij hebben geleden —
die goede vader !
Zijn groot medelijden vulde zijn hart zoo geheel en al , dat hij zich niet, als anders, in gedachten verward, interessant ingewikkeld, duizendhoekig voelde maar eenvoudig als 'n kind, open,
eerlijk, goed, rond. Dat gaf hem moed, veerkracht, maakte hem bijna vroolijk onder 't
zich haasten. Gauw was hij klaar, liep vlug
naar beneden . . . .
Zijn vader was al weg ; « hij gaat geen drie
minuten geleden de deur uit, >> zei Mie.
Dat was jammer, heel jammer !
Nu, dan maar als hij thuis kwam om koffie
te drinken. Dan dadelijk, want alles moest weer
in orde komen, alles moest weer worden als
vroeger — o zijn goed, zijn best vadertje. 't
Was heerlijk hem nu ook eens iets te kunnent
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vergeven, nobel vergeven, zijn onredelijke woede,
zijn niet begrijpen, zijn niet willen luisteren, o 1
hoe volkomen vergaf hij hem dat 1 — hij wilde
er volstrekt niet over spreken zelfs, hij dacht
er niet meer aan, hij was 't vergeten. Hij zou
de minste zijn heelemaal ; het zou 'n puur, 'n
verfijnd genot zijn alle trots te offeren aan den
man, die hem zoo oneindig liefhad, dien man
om vergiffenis te smeeken en te beloven voortaan voor hem te zullen zijn wat hij van hem
verwachten kon, hem te beloven zich streng
aan te zullen pakken, hard te zullen werken
cm hem waardig te worden, alles te zullen doen
om hem te zijn tot een vreugde voor altijd. Wat
al hartelijke woorden welden in hem op, die
hij wou uitspreken aan de knieen zijns vaders.
Toen hij — aan de koffietafe! wachtend —
den welbekenden stap hoorde in de gang, bonsde
zijn bloed dof-op in zijn keel. Hij stond naast
zijn stoel, ging zijn vader met tranen in de
oogen tegemoet, stak hem zijn hand toe . . . .
helaas! kort, ernstig met een streng gebiedend
gebaar werd hij afgewezen.
« Geen woord nu, zei Roowal, 4, straks heb
ik je 't een en ander te zeggen..
Bleek stommelde Bob terug naar zijn stoel ...
hij kon niets eten. Weg was dat zich eenvoudig,
kinderlijk, goed voelen — er was een plotselinge strijd in hem gekomen — een strijd tus-
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schen zijn trots en zijn liefde. Hij was diep
gekrenkt door die norsche afwijzing.
Ook Roowal at weinig, keek in de krant, met
gefronsde
wenkbrauwen en verstrooiden blik. Als
b
Bob hem aankeek en in zijn gelaat ondanks de
gemaakte stroeve plooien de sporen zag der
heftige smart, raakte zijn hart weer vol, wilde
hij opstaan, op hem toeloopen, hem bidden
alles te vergeten. Maar de herinnering aan dat
ruwe gebaar, waarmee al zijn liefde, zijn offer
versmaad was, hield hem terug.
Plotseling wierp Roowal de krant neer, wijd
uit op tafel, en stond op. Hij ging aan den
schoorsteen staan, leunend met zijn linkerhand
op het koude zwarte marmer en sprak zijn
zoon aan :
« Luister goed, Bob,» zei hij. «Voortaan zul
je niet je eigen baas zijn, ik hef je vrijheid op
en regel je leven, wat je zelf niet kunt. Je zult
's morgens om acht uur opstaan en met mij
ontbijten, dan ga je naar je colleges, waarvan
je mij een lijst zult geven, of aan je werk. Vrinden of kennissen worden niet toegelaten bij je.
Na de koffie weer zoo. Om vier uur mag je
'n uur wandelen. Je eet met mij en 's avonds
ga je weer naar je kamer waar je dan wat kunt
lezen, degelijke boeken natuurlijk, tot je naar
bed gaat. Je zult mij alleen zien aan tafel en
ik gebied je me dan met rust te laten en mijn
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leven van eenvoudig werkman niet langer te
verbitteren met ijdel brooddronken gepraat. Goed
begrepen ? »
Bob zat als bevroren. Zijn trots groeide bij
ieder woord als 't geloof van 'n martelaar bij
't hooren van zijn veroordeeling.
« zei hij « ik heb u begrepen,>› met
even trillende, koud-harde stem. Toen stond hij
langzaam op, keerde zich van zijn vader af en
liep naar 't raam ; hij keek naar buiten. Roowal
bleef in dezelfde houding staan, als wachtte hij.
Weer begreep hij zijn zoon niet. Hij had een
vloed van tegenwerpingen verwacht en er zich
op voorbereid ; die lijdelijke onderwerping verwarde hem© Hij bleef dralen, aar Bob zweeg.
Toen ging hij langzaam weg, deed de deur
open maar keerde zich toen nog even om en
sprak met een stem, waarin weifeling klonk:
« Als je raad wilt hebben, ben ik natuurlijk
altijd bereid.»
Ook Bob keek om, hij deed een stap alsof
hij naar zijn vader toe wou vliegen, maar hum
blikken ontmoetten elkander en zijn vader keek
hem koel en strak aan.
« Goed,. zij hij toen alleen. En Roowal trok
de deur achter zich dicht.
Bob bleef eenzaam achter.
Hij, de getapte student Roowal, de ex-praeses
van G. R. O. T. I. U. S. , de sympathieke gen-
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tleman, stond daar als een schooljongen, die
straf heeft gekregen en hij voelde 't door en
door, hij voelde zich diep ellendig.
Loom slofte hij naar zijn kamer en bracht de
eerste uren door in naargeestig gesoes, sufferig
als 'n gevangene, die nog jaren zitten voor de
Borst heeft.
Er hing een zware lucht. 't Was een vreemd
zoele Januaridag. Buiten speelde een orgeldraaier
een bekenden deun met gillend schel geluid en
een oude jood riep heesch met sinaasappelen.
Altijd kwamen diezelfde orgeldraaier en diezelfde
jood om dezen tijd. Hij had ze nu beiden met
wellust kunnen wurgen.
Na uren lang gesuf ging hij zitten kijken in
een studieboek. 'k Moet werken, mijn Pa zou
kunnen komen kijken, zei hij tot zichzelf met
innige bitterheid. Maar 't was hem onmogelijk
zijn gedachten te vullen met Romeinsche rechtskwesties , ze waren vol van zijn ellende. Hij
trachtte zich rekenschap te geven van de manier
waarop hij nu over zijn vader dacht. Maar ook
dat lukte niet. Dit alleen hield hij voor zeker :
dat hij nooit verder van hem afgestaan had.
De uren kropen, kropen. Hij had de wilskracht niet zich los te rukken uit zijn gepeins
en uit te gaan , hij zat aldoor maar te soezen,
zijn hoofd tegen den harden rand van zijn stoel —
.als dikwijls zijn moeder gezeten had.
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Toen het begon te schemeren werd hij kalmer,
vrediger, zacht melancholisch. Hij ging aan
vroeger zitten denken, aan veel vroeger — en
in die herinneringen zag hij altijd 't beeld van
zijn vader, altijd even goed en zacht en mild,
Hij voelde zich eenzaam .
En op eens dacht hij dan weer aan die minachtende afwijzing en die hard; harde woorden
Aan tafel zag hij zijn vader weer en hij zag
hem lijden et stroeve trekken, lijden als een
Spartaan, die, met wonden bedekt, steeds doorstrijdt.
't Was hem verboden zijns vaders leven te
storen met zijn gepraat, hij zweeg dus. Toen
Roowal naar zijn kamer liep door de donkere
gang keek Bob hem na, bijna weenend van
weemoed. Op zijn kamer gekomen was hij aan
'n voortdurenden tweestrijd ten prooi. Zou hij
naar beneden gaan, 't er nog eens op wagen ?
Maar zijn trots liet 't niet toe.
Zoo ging ook de volgende dag voorbij. Roowal ging 's avonds naar kantoor. Bob had met
trillende stem gevraagd of 't moest. Een kort
ja was 't eenig antwoord geweest. Bob had de
krant neergelegd op zijns vaders kamer, den
haard daar aangehouden, grog, sigaren en lucifers
neergezet, in een behoefte om wat voor hem
te doen en tot verwondering van Mie, die dat
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anders doen moest, maar 't in den regel vergat;
meneer gaf er toch zoo weinig om.
Mie zag er ook al triestig uit; ze liep den
ganschen dag zachtjes te brommen. In de gang
sprak ze Bob even aan, als terloops : « Zeg,
jongeheer, zeg ! zie 't uit de wereld te maken,»
zei ze met tranen in de oude oogen.
'k Wou, dat 'k 't kon, Mie !
« Nou . . . . als ik 'n goed woordje . .... stelde
ze voor.
. In Godsnaam, Mie, waar denk je aan ! . zei
Bob en liep door.
Roowal kwam laat thuis, draaide op zijn
kamer 't licht uit en ging dadelijk naar boven.
Bob's kleine attenties werden niet opgemerkt.
Zoo ging het den derden, den vierden, den
vijfden en den zesden dag. Bob kon niet werken,
hij kon zijn hoofd er niet bij houden, onmogelijk. Hij was te suf. 's Nachts sliep hij weinig
en onrustig. Geregeld, eentonig, droevig somber,
eenzaam en koud gingen zijn dagen om en
duurden zoo lang, . . . . zoo lang . . . .
Maar den avond van den zesden dag kon de
jongen niet meer. Die zes dagen schenen hem
een maand. Hij was Op, zijn trots was gebroken
onder het gewicht van zijn leed. Het alleen zijn,
het zwijgen, de stilte om hem werd een felle
foltering, hij werd gejaagd, angstig, 't was als
een nachtmerrie, verdoovend, benauwend. Hij
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hijgde naar uiting, naar warmte, naar liefde . . .
Te vergeefs wilde hij zich dwingen tot jets doen,
tot werken, lezen, de letters dansten voor zijn
oogen 1
Er moest een eind aan komen 1 Het moest I
En hij ging naar beneden, naar de kamer waar
zijn vader zat te werken, met het plan liever
aan zijns vaders voeten te smeeken, te bidden
om vergeving en om vrijheid, liever dan zoo
te blijven leven© Hij zou beloven binnen 'n paar
maanden examen te doen als zijn vader hem
zijn vertrouwen weer gaf en weer vriendelijk
tegen hem zijn wou.
Hij klopte XIV.
Roowal had zich voorgesteld dat hij zich
flunk en manlijk, dat hij zich in zijn waardigheid hersteld en een wijs vader voelen zou, als
hij zijn zoon en levenswijs zou hebben voorgeschreven op strengen toon. Hij zou immers
't bewuszijn hebben dat hij zijn plicht gedaan
had, zijn harden plicht.
Maar hij hij had zich vergist. Een twijfel,
een stille wroeging, een onverklaarbaar zelfverwijt bleef hangen in zijn hart en ergerde hem,
maakte 'm wrevelig. Hoe was dat nu mogelijk ?
Hij was nog te zacht geweest, te goedig. De
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kwajongen had heel wat harders verdiend. Een
ander had hem misschien naar Amerika gestuurd. Maar zijn redeneeren hielp niet, in plaats
van sterker,, energieker, voelde hij zich lusteloos, onvoldaan over zichzelf. Hij leed er des
te meer door ..... maar hij dwong zijn gelaat
tot een kalm ernstige uitdrukking.
Juist dien middag van den zesden dag kwam
er een brief van Frans, zijn broer, een brief vol
zelfvergoding, ondanks zijn nederig gefemel. Hij
schreef veel over zijn oudsten zoon, dat 't toch
zoo'n lieve oppassende jongen was, dat hij zoo
hard werkte iederen dag, onder zijns waders
toezicht natuurlijk. .Verbeeldt je, Jan,. schreef
Frans, .'s avonds als hij boven komt en bij /
ons zit — ik lees de krant en Coba zit te
breien, Dirk is naar bed — dan is hij zoo
moe, de arme jongen — weet je wat hij dan
doet? Meestal valt hij in slaap! Zoo moe is hij
van 't werken — hij valt in slaap, de beste,
brave jongen — o, snurken dat hij kan ! —
Maar we storen hem nooit!
Driftig verfrommelde Jan Roowal dien brief,
smeet hem in de prullenmand, stond op en
liep heen en weer, walgend van al die geringe
braafheid.
En ook hij •dacht aan vroeger — aan zijn
Bob, den schranderen jongen, vlug met zijn
antwoorden, brutaal soms, maar .... Hij be-
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trapte zich werkelijk op loftuitingen op zijn zoon.
En dan ergerde hij zich weer aan zich zelf.
Bob had wat hij verdiende. . Bob , Bob I Niets
van de zwakheid van vroeger, weg er mee !
Met zulke gedachten zat hij ook 's avonds
aan de tafel op Zi kamer ), toen Bob klopte.
mnen !
De deur piepte en Bob stond in de kamer.
Hij stond daar bevend, met neergeslagen oogen
en kwam toen langzaam, schoorvoetend nader.
Roowal keek op , verwonderd. Een streng woord
drong naar zijn keel , maar hij sprak 't niet uit
hij kon niet. Zijn lippen trilden.
Bob zag het en hij werd plotseling diep getroffen door het voorkomen van zijn vader.
Roowal was een grijsaard geworden, een oud
gebogen man.
<Nader .
I>> klonk het met zacht smeekende stem.
En niets verder.
Jan was opgestaan, had zijn hand uitgestoken,
had zijn zoon naar zich toe getrokken
Beiden snikten
•

1111A

Lang zaten ze dien avond bij elkaar.
leder zocht rond in zijn gemoed naar wat
hem kon doen kennen aan den ander,
En beiden voelden dat zij nog nooit zooveel
van elkaar gehouden hadden.
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Oude, heel oude herinneringen werden weer
in woorden gebracht. Weet je nog wel , . . . .
heugt u nog . . . . ging het telkens over en weer.
Toen ze eindelijk scheidden, zei Bob: « 0,
vadertje, ik heb u nog zoo noodig, zoo broodnoodig. .
En ik jou dan Bob ? ....
.
Twee jaar later promoveerde Bob; zijn dissertatie verscheen. Koel vormelijk stond daar
de opdracht : Aan mijn vader. Maar in Roowal's
eigen exemplaar schreef Bob er bij : mijn besten
vriend, mijn trouwen makker.
Februari 1894.
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Een vreenide tuin lag stil in den maneschijno
Maar de maan was er niet. De schijn hing over
de bloemen, die geurden. Groote bloemen op
lange stengels recht op. Trotsch pronkend gloeiden de wijde kelken in het licht. En die eene —
die groote witte — dat was zij .... !
ZOO was de droom , die sterk als een herinnering lag in haar denken.
Zóó was de droom van haar jeugd, de zalige
droom, de troost, de geheime heerlijkheid van
haar jong leven.
De droom .... ? Was 't dan een droom geweest? _ . 0! zij rook de geur nog, zij voelde
de koele nachtlucht, zij hoorde de stilte!
0! die tuin! Waarom was ze er niet meer?
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Wat ruwe ruk had haar afgeknakt van den
sappig-glanzenden stengel ? .
.
Van zoolang haar heugde had ze altijd moeten
denken aan dien vreemden tuin en aan die eene
witte bloem , die zij was. En eens — 't was in
haar twaalfde jaar —, op 'n zomeravond , in
de schemering , had ze 't plotseling gevoeld ,
duidelijk gevoeld, zoodat ze rilde van verrukking : in haar , diep geworteld in haar hart
stond rechtop de slanke stengel en de bloern
bloeide en geurde en zacht togen de geuren
door haar gansche lijf . . . . En toen had ze ook
voor 't eerst gevoeld die groote smart, die
over haar was gekomen als een. bedwelming ,
mysterieus , zonder oorzaak, 'n onbestemd , onuitsprekelijk zoet lijden ! .
Haar moeder was gestorven toen haar broertje
geboren werd. Ze was vijf jaar toen. Haar vader
had haar opgetild en ze had haar moeder zien
liggen, wit en stil. Toen had ze zich den tuin
herinnerd , was dat de eerste keer geweest ? Ze
had gedacht: Zou moeder nu naar den tuin
gaan ? Waarom had ze dat gedacht ? Ze had er
haar vader niet over durven spreken. Ze sprak
nooit met iemand over den tuin, noch — later —
over de vreemde plant. 't Was of 't dan alles
weg zou gaan ! — En 't was haar alles — haar
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alles !
Want in droomen alleen had ze haar jonge
jaren doorgeleefd, hatend de werkelijkheid , het
dagelijksche leven , de school , die een lange
straf was, vreezend haar vader en alle andere
groote n-ienschen, bang i . het groote leege huis,
bang vooral 's nachts, als ze wakker lag in haar
bed , midden in de alomme drukkende duisternis , als ze niet durfde kuchen, niet verroeren.
ten plekje was er maar geweest in het groote
huis, een hoekje van een vensterbank, waar ze
graag was© Daar zat ze dikwijls te droomen
kijkend naar de drijvende wolken, IPe wolken
waren haar groote vrinden© Ze zag ze komen
met herkenning en keek ze vertrouwelijk na.
Ook onder de boomen en heesters en bloemen
had ze vrinden en vertrouwden. Maar andere
waren weer vijandig. En zoo ook de meeste
dingen thuis. Er was een kast, waar ze niet
voorbij dorst gaan, er was een leuningstoel
waarin ze niet zitten wou. Want doode dingen
waren er niet , alles was bezield, de dingen
keken haar aan , de dingen dreigden en grijnsden. Ze hield alleen van 'n paar oude etsjes
die in de logeerkamer hingen in simpele zwarte
Iijstjes en die ze heel mooi vond , en van een
ouderwetschen blaasbalg , die in de zaal naast
den haard hing en van een wollen pop , die ze
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heel jong van haar moeder gekregen had , en
van een koperen plaatje, schijnbaar zonder doel
ergens aan den muur geslagen in de wijde gang.
Zonder doel — maar voor haar een beschermer
tegen de akelige gezichten in de marmeren
steenen, de spotoogen en grijparmen.
Ze hield veel van haar broertje, maar hij
was altijd bij de kindermeid, die zij haatte.
Van haar vader hield ze soms wel, als hij
stil en vriendelijk was en zacht met haar sprak.
Maar anders was ze alleen maar bang voor
hem. Hij was 'n driftig-drukke man , hij liep
hard en sprak luid en ruw. Zij was bang voor
al wat ruw was, scherp en hard. Zij schrok
er altijd weer van. Zachte geuren en tinten
trokken haar aan.
Ze kon 't zichzelve zelden verklaren, waarom
ze van den eenen dag wel hield en niet van
den anderen. Maar 't was toch zoo. Alle dagen
gingen om zonder verschil; toch hield ze van
den Woensdag en niet van den Dinsdag. Ze
begreep 't niet. Ze merkte alleen op dat alle
dingen en begrippen een kleur hadden in haar
denken en als ze de kleur niet verdragen kon
hield ze ook niet van het ding of van de idee,
die zoo gekleurd was voor haar ziele-oog. Dinsdag was geelachtig-bruin en daar hield ze niet
van.
Toen ze ouder werd en leerde begrijpen wat
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plichten zijn en dat het haar plicht was haar
vader dankbaar te zijn en van hem te houden,
veel en altijd, weende ze dikwijls omdat ze 't
niet kon en vond zich slecht en trachtte zich
te dwinge met teederheid aan hem te denken.
Maar zij kon het niet. Zij geloofde wel dat zij
jets voor hem zou kunnen doen jets moeilijks,
een groote opoffering, aar zoo aan hem
denken, dat kon ze niet.
Hoe ouder ze werd , hoe meer ze zich voelde
aangetrokken door distinctie, verfijning , door
exquise, bizondere dingen. En wat anderen
onbegrijpelijk vonden was haar lief als 'n oude
bekende ; kleuren die niemand zag geluiden
die niemand hoorde , waren haar dagelijksche
zielevoedsel. Zij kon heele concerten aanhooren
zonder bewogen te worden en een golf van
klanken roerde haar tot tranen toe ; zij kon
met groote kalmte lange gedichten opzeggen ,
die ze uit 't hoofd had moeten leeren , met
vriendelijke stem en juiste intonatie, precies
zooals 't haar voorgedaan was , — en soms was
twee regels uit te spreken haar onmogelijk.
Ze had heel graag leeren schilderen lucht en
bloernen , maar haar vader vond dat niets voor
'n meisje. Hij was een koppig man , vergroeid
met allerlei verroeste vooroordeelen. Zij moest
leeren kooken en een huishouden bestieren.
Daarom was ze later wel eens jaloersch op haar
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broer,, die 't wel mocht leeren. Hij was 'n
jongen met « lieve talenten.» Hij schilderde en
dichtte en maakte muziek. Zij was trotsch op
hem. Maar begrijpen deed ze hem nooit. Want
hij schilderde heel anders dan zij 't gedaan zon
hebben , zeker voelde hij heel anders dan zij.
Toch hield ze veel van hem. Dat kwam door
zijn fijne, blanke vel en zijn lenige leden en
doordat hij 66k lang kon liggen soezen en
droomen. Zij begreep hem heelemaal niet. Hij
was een slim ventje , lui, en altijd alleen bedacht
op zijn eigen genot.
Haar ouder worden was 'n zich meer en meer
bewust worden van haar droomleven , 'n steeds
inniger voelen van haar neiging tot mijmeren ,
'n langzame overgave, maar een volkomen
overgave aan den wellust der melancolie. Zij
bleef klein , tenger, nietig. Bij haar geen groeien
van het lichaam tot volwassen kracht , geen
zwellend rijpen van vrouwenvormen , geen wilde
uiting van jeugd , geen driftig grijpen naar genot , geen siddering van lentelust, geen vermoeden van levensrijkdom. Zij bleef klein en
tenger, en haar leven werd een reeks van zachtweemoedige en zoet-smartelijke stemmingen.
Zij leerde wat ze leeren moest op school en
ze leerde kooken en al wat bij de huishouding
hoort, ze ging met haar vader naar dinetjes en
avondjes, ze ontving zelf menschen en deed het
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met gratie, ja met opgewektheid, vriendelijk
pratend met iedereen. Ze deed veel kennissen
op en maakte zoogenaamde vrindinnen. Maar
dat alles ging buiten haar om, buiten haar
eigenlijke leven. 't Luchtig gepraat raakte niet
haar stemming, geen menschenstem drong door
in de stille dalen van haar mijmering. En zoo
leefde ze voort va dag op dag, van maand op
maand, van jaar op jaar
Voor dat haar vader bankroet ging, gebeurde
er nooit jets met haar, had ze geen geschiedenis. Eens alleen stoorde een groote verwondering
haar droomleven. Een rijk jongman, iemand
die haar nauwelijks kende (die ook haar rijk
dacht en die een huishoudster lastig vond en
duur,) had haar tot vrouw verlangd. Hij had
haar gevraagd aan haar vader , die 't haar
vertelde met ingenomenheid. Verbaasd, verschrikt had ze geweigerd , kortaf, voor goed.
Er was niet meer over gesproken. Hij had wel
andere dingen aan zijn hoofd, haar vader!
Maar eindelijk kwam de groote verandering,
de verwoesting, de ruine I
Ze was vijf en twintig jaar toen de reuzenramp haar trof, haar greep in haar eenzelvig
voortgeleef, haar schudde, schokte, dat ze
gansch verbijsterd staarde voor zich uit met
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wijde oogen. Haar vader smakte die ramp neer
op zijn ziekbed. 1Viaar haar broer was 't een
ontwaken , hij was de eerste , die zich redde ,
zichzelf alleen. Hij dacht altijd aan zijn eigen
lot alleen.
Zooals 'n eenzaam herder, wiens hut verwoest
is door den storm de planken weer bijeen zoekt,
weer samenvoegt tot muren , tot een dak —
maar zoo goed als vroeger wordt het niet —
zoo herstelde zij zich na dien vernielenden schok.
Voort 1 voort ! moest ze nu. Ze had geen tijd
meer om te soezen en te droomen. Ze moest
haar vader — den verlamden , den versuften —
verzorgen en ze deed het , meer als een zuster ,
dan als een dochter , als een liefdezuster, trouw
doende wat haar plicht is zonder te denken aan
eigen lijden.
Ze waren arm.
Toen was Rubrecht, de boekhouder, een schuchter man, schoorvoetend naar haar toe gekomen
en had haar aangeboden al wat hij had, zijn
goed, beproefd-trouw hart , zijn pover salaris
en zijn dak. Hij had haar verteld dat hij een
nieuwe, een betere betrekking gevonden had,
dat ze 't goed bij hem hebben zou , dat haar
vader — zoolang hij nog zou leven — bij hem
zou kunnen inwonen. — 't Was toch zijn goede
oude patroon ! — Hij had haar ook stotterend
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van verlegenheid gesproken over zijn « liefde.›,
Nooit zou hij 't haar hebben durven zeggen als
ze gebleven was in haar vroegere « omstandigdigheden, » hij wist wel dat hij eigenlijk geen
partij was voor 'n juffrouw Van Plaswijk , maar
nu — nu ze toch immers arm was.,.. Hij had
tranen in de oogen. 't I ad haar getroffen. Ze
had er jets van gevoeld wat die simpele man
waagde in zijn onverstand , in blind vertrouwen
op haar. Ze wou wel waard worden zooveel
vertrouwen®
Maar 't denkbeeld het allerintiemste te noeten deelen met dien burgerman , die twintig
jaar ouder was , 'n kantoorlucht had en groote
dikke handen , die een la ge gekleedejas droeg,
kaal op de mouwen , en scheef onder zijn smal
liggend boordje een oude onoogelijke das ,
met dien grofgemanierden platsprekenden burgerman 1
Ze had bedenktijd gevraagd.
Bedenktijd ! — Denken , helder denken in
armoede en zwaardrukkende zorg ! 't Was niet
mogelijk. En haar vader, die haar smeekte, bezwoer haar geluk toch niet weg te gooien , het
rustig zekere te verkiezen boven 'n — misschien
levenslang! — worstelen met de ellende ,
haar vader, die wel niet lang meer leven zou 1
Gold het niet de rust van zijn laatste dagen, van
zijn sterf bed ? . .
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En was 't dan toch niet waar dat zij in staat
was tot een groote opoffering? En was de opoffering dan z66 groot ? Welke andere verwachting had ze dan van 't leven ? Had ze dan
illusies .... illusies . . . . illusies . . . , Hoe dikwijls
had ze dat woord gehoord en gelezen met een
angstige verwondering en een vaag gevoel van
gemis . . . . Had ze nu toch . . . ? Maar haar was
immers tot eenig genot gegeven die vreemde
plant in haar hart , die bloeide, bloeide en met
zijn geuren vulde haar gansche wezen en voor
haar blikken had gesponnen dien zilverzwarten
sluier waardoor ze de zon zag ais een bloedrooden bol hangend in de ruirnte zonder straling,
zonder doel. — En dat genot, die troost, zou
haar immers toch nooit verlaten .. . .
Rubrecht kwam terug — niet vergeefs. En
haar varier stierf zonder angst, in haar huis,
haar zegenend . . . .
Neen , niet in haar huis ! — 0 hoe scherp
had ze 't toen al gevoeld — in het zijne , in
het huis van Rubrecht , den boekhouder, 't burgerbovenhuis met zijn bont gebloemde behangsels,
zijn roodgestreepte karpetten, bloempotten voor
de ramen en buiten 'n spionnetje.
Ze liet het huis precies zooals ze 't vond ,
zich met martelaarswellust de ziel schrijnend
aan 't gezicht van al die leelijke ding-en.
Eerst was het nieuwe leven haar meege-
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vallen ; haar man ging teer, bescheiden-voorzichtig met haar om meer als 'n vader dan
als 'n minnaar, altijd trachtend haar wat op
te wekken, haar vroolijk te stemmen, vol hoop
dat 't hem gelukken zou, trotsch als ze maar
glimlachte. Maar langzaam was in haar gerezen
't bewustzijn van de beteekenis van haar daad
had ze begrepen dat haar noodlot was dien
man , die haar zoo lief had om haar zeif alleen,
ongelukkig te maken voor altijd. Die arme eenvoudige man , wiens wenschen toch niet te hoog
gingen , die zich zooveel had voorgesteld van 't
leven, als hij maar eens een goede betrekking
had en een lieve vrouw,, die hem koesteren zou
en verzorgen, als hij oud werd, hem aanhooren
als hij sprak van zijn kleine belangen, hem aan
zijn kleine liefhebberijen zou helpen met geduldige hand , die man moest door haar,
teleurgesteld , onbevredigd zijn leven leven tot
het einde, Dat moest, dat moest! Want ze kon
niets voor hem worden, ze was van een heel
ander menschensoort , zij kon geen belangstelling in zich kweeken voor zijn grootboek en
zijn kasboek , noch voor zijn postzegelverzameling , noch voor zijn doorgerookte pijpen. En
wat zou hij er van begrepen hebben als ze hem
gesproken had over de kleuren van de dagen ,
over de vriendschap van de wolken , over den
tuin, den vreemden tuin van haar herinnering.
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't Duurde lang, maar eindelijk ging hij 't
ook voelen, hij werd stil en in zichzelf gekeerd —
soms brommerig, mopperig. Maar hij verweet
haar nooit jets.
De twist was onbekend in hun huffs.
Maar zij tobde over zijn Teed — en zij vond
alleen vergetelheid in de bedwelming van melancholische mijmering.
Tot er weer een verandering kwam .
Ze was twee jaar getrouwd toen ze zich
zwanger voelde. Ze schrok, zij wilde 't niet
voelen, 't niet gelooven. Moest nu ook nog 'n
ander mensch door haar leven dit treurige leven?
Het kind werd geboren, 't was 'n jongen. Zij
had veel pijn geleden en daar had ze hem dadelijk lief om, haar zoon. Met innige ,medelijdende
liefde koesterde zij het kind. Als zij 't in haar
armen droeg had ze 'n gevoel als moest zij,
zij alleen, dat kind beschermen tegen 'n heele
vijandige wereld.
En nu kreeg haar leven ook weer 'n richting,
nu had ze weer geen tijd om te soezen , te
droomen.
't Jongetje groeide. Hij was zwak en fijn. Hij
leek op haar, ze zag haar eigen ziel in zijn
oogen. 0, maar zijn jeugd mocht niet zijn als
de hare, koud en grijs, ze zou hem troosten ,
zij zou zijn vrindin zijn, zijn beschermster, zijn
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alles! Zij zou over hem waken! Wat ze voor
zichzelf altijd versmaad had deed ze voor hem,
ze bad. Ze bad den grooten goeden God, den
geheimen vader van alle smart en alle vreugde
voor hem te doen, wat ze voor zichzelf nooit
had gevraagd, hem gelukkig te maken! Als
geluk mogelijk was, da moest , dan moest hij,
haar Wouter, gelukkig worden.
Toen begreep ze wat een illusie is; zij had
een illusie, zij ook!
0! hem gelukkig te zien, gelukkig door haar !
En voor hem alles te zijn, te blijven , zoodat
hij meer van haar zou houden dan van ieder
ander — altijd! En als hij sores — over twintig , vijfentwintig jaar,, als hij weg zou willen
uit haar huis en zich misschien —, o! dan
wilde ze sterven, ja, dan sterven ! — Maar , weg,
weg die gedachte! zij, zijn moeder zou alles
voor hem blijven, zijn vertrouwde, zijn eenige
vrindin
Maar als dat toch moest komen, als dat
moest, dat hij zich 'n vrouw zou nemen! ....
Dan moest dat zijn een van Gods engelen,
dien zij den Vader bidden zou neder te zenden voor hem , haar zoon. Zulk een wezen
alleen zou hem mogen aanraken, omarmen, bezitten. Voor 'n engel alleen zou zij afstand van
hem doen — misschien !
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Vijf jaar later, onverwacht , 'n tweede kind ,
een meisje. Dat gaf verwarring in haar denken,
maakte haar zenuwziek, veel weken , maanden.
Ze hield lang niet zooveel van dat tweede kind
als van Wouter. 't Was ook heel anders , 't
was grof, 't had haar en Wouters oogen niet.
Maar 't was haar kind. Zoo bleef ze haar zorgen verdeelen met volkomen toewijding met
streng plichtgevoel, over haar man , haar noon
en haar dochter.
Maar Wouter was haar lieveling . . . . En de
jongen aanbad haar als 'n heilige. Zelden waren
twee menschen meer aan elkaar gehecht.
II.
De Rubrechts dan bewoonden een bovenhuis
op een smalle gracht, een gracht van den derden
rang, stil , oud , heel oud. 't Was een huis met
een donkeren geolieden gevel, een trapgevel
en zoo waren al de huizen aan weerszijden.
Moe stonden ze tegen elkaar aan en voorover
to hangen. Twee sombere rijen.
Zwaar helden over het water, dat stil stond
tusschen de steile wallen , de dikke boomkolossen, de een scheever dan de ander, al de stammen grillig gespleten en gebocheld, vreemde
gedaanten. Hier en daar ontbrak er een, eindelijk
bezweken onder den last van zijn kruin en
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neergeploft in 't vieze water, en op zoo'n leege
plek was dan een lummelig jong boompje gezet
met een banaal keurig hekje er om van geverfd
ijzer, een boompje als uit een speelgoeddoos,
onuitstaanbaar wijsneuzig.
De Rubrechts woonden boven 'n kantoor
links en rechts waren kantoren met bovenhuizen. Maar de oude Rubrecht had niets te nsaken
met het kantoor beneden, want hij was eerste
boekhouder bij Jan Blok, een groote firma
ergens op 'n veel voornamer gracht. Hij woonde
daar alleen maar omdat 't er zoo goedkoop en
toch zoo door en door fatsoenlijk was. En
goedkoop en toch fatsoenlijk, dat was alles
wat hij wenschte.
't Was op een Zondagrnorgen. Die kant van
de oude gracht waar de Rubrechts woonden lag
in de hitte, die fel brandde op de keisteenen
voor het huis, rnaar 't stilstaande water in de
schaduw van den overkant en van de boomen
vuilzwart en donkergroen, bedorven.
't Kantoor beneden was gesloten met hardgeele luiken , die brutaal blonken in de zon.
Maar boven zag alles er rustig en fatsoenlijk
uit. De gordijnen in de benedenvoorkamer, de.
« mooie » kamer, de dikke roomkleurige ophaalgordijnen , ouderwetsche, met plooien en de
witte opengewerkte overgordijnen, voor alle drie
de ramen even hoog en even breed, lieten
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precies gelijke zeskante stukjes raam vrij voor
het licht. De buitenjalouzieen aan de tweede
verdieping en het gordijn van het zolderraarn
hingen strak neer in hun voile lengte. 't Oude
hijschblok reikte somber in de ruimte , zijn
schaduw werpend op het huffs.
Dit was een Zondagmorgen als iedere andere,
als de vorige en als verleden jaar en als voor
tien jaar. Niemand had die gracht ooit anders
gezien op Zondag.
Toch was er juist aan het Rubrechtshuis iets
zeer buitengewoons te zien dien morgen en
tuurden de overburen over hun vensterbanken
en tusschen de takken van de boomen door verbaasd naar de ramen van de benedenvoorkamer.
't Was al ongewoon dat de gordijnen niet heelemaal gesloten waren in de zon, maar het
allervreemdst was, dat op het ronde tafeltje voor
het middelste raam, waar anders altijd de
zilveren inktkoker glansde onder de glazen
stolp (altijd tenminste nadat Rubrecht zijn jubileum had gevierd bij Jan Blok) — nu stond
een mandje bloemen. Een elegant rond mandje
met een deksel, die half openstond en waar de witte
en roode rozen onderuitdrongen in gloeienden
overvloed. Rozen ook om het hengsel en een
wit lint, eindend in een lossen strik. Een buitengemeen mooi mandje, zeker het sierlijkste voorwerp wat nog ooit bij Rubrecht te zien geweest
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was en toch nog maar een voorbode, een
inleiding
Want Wouters meisje, Wouters mooi meisje
zou haar intree komen vieren in Wouters ouderlijk huis .
Aan weerszijden van het kleine tafeltje stond
een leuningstoel en op de linksche zat de oude
Rubrecht en keek naar 't andje. lat was zij
enige bezigheid maar niet het doel van zijn
zitten daar, want al dadelijk toen 't gekomen
was had hij 't aan alle kanten bekeken n beroken, 'n half uur lang. Het doel was negatief
hij wilde zich niet « vuil waken©» En al scheen
daartoe weinig gelegenheid in de zorgvuldig
afgestofte kamer, 't veiligst was toch maar onbewegelijk te blijven zitten. Zijn gekleede jas
zonder kreukje, zonder stofje, zijn witte das
recht als die van 'n dominee op zijn portret,
zijn breede laarzen glimmend, zat hij daar en
keek en wachtte. Zijn dikke doezelkop 'n beetje
naar voren en meest naar voren de onderlip.
Een glad geschoren egaal-rood gezicht, alleen
zijn kale kruin wat blanker en heel wit de dunne
haren langs de slapen en de zware wenkbrauwen.
Goedige kleine oogen starend langs de dikke
neus en onder de oogen groote blazen. De
vleezige wangen zakkend in de onderkin.
Aileen de oogen bewogen nu en dan, opkijkend
van het mandje naar de bloemen van 't ge12
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kalkte plafond, naar de . schilderijen . aan den
wand, premieplaten van zoogenaamde prachtwerken, leelijke ouderwetsche staalgravuren, of
naar de helder gewreven bonheur, 't cadeau van
zijn ouders bij zijn huwelijk, nog altijd ontzien,
gevreesd bijna als een voorwerp van buitensporige pracht en weelde. De overige meubelen
waren eenvoudig. Een ronde tafel op een gedraaide poot, acht stoelen en een kanapee met
zwarte trijpen zittingen.
Op den schoorsteenmantel een ander voorwerp van luxe, ook een cadeau, een vergulde
pendule, met een vergulde Ceres en vergulde
korenschoven er op, onder een stolp en aan de
eene zij een porseleinen herder, met 'n poeslief
gezichtje, zijn jasje kleurig gebloemd en een
luciferstandaard van geel koper, en aan de
andere zij een porseleinen herderin en een geelkoperen aschbak. Deze vijf stukken op gelijke
afstanden en de herder en herderin wat naar
elkaar toegedraaid uit hartelijkheid. 'n Goed
kind, die Anna 1
Schielijk ging de deur open en kwam mevrouw
Rubrecht de kamer in. Klein, nietig vrouwtje in 't zwart, stemmig dofzwart, 'n ernstig,
wasbleek gezichtje, ovaal, regelmatig als 'n
Mariakop, in een kap van gladweg gekamd
donkerblond haar, waarop ze 'n donker dofgrijs tulle mutsje droeg, wat haar ouder deed
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schijnen dan ze was. Om den schralen hals lag
povertjes 'n smal wit kraagje en wat zwarte
kant viel uit de rnouwen over de magere polsen.
Ze kwam haastig binnen, liet de deur achter
zich open. « Daar is Wim,> zei ze. En ook
kwarn kort daarna, veei bedaarder, een jong
mensch naar binnen en stapte op Rubrecht toe.
De oude man draaide zich half om. « Zoo ! dag
Wim, zei hij. Goeiemorgen, meneer,. groette
Wim hem de hand reikend, « hoe maakt u 't?
wat 'n mooie bloemen !
Rubrecht
He !
grinnikte vergenoegd. « ja, ja
Woutertje weet
't wel, vindt je niet ?
Mevrouw schoof gejaagd et 'n stofdoek langs
de leuning van een stoel. 1k zal Anna 's even
roepen,>› zei ze. «Ze is nog aan 'r toilet bezig
ze heeft je misschien niet gehoorth
. En ze
liep de kamer weer uit zonder naar Wim te
luisteren, die nog riep « Doet u geen moeite !
Ze zal wel komen ! »
« Ga zitten, Winy zei de oude Rubrecht.
Toen nam de heer Willem Teunisse
genaamd Wim voorzichtig tusschen iedere
duim en voorste vinger een pand van zijn gekleede jas en liet zich langzaam en vol waardigheid neer op den anderen leuningstoel.
Rubrecht's aanstaande schoonzoon was boekhouder hij was een degelijk, solied jongeling,
knap in zijn yak, bescheiden tegenover oudere
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boekhouders, nederig en eerbiedig als hij van
zijn patroon sprak; hij zou een schoonzoon
worden zooals Rubrecht er zich zeker een gedroomd zou hebben, als hij ooit gedroomd had.
't Was iemand, die zijn plaats in de wereld
begreep en die niet, als zoovelen tot hun ongeluk,
streefde naar onafhankelijkheid, roem, eer of
schatten. Zijn eer lag in de brandkast van zijn
patroon, zijn roem was honderd gulden verhooging van salaris en zijn eenige schat was
op 't oogenblik aan haar toilet bezig. Zoo hoorde
't ! Daarbij kwam dat de heer Wim iemand was
van onbesproken levenswandel, zevenentwintig
jaar oud, schutter, 'n weinig mottig maar toch
niet opvallend leelijk, en eigenaar van 'n miniem
erfenisje en 'n gering spaarduitje, samen vormend
een ruggesteuntje, dat 'n zekeren roep van welgesteldheid van hem deed uitgaan onder zijn
kennissen.' Deze heer had dus alle recht zich
langzaam en met waardigheid te bewegen.
« Lekker weer, he Wirn,» zei Rubrecht.
« Bizonder lekker weer, meneer,), zei Wim,
« bepaald zeer mooi weer, ziet u, haast te mooi
voor den tijd van 't jaar ! Wat blijft 't Lang
droog, vindt u ook niet ? .
« Wees maar niet bang; voor we 't kwartaal
afsluiten zal de regen z'n debet wel aanzuiveren,»
zei de oude boekhouder, en beide lachten met
deftigen kraaklach om die aardigheid.
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Mevrouw Rubrecht kwarn weer binnen en
kwam ook bij het tafelje staano Ze komt dade4jk,» zei ze, zenuwachtig glimlachend met 'n
verstooiden blik in 't rondo En toen tot Wim
« Vindt je die bloemen niet prachtig ? — die
Wouter ! goeie, royale vent, he? — ja, maar
hij heeft nu ook 'n rnooie positie ! — en 't
o, zoo'n
eisje zijn, Wim
moet zoo'n lief
ja, zet nu - aar niet zoo'n ongelief meisje
dacht jij rnisschien, dat ze
loovig gezicht,
wat oppervlakkig was, 'n beetje
wat
iuchthartig misschien ? — 0, nee, Wim ! —
dan zou Wouter nooit zooveel van 'r
nee
zijn gaan houden — heusch niet 1 dat is
niets voor Wouter 1 — Wouter is ernstig, bedaard Hij is er de jongen niet na' om zich
door 't eerste 't beste mooie gezichtje te laten
inpakken ! — nee !, dan ken je Wouter niet!
« Maar rnevrouw, ik o ."
Nou ja, ik weet wel, Wim, je meent 't
maar, zie je, Wouter !
goed
En de moeder begon met een wijden blik,
die ver over de hoofden van de twee boekhouders
heen aan een heerlijk lichtbeeld scheen te hangen, de moeder begon te praten over haar zoon,
haar eenige, haar alles ! Hij had nu een goede
positie, maar hij verdiende dat ook ten voile,
je moest zijn patroon, zijn aanstaande compagnon, haar knappe broer Frits maar over hem
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hooren. Neen, dat stond vast, Wouter had zich
een vrouw gekozen, die hem waard was ! Niet
dat hij dat zelf zeggen zou I — pedant was
hij heelemaal niet I — Maar 't was zoo ! —
Wouter met zijn juisten blik, met zijn menschenkennis
« Nee, heusch, Wim zoo ging ze al maar
door, ofschoon haar aanstaande schoonzoon
al lang overtuigd scheen, « 't is een engel van
'n meisje ! — Weet je, dat ze zoo jong haar
moeder verloren heeft ! — net als ik, treurig,
he? — Haar vader heeft er heel veel van geweten ! goeie man, haar vader! goeie
man ! hij werd gevoelig toen hij er over
sprak. — Mevrouwtje, zei hij, je haalt 't zonnetje uit m'n huis 1 . . . . Toen me lieve vrouw
dood was, is zij hier in huis het middelpunt
geworden . . zonder haar zal 't hier uitgestorven
lijken 't Is misschien niet goed zooveel van
'n kind te houden, zei hij, maar zooals zij ook
altijd met me omging, zoo innig lief, zoo
aanhankelijk
..
Mevrouw Rubrecht beet zich op de onderlip
en snoof een traan op.
Wim keek haar verwonderd aan.
« En weet je, wat haar vader ook zei, ging
ze weer door, «dat is iets voor jou Wim! —
Hij zei, dat ze zoo'n knap huishoudstertje is ....
In 't laatste jaar heeft zij de kas gehouden, de
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huishoudkas, . . . . keurig, keurig ! . . 0 . 't klopt
altijd prompt 1
Wim glimlachte. « Aan diversen zooveel ,» zei
hij.
« Waarom zeg je dat nu weer, Wim? Kan
dat nu weer niet, dat 'n meisje zulke dingen
goed doet ? . — »
<4 Zeker, zeker h> zei Wim, knikkend met zijn
gewichtig hoofd, zo dat zij glimmende gekamde haren op en weer wipten in zijn nek,
«maar uit een voile beurs is 't makkelijk kas
houden! ... .»
<< Wat bedoel je daarmee, Wim ? — je dacht
toch niet dat Wouter haar om 't geld . . . ? 0,
Wim, gat ken je Wouter weinig, foei I .
En vader Rubrecht, die tot nu toe al maar
goedig glimlachend voor zich uit had zitten
kijken zonder 'n woord te zeggen, schraapte
zich nu de keel en zei : << Nee, Wim, nee! —
dat is niks voor Wouter ! . . . .
« Wie zegt dat dan ook !» zei Wim, « ik denk
er niet aan _ . »
Maar Anna was binnen gekomen. Wim stond
bedaard op, liep haar drie stappen tegemoet
en gaf haar een kus op iedere wang. Ze kwam
ook naar de bloemen kijken en berook de
mand aan alle kanten en zei dat 't jammer was
dat rozen zoo weinig geur gaven. 't Was of 't
haar troostte ! Wat ook wel zoo geweest zal

184

DE VREEMDE PLANT.

zijn, want zelf was . ze maar 'n simpel muurbloempje en heel blij dat ze toch geplukt zou
worden, al was 't dan maar door 'n boekhouder,
die 'n weinig mottig was.
Ze leek op haar vader, ze was een leelijk
meisje, met fletse oogen en iets paffigs in
haar gezicht.
De moeder liep de kamer weer uit.
c je ma schijnt in 'r schik, vandaag,» zei
Wing tot zijn meisje, — «maar wat is ze zenuwachtig ! »
« Gelukkig, dat ze zoo is,» zei Anna — wat
korzel door dat ze zoo laat was — « en niet
in 'n melancholieke bui zooals eergisteren nog —
en zooals zoo dikwijls.»
« Zoo, zoo I — Meer dan vroeger? »
De oude Rubrecht keek op, niet meer glimlachend, 'n beetje wrevelig. « Wel nee! »
bromde hij — « niet meer dan vroeger — je
moet daar niet zoo over praten, Anna, — je
weet, 't zit in ma's gestel ! — nee! niet meer
dan vroeger — niet meer dan vroeger ! »
« Waar ze nu heen geloopen is ?» zei Wim ,
op zijn horloge kijkend, e 't is half een, Wouter
en z'n meisje kunnen ieder oogenblik komen. »
« 1k wed, dat ze boven uit 't raam uitkijkt,
of ze 'r al aankomen,» antwoordde Anna. En
dat scheen 't ook to zijn geweest, want 'n paar
minuten later kwam moeder Rubrecht weer
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binnen, even maar, om blij-gejaagd te roepen
Daar komen ze, daar komen ze 1 » En meteen
was ze weer weg om zelf open te doen.
De oude heer zette zich in postuur, werd nog
rooder dan anders en hoestte herhaaldelijk.
Wim knipte zich 'n paar stofjes van de jas, stond
op, kuchte ook en was blijkbaar wat verlegen
met zijn stijve figuur. Anna ging in de gang
over de leuning van de trap staan kijken.
En ze kwamen. 't Moedertje kuste beiden met
tranen in de oogen zoodra ze in huis waren.
Vroolijk pratend kwamen ze de trap op, Anna
tegemoet, die haar aanstaande schoonzuster op
iedere wang een klapzoen gaf. Toen ze binnen
kwamen zette vader Rubrecht zich geheel overeind,
maar hij bleef bij zijn stoel staan en stak 'n
hand uit.
Welkom hier,» zei hij, « welkom,
welkom I En TVIargreetje vatte de hand en
drukte haar lippen even op 'n licht plekje van
't roode gezicht. Met stralende oogen ging de
oude man weer zitten. En toen kwam ook Wim
haar sterk blozend begroeten.
Een kind, een mooi kind, frisch-jong, hel-blond,
stralend van dartele levenslust, van dol-vermetele
vroolijkheid - zoo stond daar Wouters meisje
in het huis van zijn moeder. Ze was heel mooi.
Ze had een slanke figuur, zacht-ronde lippen,
een gezond-veerkrachtige, fiere houding. Lachend
haar ongemeen bekoorlijken, welluidenden lach liet
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ze zich kussen, mild met lieve blikken en warme
woorden. Dadelijk was ze druk aan 't praten ;
zij had een innemende stem, soms licht geaffecteerd, maar 't was niet hinderlijk, 't was alleen
maar een beetje coquet. De bloemen vond ze
't mandje « dol elegant.» «Wat snoezig
van je, Wouter,» zei ze, en opwippend op haar
teenen - want ze was veel kleiner - lei ze
even tegen hem aan haar mooie lijf en gaf 'm
een zoen !
Wouter's goedig, onbehaard gezicht glom
van innig genoegen. Hij lachte kort, sprak
weinig. Hij stond te 1,vippen, keek nu eens vol
trots naar zijn meisje, dan weer naar ieder van
de anderen, hij trok gekke gezichten, bewegend
zonder ophouden zijn wenkbrauwen en zijn
mond. Er was stille triomf in zijn houding.
Blijkbaar was hij blij met den indruk die zijn
meisje maakte op zijn huisgenooten, blijkbaar
was hij vol dolle vreugde, had hij 't wel uit
willen gillen, maar hield hij zijn aandoening
met veel kracht in bedwang. Hij leek op zijn
moeder, wat vooral zoo sterk uitkwam doordat
hij baard noch snor droeg. Toch had hij een
echt mannelijk voorkomen, droog, streng, zeer
gunstig, en in zijn oogen een schat van guile
goedhartigheid.
Ze stonden een poosje te praten en te iachen.
Moeder Rubrecht dribbelde telkens de kamer
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uit en in en kwam eindelijk met een glanzend
gezichtje vragen « of de kinderen kwamen koffiedrinken.>› Toen trokken ze naar de achterkamer
met glimlachende Monden, de oude vader achteraan® Hij was wat slap in zijn knieen en hij
wilde niet dat Margreet dat al dadelijk merken
zouL
Er was een zonnige stemming aan de koffietafel Margreet was het middelpunt, zij moest
zonder ophouden haar mooi kopje draaien van
rechts naar links om iedereen te woord te staan.
Anna was blij dat haar elegante aanstaande schoonzuster zoo vriendelijk tegen haar was, zij keek
dankbaar op naar Wim — die naast haar zat
alsof die 't helpen kon o De moeder tuurde
al maar naar dat meisje, dat mooie meisje, die
een fee geleek, een fee uit een sprookje en die
toch Wouters meisje was, zijn vrouw zou worden.
Dat was ze dus, dat was ze dus ! En ze keek
naar haar met groote oplettendheid, ze nam
dat mooie beeld in zich op, niet in eens, maar
minutieus, bekijkend de oogen, de neus, de lippen,
de kin, als iemand, die een portret teekent.
Margreet bloosde onder dien blik. En de moeder,
die dat zag begon om toch door te kunnen
kijken met veel nauwkeurigheid en in logische
volgorde te vragen naar Margreet's familie,
haar ooms en tantes, haar neven en nichten,
van vaders zij en van moeders zij. Voor iederen
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nieuwen naam had ze 'n uitroepje van verwondering of medelijden en het meisje daardoor
aangemoedigd vertelde druk pratend door.
Wouter lachte er om en plaagde zijn moeder
een beetje met die instructie, maar Anna verdedigde haar, zeggend dat zij vrouwen nu eenmaal wat nieuwsgierig waren, ze hadden ook
niet zulke gewichtige dingen aan 't hoofd als
de heeren. De oude man zei ook nu en dan
een paar woorden, maar werd doorgaans niet
verstaan. Margreet boog zich dan naar hem
toe en vroeg heel vrindelijk wat hij gezegd had.
Maar dan kwam er alleen maar een grijns, die
beduiden moest: Oolijkerd, je verstaat me best,
je houdt je maar zoo.
Wim vroeg Wouter naar zijn zaken en
Wouters gezicht betrok even, maar hij zei dat
hij vandaag niet over zaken te spreken was.
Zijn moeder hoorde dat, al luisterend naar
Margreet en nam zich dadelijk voor er 's middags haar broer naar te vragen, die kwam eten
met zijn vrouw, ter eere van het feest . . . . Ook
Margreet's vader en haar broer zouden kornen.
Na de koffie gingen Wouter en Wim met
hun meisjes wandelen ; 't bleek dat Wim gedroomd had van een plan om met z'n vieren uit te
gaan, maar Margreetje lachte hem, schijnbaar onwillekeurig, zoo hartelijk uit, dat hij verlegen werd
en zijn Anna voorstelde dan ook maar dadelijk
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op weg te gaan, terwij1 de anderen nog wat
talmden in de voorkamer.
De oude heer bleef zijn pijp rooken en zijn
krant lezen in een gemakkelijken matten stoel bij
het linkerraam, achter, in de huiskamer, die
uitzag op een innenplaats, op een gekalkte
blinde muur, vol vuilbruine regenstrepen. Toen
zijn kinderen weg waren trok hij zijn jas uit.
Zijn vrouw was dadelijk druk in de weer met
de meid, er kwamen immers menschen. Ze was
erg gejaagd en toe alles klaar was te moe en
te zenuwachtig om zelf wat te eten.
IlL
Oom Frits — Wouter's toekomstige compagnon — was een man van talent. Toen zijn
vader bankroet ging en de tijding tot hem
kwam in Parijs, waar hij studeerde aan 't conversatoire, had hij zich eerst volkomen overgegeven aan zijn droefheid ; hij had zichzelf diep
beklaagd en zich laten beklagen door zijn
vrinden hij had zijn lange haren voor over zijn
gezicht gehaald en voor zich uitgestaard met
wanhoopsblikken. Maar toen hij dan eindelijk
goed begon te begrijpen dat 't nu uit was met
zijn lekker-lui leventje — zoogenaamd voor de
kunst — met languit liggen op sofa's en gedichten maaken op mooie meisjes en gloeiende
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feesten, met droomerig neerzitten voor een half-af
schilderstuk, zacht tokkelend op de snaren van een
viool — want hij deed aan alles : muziekmaken, dichten, schilderen — toen was 't hem
of hij voor 't eerst in zijn leven, goed wakker
was ! Zijn innerlijk ik, die al die kunst heel
aardig vond, maar toch 't meest behoefte had
aan lekker eten en drinken en een zacht bed
dreef hem voort — weg uit Parijs . . . . terug
naar zijn geboortestad ! En hij ging aan 't
zoeken! Hij schreef op allerlei advertenties , hij
liep ziin oude kennissen af, smeekend om hulp,
want zijn innerlijk ik versmaadde weinig middelen 1
Zoo was hij gekomen, als « aankomend bediende » op kantoor bij een graankooper, een
eenvoudig man, dien hij zoo handig wist in te
palmen door zijn slim gekozen woorden en zijn
fijnbeschaafde manieren en ook door zijn leepheid in 't zaken doen, dat hij in korten tijd van
« aankomend bediende . procuratiehouder werd,
bij zijn patroon ontvangen, aan zijn dochter
voorgesteld en . . . . twee jaar later de zaak van
zijn schoonvader overnam. Hij had den altijd
bezigen ouden man net zoolang aan het hoofd
gemaald van « welverdiende rust >> en «kalmen
ouden dag » en zoo meer, tot hij zich teruggetrokken had op een vervelend buitentje. En
toen werden 'n paar nieuwe bedienden aange-
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steld, de viool en 't penseel weer ter hand genomen en 't ontijdig afgebroken lekker-lui
leventje voortgezet. Zijn schoonvader — die den
slag niet had van 't rentenieren ergercle zich
dagelijks erger, en dat was heel gevaarlijk
voor hem, want hij was een dik, volbloedig
man. De gevolgen bleven dan ook niet uit
een beroerte . en Louise en haar Frits kregen
de erfenis thuis. Nu werd de zaak aan kant
gedaan, bij 't huis werd een stal gebouwd, in
de opera werd een loge gehuurd. Er kwamen
veel gasten, goede, welmeenende vrienden, bewonderaars van oom Frits' talenten.
Tot plotseling bleek dat de zaak toch wel
wat al te vroeg aan kant gedaan was, dat er
wel wat al te veel verteerd was, dat 't ook al
te laat was om in te krimpen wat te veel was.
uitgezet Er kwam een nare tijd van gejaagdheid en zorg en roezemoes voor dien armen
oom Frits. Maar de ramp dreigde en trof en
bleef niet alleen. Alles werd verkocht, tot de
viool toe, en tante Louise stierf. Kinderen waren
er gelukkig niet. Zoo stond dan Frits van
Plaswijk op een donkeren najaarsmorgen weer
heel alleen, was hij weer even ver als twintig
jaar geleden en had hij zich weer de oogen uit
te wrijven om ten tweeden male te ontwaken.
Maar toen was zijn familie, vervuld van bewondering voor zijn talenten en ingenomenheid
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voor zijn symphathieke persoon, hem te hulp
gekomen. Er was — 'n idee van hem natuurlijk ! — een stoomwasscherij opgericht
onder zijn directeurschap. Ooms en tantes, neven
en nichten namen aandeelen en zonden hun
wasschen. De inrichting was kranig, vooral het
kantoor van den directeur, waar niets ontbrak.
Daar werden ook de bestuursvergaderingen gehouden die heel gezellig waren en altijd werden
gevolgd door een fijn dinetje, voor rekening
van de nieuwe maatschappij. Aan 't dessert
werd dan warme hnlde gebracht aan den genialen
stichter van deze waschinrichting.
In 't begin ging alles goed, telkens sloten
zich nieuwe familieleden en goede vrienden aan.
Maar toen kwam er stremrning, de neefjes en
vrindjes waren op. En 't «groote publiek» bleek
nog niet rijp voor Van Plaswijks ideeen. Hij
besteedde een paar duizend gulden aan reclame,
maar 't hielp niet veel. 't Was treurig — maar
't was eenmaal zoo ! Men kon Loch niet van
hem eischen dat hij de menschen zou gaan
vragen om hun vuil linnen ?
Laat ons trachten, zoo dacht toen oom Frits,
de inrichting tot nog grooter volkomenheid te
brengen. En hij ging op refs naar Berlijn en
naar Parijs om daar stoomwasscherijen te bestudeeren. Maar dat duurde niet lang. Een telegram van een der commissarissen deed hem
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hals over kop terugkeeren. Zijn boekhouder,
die zijn voile vertrouwen bezat, was plotseling
ook op reis gegaan om de stoomwasscherijen
in Amerika te bestudeeren en hij had de kas
rneegenomen uit voorzorg. Later schreef hij nog
een brief om hulde te brengen aan het inzicht
-van oom Frits, voor wiens ideeen hij Amerika
volkomen rijp bevonden had©
Intusschen kon Van Plaswijk's grootsche stichting 't verlies van haar boekhouder en haar kas
niet iijden© Men likwideerde, de familie berustte
in 't verlies en had niets dan medelijden voor
hem, den man van talent, slachtoffer van zijn
genialiteit en te groot vertrouwen in een medemensch 1
En voor de derde maal moest Frits van
Plaswijk zich wakker schudden en al de gaven,
die hem tot nog toe uit den brand geholpen
hadden te zamen grijpen en goed uitkijken en
scherp denken. Ditmaal hield hij zijn vrienden
er buiten. Hij verkocht wat hij bezat en ging
ergens in een achterafbuurt wonen, heel eenvoudig. Een tijdlang zag hem niemand. Toen
hij zich weer vertoonde, was 't met hangend
hoofd. Hij was nu ongelukkiger dan ooit, zuchtte
hij, en zijn mooie donkere oogen keken dwalend
roud. Hij was verliefd en . . . . hopeloos I Zij
was een lief, jong weeuwtje . . . . ze zou hem
uitlachen . . . . wat had ze hem noodig ! . . . . Ze
13
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trachtten hem moed in te spreken, maar hij
schudde 't hoofd. Ze vreesden, dat hij zich van
kant waken zou . . . .
Maar daar kwam opeens de blijde tijding
hij was geengageerd 1 Hij was de gelukkigste
mensch van de heele wereld 1 .. . . Want zij was
een engel, hij aanbad haar ! .... En, o gelukkig toeval 1, zij was ver van onbemiddeld. Nu
belette ook niets hem meer een plan te verwezenlijken, dat altijd tot zijn illusies behoord
had, maar in den laatsten tijd tot rijpheid was
gekomen in zijn geest. Een nieuwe onderneming,
die zeker slagen zou! Juist iets voor hem, —
als geknipt ! — Men zou er algauw meer van
hooren.
Hij trouwde en openbaarde den nieuwsgierigen
familiekring zijn plannen. Een groote drukkerij
en uitgeverszaak zou hij oprichten. Dat was
jets in den geest van den tijd. Immers door
het meer en meer verbreide onderwijs groeide
dagelijks het publiek voor wetenschap en literaire kunst. 't Zou een schitterende onderneming
worden. Wel had hij persoonlijk Been ondervinding van zulke zaken maar daarom zou hij
zijn neef Wouter er bij halen, die er een piet
in was. Hij zelf zou zich uitsluitend bezighouden
met het hoogere hersenwerk, 't uitdenken van
grootsche uitgeversplannen, 't confereeren met
geleerden, schrijvers, illustrators, 't bijwonen van
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letterkundige congressen . en wat dies
meer zij 0 . De firma zou als eerste uitgaaf
zijn eigen gedichten doen verschijnen op geschept
papier_
En hij schreef aa Wouter dat zijn toekomst
verzeker was, als hij raar gauw overkwam.
Want Wouter was toen in Londen. Hij zou
beginnen als procuratiehouder, maar wanneer
alles goed ging — over een jaar lid van de
firma worden. Wouter, die veel wist van zijn
yak en er van hield, die anderhalf jaar in verschillende drukkerijen in Leipzig en Parijs gewerkt
had en nu in Londen, waar hij zich gelukkig
hij hield veel van Engelschen
en thuis voelde
Wouter had er eerst weinig zin in, 't Plan
kwam hem te onbekookt voor en zijn ooms
brieven deden hem onwillekeurig aan Holloway en Beecham denken. Maar de brieven bleven
aandringen en alle bezwaren wegredeneeren —
't begon hem te duizelen zijn moeder ried
't hem ook aan — en ze schreef dat ze 't zoo
heerlijk vinden zou haar lieveling weer voorgoed bij zich te hebben
Zoo was hij dan toch gekomen en terstond
daarop was een begin gemaakt met de toebereidselen, het inkoopen van machines, letters,
het aanstellen van personeel© En alles ging uit
een ruime beurs zoodat 't Wouter wel moest
1
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bevallen . . .. En 't beviel hem dan ook . . . .
zeker . . . . o, zeker ! . . . .
Iv.
Een van Wouters eerste bezoeken na zijn
terugkeer had den man gegolden die hem met
de handgrepen van zijn vak vertrouwd gemaakt
had, die hem, 'n jongen van zestien jaar, zóó
van de lagere school, in de leer genomen had,
den bekenden boekdrukker Smit. Een goedigruwe, luidruchtig vroolijke man, vol levenslust
en werkkracht. Wouter had veel. .van hem gehouden, hij was een van de menschen geweest
die invloed gehad hadden op zijn manier van
denken en van doen, op zijn gansche optreden ,
hij zou hem nooit kunnen vergeten. En ook de
drukker, die trotsch was op zijn vak, die er
voor gloeide en 't er ver in gebracht had, Weld
van den leergragen jongen en was blij toen hij
'm weer zag. Vroolijk stak hij hem de groote
roode hand toe. ,< Dat 's goed van je, dat je
je ouwen baas ens op komt zoeken, hoor ! ....
dat 's goed 1 . . . . dat 's heel goed ! .... kom 's
gauw mee naar de zetterij . . . . kijk 's wat
ik heb laten verbouwen ! .... Mooi, he ? ....
Ja, kijk maar 's goed rond, er is hier heel wat
veranderd 1 . . . . Twee groote nieuwe persen zul
je vinden in de drukkerij . . . . maar nou eerst
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mee naar boven, want je moet 'n borrel met
. En vertel nou 's, wat ga je
me drinken
nu doen hier? Zoo praatte hij door, druk,
telkens hartlijk lachend tusschen zijn woorden.
En dan bekeek hij Wouter weer van top tot
teen. <, Kerel, wat ben jij 'n mannetjesvent geworden ! 'k Zou je toch herkend hebben! Waarachtig ! Al had je er nog een sappeursbaard
bij gehad
En hij de kamer uit en roepen aan de trap :
« Komen jelui 's even hier, Margreet, Willem,
waar zijn jelui? .
Want ze moesten ook zien wat 'n mannetjesvent Wouter Rubrecht geworden was. Eerst
kwam Willem beneden, een echte sportjongen
vier jaar jonger dan Wouter, die hem ternauwernood herkende, die niet op hem gelet had
vroeger, en wien hij nu ook vrijwel onverschillig
was want hij stond juist op 't punt om te gaan
bonjour meneer
Dag pa 1 .
footballen.
Rubrecht ! En daarna Margreetje, die hem
heel goed herkende en dat ook dadelijk zei
met een lieven blos. Maar toen haar vader in
zijn ruwe luidruchtigheid platweg vroeg Nou
en . . wat zeg je van 'm . . is 't niet een
knappe jongen geworden ?>> lachte ze maar 's en zei
niets, rnaar bloosde nog sterker. Wouter herinnerde zich Margreet ook nog wel, maar vOOr ze was
binnengekomen had hij haar in zijn gedachten
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zoo voor zich gezien : een frisch kind van twaalf
jaar met loshangende blonde haren en mooie
groote kinderoogen, in een lichtblauwe katoenen
jurk, stijf gestreken, met een hoog wit boezelaar
er voor en twee tengere bloote armen slaphangend langs het slanke kinderlijf. Jurk en
boezelaar tot op de weeke knieen en daar onderuit in helwitte kousen de stevige kuiten en dan
de blinkende rijglaarzen in volle glorie ! ....
En inplaats van dat kind was een jonge vrouw
binnengekomen — hij was even verbaasd —
maar 't haar was nog even zachtblond en de
oogen nog even mooi en groot en kinderlijk
brutaal. Wouter werd verlegen en verward, was
maar blij toen hij weer met zijn ouden baas bin
de drukkerij stond en naar de nieuwe machines
keek en luisterde naar die vroolijke stem die
hem in de ooren klonk als een oude lievelingsmelodie : ..ja, ja 1 jongen, werken maar, dan
kom je er well.... Al dat geleuter van slechte
tijden 1 . . . . Gekheid, hoor ! .... Wat had ik
toen ik begon, niets! niet dat wat op me hand
ligt I ziedaar 1 » En hij blies op zijn vlakke
hand bij wijze van illustratie.
Moe hoeveel lichter Wouter zich ook gevoeld
had, toen hij de kamer uit was, waar Margreet
hem tegemoet was gekomen met haar lieven
lach en dien blos van herkenning, den anderen
dag wou hij er weer wel heen. Maar dat ging
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natuurlijk niet, hij wachtte behoorlijk een week.
En meneer Smit was weer even blij en hartelijk , hij moest 's komen eten I Ook Margreetje
scheen niet ontstemd door de haastige herhaling
van zijn bezoek. En hij kwam eten, en nog 's,
en dikwiils en werd erg verliefd. En hij vroeg
haar® En zij zei : ja! En de vader was verrukt;
er ras geen enkel bezwaar ! 't Ging alles heel
gewoon! —
En Wouter hield van zijn Margreet zooals
een eenvoudig man als hij houdt van de vrouw,
die voor hem 't ideaal is en die hem liefde
gegeven en trouw beloofd heeft. Zijn gevoel was
niet bizonder gedistingeerd, niet gecompliceerd,
niet exotisch, hij was er trouwens de man niet
naar geweest zich daarvan rekenschap te geven.
Hij was eenvoudig dol op haar, de gedachte
aan zijn meisje vulde hem gansch en al met
warme levensvreugde, met welwillende goedheid
en trots; hij droomde zich geen ander geluk
dan voor haar te werken, te zorgen, voor haar
en met haar te leven, zijn heele leven, o, dat
't lang mocht zijn en zonder rampen!
En zij hield ook veel van hem — heel veel!
Zij vond hem een knappen jongen en zoo goedhartig. En vooral dat hij zooveel gezien had
van de wereld en zoo'n prettige man was om
mee uit te gaan, dat beviel haar! .... En dat
hij zoo'n mooie positie krijgen zou . .0. En zij
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vond 't heerlijk om geengageerd te zijn, zij was
de eerste van haar kransje, ze was pas achttien !

V.
Een ongewone drukte dien Zondagmiddag in
't stille Rubrechtshuis. Tien menschen om de
ronde tafel in de achterkamer, waar anders de
oude boekhouder en zijn vrouw met hun twee
kinderen alleen zaten. Druk gepraat en gelach,
waar anders zoo nu en dan maar 's wat werd
verteld door Wouter of door Anna om de stilte
te breken en 't middagmaal een beetje te
rekken, dat 't niet zoo erg gauw afgeloopen
was. Druk gepraat en gelach van Smit vooral,
den stevigen boekdrukker, die rechts naast
mevrouw Rubrecht zat en met zijn forsche
figuur en zijn joviaal gezicht, rood en baardig,
de tafel beheerschte, vroolijkheid uitstralend van
oom Frits ook, die, zittend aan de andere zij
van zijn zuster, zich als den voornaamsten gast
en als het meest gedistingeerde element van het
gezelschap beschouwde, altijd even interessant
met zijn bleek gezicht en zwarte haren, zijn ietwat lijdend type, zoo door-en-door sympathiek.
Hij praatte veel, coquetteerend met zijn beschaafde uitspraak en met de weeke gebaren
van zijn witte handen, waarheen een paar
flonkerende diamanten de blikken trokken.
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Zijn vrouw, een lief, blond schepseltje, soms
innemend schuchter, soms zielig-onderworpen
van houding zat rechts van den boekdrukker,
naast haar Wouter en dan zijn meisje, die
tusschen Wouter en zijn vader gepiaatst was
zoodat de gastheer — zooals dat hoort — vlak
over zijn vrouw was kornen te zitten. Rechts
had hij zijn gewaardeerden Wim, die trotsch
scheen op zijn plaats en de kleine Anna
naast hem door 't gewicht van zijn figuur
als verpletterde. Tusschen haar en oom Frits
troonde de sport belichaamd in den . jongenheer
Willem Smit, wiens basstem voortdurend met
de woorden : fiets, trainen, racen, football en zoo
meer jongleerde. En te midden van al die drukke
menschen die haar vriendelijk prezen, haar en
haar keukenmeid, om 't lekkere eten, zat moeder
Rubrecht, vermoeid, soms weemoedig glim..
lachend, soms als verbijsterd, met dofdwalende
oogen, een vreemd gewas, verdwaald in een
burgermansbloembed met veel geel, oranje en
hardpaars.
Over haar hoofd heen spraken Smit en oom
Frits elkaar toe en waren 't in den regel niet
eens. Nu beweerde de boekdrukker, die zijn
gastheer jets aangenaams zeggen wou, dat je in
zaken de administratieve koppen toch maar
niet misschen kon en won zich daarmee niet
alleen het hart van den ouden Rubrecht, die
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zat te glimmen van louter genoegen, maar ook
dat van Wim, die houterig boog over zijn soep
en zei, dat in een zaak als die van meneer Smit
technische kennis toch wel de eerste vereischte
zijn zou, maar oom Frits merkte zeer bescheiden
op dat boekhouden en dat soort van bekwaamheid altijd voor geld te koop was, maar talent,
meneer! , talent, ziedaar 't eenige noodige, en
dat was niet te koop, dat was aangeboren ! ....
Dan weer gaf Van Plaswijk zijn ergenis lucht
over die menschen, die Wagner's muziek niet
mooi vinden en toen Smit gullachend bekende
tot . die menschen . te behooren — want dat hij
er « geen laars » van begreep — pakte oom
Frits die gelegenheid aan om een « verklaring »
van die muziek te geven, een verklaring die
bestond in een aaneenschakeling zonder samenhang van woorden en phrasen, die hij hier en
daar gelezen had, en hij bracht zooveel kunsttermen te voorschijn dat 't den boekdrukker
begon te duizelen. De goede dikkerd maakte
er een eind aan door een luide en langdurige
schaterbui, waarna Van Plaswijk, geergerd en
verward , over 't onderwerp zweeg en zich met
den jongen Smit in de geheimen van het raceroeien begon te verdiepen. Moeder Rubrecht,
'n beetje ongerust door die luidruchtige woordenwisselingen keek angstig rechts en links zoodat
Wouter medelijden met haar kreeg en haar
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bemoedigend toeknikte, waarvoor hij beloond
werd met een blik zoo weemoedig-dankbaar,
dat hij , in zijn hooge stemming, ontroerde.
Tranen sprongen in zijn oogen en hij boog
zich snel over zijn bord, dat zijn meisje 't niet
zien zou. Maar Margreet, bloze d van opgewonden vroolijkheid, zich zalig bewust van haar
bekoring, stralend van trots I p haar beteekenis
aan die tafel, Margreet zag 't niet. Zij lachte juist
helder op, om iets wat oom Frits zei ; haar
mooi welluidend lachen rees en daalde zonder
trilling.
't Stilst was tante Amelie, 't jonge weeuwtje
dat oom Frits tot den gelukkigsten man der
wereld maakte. Zij antwoordde als ze werd
aangesproken, met een enkel woord of een glimlach, en at heel weinig. Zij scheen wel weg te
willen zinken in het geroes om haar heen.
Werd 't een oogenblik stil aan tafel, dan
keken de mannen naar Wouter en zijn meisje
en werden zij toegelachen en toegeknikt en geplaagd met hun verliefdheid, een geesteloos welmeenend, goedmoedig burgerlijk, vrindelijk kleinzielig geplaag met afgezaagde phrasen. Anna
keek wat spijtig omdat zij niet meer geplaagd
werd, zij fluisterde met Wim en gichelde om de
aandacht te trekken, maar 't hielp niet.
Aan 't dessert werd getoost. Vader Rubrecht
zijn zwager had 'm al een paar maal
begon
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gewenkt met een gebaar van meerderheid —
vader Rubrecht begon kuchend en met een
wijnrooden kop en zei, dat hij alleen maar even
op de jongelui wou drinken, dat hij geloofde
dat Margreet een lief meisje was en een lieve
vrouw voor Wouter zou zijn. Hij hoopte maar
dat zij, die 't zoo goed gewoon was, de eenvoudige levenswijs van de Rubrechts voor lief
zou willen nemen. Hij was maar een pennelikker,
zie je! — maar och, nietwaar, die menschen
moeten er toch ook zijn — en hij en z'n vrouw,
niet waar moeder ? — hij en z'n vrouw....
oche, tiche . . . . nou ja, enfin, hij dronk op de
jongelui. « Daar gaan ze..
Ze stonden alien op en klonken en Smit bleef
staan en keek Wouter aan en zei : «Woutertje,
jongen, dat hadt je toch niet gedacht toen je
bij mij op de drukkerij kwam ; weet je nog,
dien eersten dag, toen ik je 'n lik om je ooren
gaf omdat je die zetplank op m'n eksteroogen
liet vallen.» En toen draaide hij zich
naar den
.
vader en begon over Wouter to praten, zijn
leerling, die nu zijn schoonzoon zou worden, en
hij zei, dat hij 'm niet pedant wou maken, maar
dat hij wel vettrouwde dat er voor hem 'n toekomst was in 't vak, dat 'n mooi vak was, 'n nobel
vak, al zei-ie 't zelf! Hij hoopte van harte dat.
't 'm voor den wind gaan zou, dat zijn zaak
zou bloeien, maar dat hij — en de stem van
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den zwaren man begon te trillen dat hij
hem, zijn ouden baas, nooit vergeten zou. Oom
Frits scheen dezen toost als een compliment aan
zijn adres te beschouwen, hij bedankte allerminzaamst en begon met zijn zachte symphatieke stem vlug te praten over zijn groote
piannen, waarin Wouter zoo'n belangrijke rol
spelen zou. Hij beweerde Wouter oprecht te
bewonderen, zoowel om zijn smaak voor het
schoone (met een minzaam glimlachend buigingtje naar Margreet, sie bloosde) als om zijn
bekwaamheden, waartoe meneer Smit zooveel
had bijgedragen (met een licht knikje aan 't
adres van den drukker). Hij geloofde dat Wouter
zeker nooit 't groote vertrouwen beschamen zou,
oom Frits — in hem stelde. Daardat hij
van hing ook voor een groot deel het welslagen
af van hun onderneming, waaraan trouwens hij
oom Frits — niet twijfelde.
En Wim stond ook op en dronk op zijn
aanstaande schoonouders en op den hechten
band, die naar hij hoopte hun kinderen steeds.
en zoo meer, en zoo meer,
Eindelijk bedankte Wouter. Hij deed 't met
groote inspanning, tranen vielen op de hand die
zijn glas omknelde. Hij sprak verward van dank en
vertrouwen en liefde . en 't kostte hem zooveel
moeite de woorden uit te bren 6
g en dat de anderen
rnedelijden met hem kregen. Smit wenkte dat hij
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't er bij laten zou. Oom Frits wierp er geestigheden tusschen door, Willem Smit proeste 't luid
uit, Margreet had 'n beetje 't land en trok
Wouter zachtjes aan zijn mouw. Maar hij wilde
't toch tot 'n eind brengen. Zijn moeder tuurde
voor zich uit en hoorde 't niet, toen hij eindelijk ophield met spreken en ging zitten. Zij zat
in gepeins met het hoofd naar voren, zacht
weenend. Maar Smit stootte haar aan, en zei
met zijn ruw-vroolijke stem, nog harder dan
anders, om zijn aandoening to loochenen. «Kom,
mevrouwtje, laten we 's klinken! » Toen schrok
ze op, glimlachte en veegde haar tranen weg.
VI.
Dadelijk toen ze 't gemerkt had, dat Wouter
zoo dikwijls naar zijn ouden patroon ging had
moeder Rubrecht begrepen waarom. Maar
toen 't voor 't eerst in haar opkwam : 't is
om die dochter dat hij er heen gaat, was ze
hevig geschrokken. en een gevoel van woede was
over haar gekomen en van vijandschap, jaloersche
vijandschap tegen dat meisje . . . . Maar gauw
was dat gevoel overgegaan in weemoedige smart,
in melancholische onderwerping aan het noodlot.
' t Moest immers komen, ze was er immers op
voorbereid geweest zooveel jaren ! Maar hard
was 't, bitter hard ! Ze was zoo blij geweest
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dat ze haar jongen weer bij zich had, voorgoed
had ze even gedacht, en nu was 't al uit, alles
uit !
Maar plotseling had ze zich diep geschaamd
over die egolstische gedachten. En ze had ze
verdrongen et al de kracht van haar liefde
voor Wouter© Wat? hij ging zijn geluk tegemoet en zij zou treuren ? Zij was wel in staat
geweest tot die groote opoffering voor haar
vader, van wien ze niet hield, en nu zou ze terugschrikken va een opoffering voor hem, haar
afgod? Ze zou Wouter niet willen afstaan aan
zijn geluk ? Neen I haar liefde was sterk, zij zou
't hem bewijzen, zij zou hem afstaan, hem geven
aan haar,.
die hem nu het liefste was (o I
wreedschrijnende gedachte). Zij zou hem afstaan,
haar lieveling
't deed haar goed zich voor
hem te kunnen opofferen
zij zou hem afstaan aan
o, aan een engel natuurlijk
aan een engel !
Want anders ! _ . Maar, 't moest een engel
zijn, die Wouter lief had . _
En Wouter had Margreet gevraagd en zijn
moeder had haar gezien en ze was gekomen,
dien Zondag.
't Was een groote dag, een moeilijke dag
geweest voor moeder Rubrecht !
Dat was ze dus, dat was ze dus!
Zij trachtte zich de voorstelling weer voor
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den geest te brengen, die ze zich van Wouter's
meisje gemaakt had, vOOrclat ze haar gezien
had, maar 't ging niet. Aldoor zag ze Margreets
gezicht, aldoor hoorde ze haar lach. En dat gezicht herkende ze niet, en die lach vond geen
echo in haar ziel. Toch , wat was ze mooi !
wat was ze lief en vriendelijk ! Ja, ja, ze was
een engel ! Maar was ze zooals zij zich vroeger
Wouters vrouw had gedroomd ? Ze wist 't niet!
't Verwarde haar, die gedachte. Ze wist 't
niet I Want wat was ze, wie was ze ? Waarom
was ze zoo vroolijk, was dat geluk? Waarom
lachte ze zcSO, z(56, zoo helder, zoo zilver, was dat
goedheicl ? Wie was ze, wat was ze ? was ze
gelukkig omdat ze van Wouter hield en hij
van haar ? Hield ze van hem ? Genoeg ? genoeg ?
0 ja, zeker hield ze van hem, want hoe zou
Wouter anders zoo gelukkig zijn , hij zou 't
toch wel voelen als 't niet zoo was. En hij
was gelukkig. Een schat van milde humaniteit
straalde uit zijn oogen, warm en vol klonk zijn
stem als hij liep te zingen door 't huis. Dikwijls was
hij dol van uitgelaten vreugde. Hij was gelukkig.
Toch soesde ze er aldoor over de nu volgende
dagen en weken, terwiji het leven in het
Rubrechtshuis weer zijn gewonen gang ging.
Wouter was weinig thuis, 's avonds ging hij
haar zijn meisje, meestal gingen ze samen uit, —
't was zomer ! Sams kwamen ze ook even aa,n

DE VREEMDE PLANT.

209

samen, soms kwam Margreet koffiedrinken of
eten bij de Rubrechts. Dan was het 'r altijd een
en al luidruchtige vroolijkheid ; Wouter zette
't huis op stelten, ze stoeiden, ze juichten. Sams
ook kwam Margreet alleen, 's middags tusschen
twee en vier, correct in 't visite-uur, elegant
gekleed en met haar visiteboekje in de hand.
Dan was mevrouw Rubrecht blij. Ze praatte
met haar tot Margreet ongeduldig werd en
korte antwoorden gevend telkens bewegingen
van opstaan maakte. Maar Wouters moeder
wilde dan niet, dat ze zoo gauw gaan zou. Ze
wilde met haar praten, vertrouwelijk met haar
worden, om te weten wie ze was. Maar 't lukte
niet. Er scheen jets tusschen die twee te hangen,
waardoor geen echte vertrouwelijkheid, geen
wederzijdsche overgave mogelijk was. Moeder
Rubrecht vroeg en vroeg en vertelde veel van
Wouter maar niets van zichzelf. En Margreet
was altijd lief en attent en behulpzaam, blijkbaar voortdurend er op uit Wouter's moeder
voor zich in te nemen door de bekoring van
haar verschijning en van haar stem en lieve
maniertjes, maar aan eenige ontboezeming had
ze blijkbaar geen behoefte. Als ze wegging
kuste ze 't kleine mevrouwtje, twee, drie maal
en glimlachend drukte ze zacht de hand, die
de hare vasthield om 't afscheid te rekken. En
buiten keek ze nog eens op naar het raam en
14
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lachte en knikte. Dan zonk moeder Rubrecht
weer soezend terug in haar leuningstoel en
staarde voor zich uit, nu en dan diep zuchtend,
en bleef soms wel een half uur zoo zitten, zoodat Anna, die er niets van begreep, 'n beetje
kriegel vroeg : « Maar wat is er dan toch, maatje ?
« Niets, kind, niets », zei ze dan en stond schielijk
op en liep de kamer uit of ze werkte door aan
haar handwerk om een paar minuten later
weer op te houden en weer soezend voor zich
te staren. Dikwijls ook glimlachte ze dan plotseling. Dat was als ze dacht aan dingen die
Wouter gezegd had en waaruit zoo duidelijk
spraken zijn goedheid en zijn geluk. Dan her.
haalde ze die woorden voor Anna, met trotsche
liefde warm sprekend over haar zoon, en Anna
verdroot 't dat 'r moeder bijna nooit over haar
en Wim sprak.
Eens toen mevrouw Rubrecht met Margreet
alleen zat te praten legde ze plotseling haar
hand op 'n arm van 't meisje — 'n schichtige beweging, Margreet schrok even en rilde
licht — en keek ze haar strak aan en zei
zacht : « Zeg, ik moet je 's wat vragen, je
houdt toch wel genoeg van Wouter ? .... als
hij 's ziek werd, erg ziek, zie je,... hoe zou
je 'm dan oppassen ? Wat zou je kunnen doen
voor hem ? »
Margreet lachte even, zenuwachtig. « Maar,
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mevrouwtje, waar denkt u aan ! Of ik van 'm
hou dat weet u toch well En hij wordt
niet ziek 1 Daar zal ik wel voor zorgen, hoor!
En als hij
't een of ander heeft, dan zal ik
wel troetelen en verwennen, boor, mevrouwtje,
wees u rnaar niet bersrgd > Ja g ja !> zei
de moeder, « ja, ja, verzorg 'm dan goed hoor,
want e
e want, zie je
0
als hij 's stierf in
jou huis, als ik niet,
Zij kwam niet verder,
ze fronsde de wenkbrauwen, strak starend voor
zich uit e er w,-Is even een uitdrukking van
woeste woede in haar gezicht. Margreet vond
't vreemd, ze voelde zich wat onbehagelijk, maar,
als een kind dat zijn moeder ziet weenen, zonder
dat 't weet waarom, streelde ze enkel zacht de
magere handen, die in den schoot waren gevallen,
en zoende ze 't grijsbleeke voorhoofd, en fluisterde
een paar lief-sussende woordjese En gauw ging
ze weer weg, vroolijk lachend, als altijdo
Maar de moeder bleef zich zelf die eeuwige
vraag herhalen Houd ze van 'm ? Genoeg? genoeg ? En ze kon zich maar niet duidelijk
rekenschap geven van wat ze eigenlijk dacht
over haar, ze bleef er over soezen, 's morgens en
's middags en 's avonds vooral als ze om de
tafel zaten onder de brandende lamp, de oude
Rubrecht, Anna, Wim en zije Dan zwierven
haar gedachten over haar verleden rond en ze
dacht aan haar moeder, zooals ze daar gelegen
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had, toen 'r vader haar opgetild had, en toen
zij voor 't eerst aan den tuin gedacht had . . . .
en aan haar trouwen dacht ze, aan de geboorte
van Wouter, aan haar vurig bidden voor zijn behoud en voor zijn geluk. En zij tobde over zijn
toekomst . . . .
De oude Rubrecht rookte zijn pijp en las
zijn krant, of hij zat te praten met Wim en
Anna haakte aan haar sprei.
VII.
Zoo ging de zomer voorbij en het najaar.
Nu kwam Wouter wel eens niet zoo vroolijk
thuis, liep hij zwijgend de trap op en keek hij
bedrukt als hij binnenkwam. Als zijn moeder
dan vroeg wat er was, zei hij Och ! zaken,
moedertje, zaken, de drukke tijd komt nu aan, ziet
of: qa, ja, 't is een slechte tijd voor ons
u1
vak, de menschen koopen geen boeken meer !
Maar den volgenden dag was hij altijd weer
vroolijk en tong en lachte.
In 't eerst kwam Margreet ook Anna wel
eens afhalen om te gaan wandelen en dan
kwam Anna altijd vroolijk thuis en vol over
Wouter's meisje. Maar dat kwam al minder
en minder voor. 't Was dan ook najaar en
't was geen weer meer om te wandelen, zei
de moeder, als Anna zich er over beklaagde.
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Maar ze zag ook wel dat Anna dikwijls de
kamer uitliep als Margreet er was en ze hoorde
wel dat ze koel en kort tegen haar sprak, zoo
dat moeder Rubrecht eens op een morgen aan
Anna vroeg z « Zeg, heb je wat gehad met
Margreetje ? .
Ik ? Wei, nee, Ma, hoe komt u daaraan ?.
<<Waaro rL ben je dan zoo stroef tege haar
en loop je soms de kamer uit, als ze 'r is?
.
ik weet niet 1
« Och ! zoo ! .
Wel ja, g .wat is dat nou, An ? je
weet 't natuurlijk heel goed, waarom wil je 't
me niet zeggen ? .
« Och, u kunt toch im- ,ers geen kwaad van
Wouter z'n meisje hooren 1 Ik heb immers toch
ongelijk !
« Kwaad ? Kwaad van Wouter z'n meisje ?
Wat dan ? Wat is er dan ? Ik wil, dat je 't
me zegt..
« Nou , goed dan ! ziet u, Wim en ik vinden
haar wel lief, maar niets hartelijk tegen ons.
Tegen u en pa is ze eigenlijk ook niet hartelijk,
ik weet niet,
wel altijd heel lief, maar,
niet gewoon, zooals iedereen, ze wordt dan toch
uw dochter ! Wim zegt, dat ze trotsch is,
maar dat geloof ik niet, want waarop zou in
's hemelsnaam trotsch zijn ? Omdat haar pa nou
boekdrukker is ? Is dat dan voornamer dan boekweet u, wat ik ook
houder ? — Maar, ziet
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vind ? Waarom verwent Wouter haar zoo ? Alles
wat ze hebben wil, dat krijgt ze. Altijd opschik !
Een ring met een diamant, voor haar verjaardag
een vreeselijk dure broche, nu weer pas dat
gouden kettingtje, zóó maar 's, omdat ze 't
zoo snoezig vond ! En hij gaat met haar naar
de komedie, soms twee, drie maal in de week,
omdat ze er zoo vreeselijk veel van houd, zegtie nou ja, wie zou daar niet van houden,
maar waar moet Wouter dat allemaal van betalen ? Hij is toch ook maar kantoorbediende
net als Wim I En waarom vraagt ze niet vast
wat in hun huishouden, daar heeft ze wat
aan . Al die opschik, als je al geengageerd bent 1 . . . . » Zoo ratelde Anna door, zich
meer en meer opwindend, tot haar moeder,
verbaasd, haar in de rede viel Maar kind, zoo
spreek je nooit ! Hoe kom je daar allemaal aan ?
Je weet toch wel, dat Wouter geen onverstandige dingen doet ! Geloof dat maar gerust,
hoor ! Wouter weet wel wat hij doen en laten
mag . .
Maar Wim zegt . . . »
. Wim moest zich liever met zijn eigen zaken
bemoeien ! » zei moeder Rubrecht scherp maar
't speet haar dadelijk en op Anna toekomend
zei ze zacht: . Nou ja, An, je weet wel hoe 'k
't bedoel, he? Maar heusch, Wim is een goede
jongen, maar over Wouter z'n zaken kan hii
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niet meepraten je weet toch ook wel dat Wouter
tegenwoordig een aandeel in de winst heeft?
» Nou ja, die winst I daar gelooft-ie zelf niet
aan I>>
« Wat ? 0
Daar heeft-ie mij nooit jets van
gezegd
»
Niet ?
Nou, 't kan zijn, dat ik 't overdrijf !
Enfin, spreekt u er hem dan ook
maar niet over 1
't Zijn ook eigenlijk niijn
zaken niet !
» En Anna liep de kamer uit.
Moeder Rubrecht was erg geschrokken. Ze
had een gevoel alsof haar beenen opzwollen,
ze kon ze haast niet verzetten, ze moest gaan
zitten. 't Bonsde in haar keel, haar lippen
brandden. En in haar gilde een stem : Daar
is het ! daar heb je 't al ! Den heelen dag was
't haar onmogelijk helder te denken. Ze was
angstig, gejaagd, ze gaf verstrooide antwoorden.
Wouter at dien dag bij zijn meisje, hij kwam
laat thuis. Zijn moeder was al naar bed toen
hij thuis kwam. Maar zij sliep niet. Zij hoorde
hem de voordeur sluiten, de trap opkomen,
naar zijn kamertje gaan. 't Was vlak boven haar
kamer. Zij hoorde hem stommelen op zijn
kamertje. Maar al gauw werd het stil, hoorde
ze alleen 't geronk van den ouden man, die
naast haar achterover in zijn slaapmuts.
Toen draaide ze zich om, duwde 't kleine
gezichtje weg in 't kussen en ze bad weer.
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Toen week de angst, ze werd kalmer, ze
voelde zich wegzinken in doffen weemoed.
Eindelijk sliep ze in.
VIII.
Den volgenden dag liep Wouter, die druk
was geweest aan tafel, na het eten naar zijn
kamer. Zijn moeder ging hem daar opzoeken.
Hij liep heen en weer, zijn gezicht stond ernstig.
« Wouter,» zei ze, toen ze de deur achter zich
gesloten had, op gedempten toon, « gaat 't slecht
in de zaken ?
Hij keek haar even aan, quasi-verwonderd,
maar toen keek hij een anderen kant op. . Hoe
komt u daaraan, moedertje, en waarom komt u
met dat zoo geheimzinnig vragen ? . zei hij met
een heldere stem.
« Ik weet niet, hoe 'k er aan kom, jongen,»
zei ze, — want Anna had haar gevraagd vooral
niet to vertellen, wat zij gezegd had — « maar
ik maak me soms zoo ongerust I
« Maar daar is geen reden voor!. zei hij,
haar aldoor niet aankijkend, « ben ik dan niet
opgewekt .... niet vroolijk ? .... doe ik dan
als iemand wiens zaken beroerd gaan? ... .
« Nee .... nee! .... maar, zeg, Wouter, zeg
't me nu maar ..... Zou je denken, dat 't niet
ging op den duur?
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wel ja I .
Och, wel
Waarom kijk je me niet aan ? .
Toen keek Wouter haar plotseling strak aan
en ze zag, dat zijn gezicht bleek was en heel
ernstig. Hij kwam naar haar toe en lei zijn
handen op haar schouders, wat haar goed deed,
wat ze voelde als een !Iivescherming, als een
zegen. Moeder,> zei hij, en zijn stem trilde
nu even, er is heel veel in onze zaak, wat ik
anders wenschen zou, maar ik ben jong, ik kan
'n boel doen, ik zal er wel komen I . . Maar
vraag er me nu niet zoo dikwijls meer na, want
dat benauwt me zoo ! Heusch, vraag me er nu
niet meer na I — .
Maar ,
wat ?
Sst ! stil nu, moedertje, ik kan u dat toch
onmogelijk allemaal uitleggen. Laten we nu
maar sarnen naar beneden gaan en een kopje
thee drinken, he ? Want ik moet weg, ik ga
van avond met Greet naar de komedie
En hij troonde haar mee en sprak over 't
stuk, dat ze zouden geven dien avond ; hij was
vroolijk, hij plaagde Anna met haar nieuwe
kapsel en sjouwde zijn moeder in haar stoel van
het raam naar de tafel en maakte zijn vader,
die, • achter, zijn middagdutje genoot bijna wakker
door zijn luidruchtigheid. Maar toen hij 'n kop
thee had gehad, zoende hij zijn moeder hartelijk
op beide wangen en liep vlug weg.
.
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Dat gesprek had moeder Rubrecht wat gerust
gesteld en zij nam zich voor Wouter voorloopig niet meer te vragen naar zijn zaken. Hij
was toch ook immers zoo'n degelijke, verstandige vent, hij zou wel doen wat 't beste was,
altijd ! Maar zij lette scherp op alles wat hij
deed thuis en keek hem altijd aan als hij sprak
en lachte en ondekte zoo langzamerhand, dat
hij eigenlijk nooit meer kalm-vergenoegd, bedaard-vroolijk was, als vroeger, maar altijd opgewonden, onrustig, gejaagd soms. Hij kreeg ook
iets nonchalants, iets oppervlakkigs in zijn
manier van doen en van vertellen, 't was of hij
er nooit heelemaal bij was. Dat verontrustte zijn
moeder weer en bracht haar weer meer aan 't
soezen over zijn zaken en over zijn meisje. En
zij lette ook scherp op haar, maar Margreet
was altijd dezelfde.
IX.
Ook de winter ging voorbij en 't was op een
guren middag in Maart dat mevrouw Rubrecht
een briefje uit de bus haalde met Wouter's adres
er op. Dat gebeurde heel zelden, Wouter had
weinig vrinden door zijn lang verblijf buiten 't
land, door zijn engagement zoo kort na zijn
terugkomst. 't Was een briefje van een marinehand, geadresseerd: «den heer Wouter Rubrecht
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ZijnEdele in handen,» een glanzend-witte, vierkante enveloppe, van dat gladde stijve papier,
en 't was niet goed dichtgeplakt geweest, want
toen zij 't heen en weer schoof in haar handen,
gissend naar den afzender, ging 't krakend open.
Ze schrok er even van. Nu zou Wouter denken
dat 't open gernaakt was ! Kong ! , zij zou 't
immers zelf weer dicht plakken I Maar . . 0 . nu
't toch eenmaal open was . . . ; zou er een geheim in kunnen staan voor zijn moeder ? . . . .
zou er misschien wat in staan .
Zij gaf zich niet helder rekenschap van wat
ze meende dat er in zou kunnen staan maar voor
ze 'r verder over nadacht had ze 't briefje uit
de enveloppe gehaald en begon ze te lezen. 't
Was van een ouden schoolkameraad van Wouter,
dien hij later ook nog dikwijls gezien had,
Willem Veegens. Hij vroeg geld terug, dat hij
Wouter had geleend, vijftig gulden ; hij had ze
noodig, schreef hij, anders zou hij er niet om
vragen. Toen de moeder 't briefje gelezen had,
vouwde ze 't schielijk weer toe ; ze schrok toen
't even kraakte tusschen haar vingers, ze keek
rond of niemand haar bespiedde, ze werd bang.
Maar 't kon immers niet, Rubrecht en Wouter
waren naar kantoor, Anna uit om boodschappen
en de meid hoorde ze in de keuken. Haastig stopte
't briefje in de envelop en bracht die aan den
mond. Ze sneed zich in de tong met het
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scherpe papier. Toen sloot ze den brief en
liep op haar teenen naar boven, waar ze
den brief op den schoorsteen lei, op de gewone
plaats.
Angstig verlangde ze naar Wouter's thuiskomst,
't duurde lang. Eindelijk, naar kwam hij de
trap op. . Er ligt een brief voor je, Wouter, » zei
ze, langzaam, om bedaard te blijven, maar ze
voelde dat ze bloosde ; ze boog zich diep over
haar werkdoos als om een naald te zoeken.
Gelukkig was 't in de schemering, 't licht nog
niet op. . Aha 1. zei Wouter, . dank u.» En hij
liep met den brief naar 't raam, waar hij ging
staan lezen, de rug naar haar toegekeerd. Zij
hoorde 't papier weer kraken, zij was beklemd,
angstig. Vergeefs redeneerde ze tot zichzelf, dat
't immers niets was. Wouter zou dat geld voor
korten tijd hebben geleend op een oogenblik
dat hij er om verlegen was, hij zou 't terug
geven en daarmee uit ! Zij zag dat hij den brief
in zijn zak stak en nog even staan bleef, in
gedachten. Hij streek eenige malen met zijn hand
door zijn haar ; toen draaide hij zich plotseling
om : . Moedertje, . zei 'hij, . 't zal u wel verwonderen, dat ik 't u vraag, maar.... kunt
u me ook wat geld leenen ?
Zij schrok hevig, zij beefde, zij moest zich
fel in 't gebit bitten om niet te klappertanden.
Ze kon niet dadelijk antwoorden. . U verstaat
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me toch wel, moeder,> zei hij, dichter naar
haar toekomend.
. Ja, ja 1 . . . . je wat geld leenen . . . . ja, zeker,
Wouter, als je 't noodig hebt . . . . .
. Ja 1 . . . . niet voor lang, ziet u, 't is maar
om een paar kleine rekeningetjes te betalen , . .
bij me kleermaker,.,,. . en . . . . en bij . . . . bij
me barbier , .. , ziet u, de volgende maand krijgt
u 't terug natuurlijk . . . . , 'n vijftig gulden
bijvoorbeeldo.
Hij liegt, hij wil 't
e niet zeggen, suisde
't door haar hoofd.
0, dat hoeft anders niet, Wouter . . . , maar
vijftig gulden, dat is nogal veel ! . . . Maar ik
kan 't je toch wel geven . . .. uit .micin spaarduiten, zie je ! — . wacht ! ik zal 't even halen ! .
. 0, wel nee, moesje, 't heeft geen haast ! .
. Ja wel, nu is 't maar 't beste, clan merkt
niemand er lets van . — . . En ze ging de kamer
uit. Ze ging naar haar slaapkamer, waar de
oude schrijftafel stond, 't eenige stuk uit het
huis van haar vader, dat ze had mogen houden
't oude ding was toch niets waard ! — daar,
in een van de laadjes, lag 't geld dat ze af en
toe had gekregen, als Rubrecht een extratje had
gehad van den patroon. Ze had 't nooit g-ebruikt, waarom ook ? Ze had voor zich zeif
geen bizondere behoeften, ze had 't altijd maar
opzij gelegd voor een cadeau als de kinderen
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trouwden. Vijftig gulden nam ze er af. Er bleef
nog zoowat evenveel liggen.
Haastig liep ze er mee terug en gaf 't geld
aan Wouter: « Hier heb je ze,>> zei ze « stuur
ze nu maar gauw aan Willem..
Wouter schrok, hij bloosde sterk..
« Aan Willem, moeder ? hoe weet u dat ... , »
zei hij zacht, . u hebt toch niet . . . . »
« Ja, ja I . . . . jawel I . . . . ik heb dat briefje
opengemaakt ... . ik weet wel, ik had 't niet
moeten doen . . . , dan wht ik nu niet . . . . dan
dacht ik nu dat 't voor je kleermaker en voor
je barbier was . . .. . Ze zonk in een op haar
stoel en begon te snikken. Wouter knielde bij
haar neer, hij streelde het zachte donkerblonde
haar en de witte handen die in haar schoot
lagen, terwijl ze snikkend voor zich keek. .Moedertje, moedertje, zei hij, « huil nu niet zoo ...
en wees niet hard tegen me .... toe, moedertje..
Maar 't hielp niet, ze keek hem niet aan, ze
staarde zoo diep treurig voor zich uit! Toen
zei hij niets meer, maar lei zijn hoofd op haar
knie en snikte ook.
« 0 Wouter,>> fluisterde ze toen, . waarom
vertel je me niet meer alles . . . , zooals vroeger
altijd ! .... Ik ben toch , nooit hard tegen je geweest, ben ik wel? .... Waarom heb je me niet
gezegd, dat je geldgebrek hadt . . . , dat je
zaken slecht gaan . . . . .
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« Omdat u je dat zoo zoudt aangetrokken
hebben, moedertje
»
« Maar, mijn arme jongen, zei ze, een hand
op zijn hoofd leggend, «ik merk 't immers toch ! Heb je veel schuld ? »
Nee. niet veel I 0 0 . nog zoowat een
honderd gulden„ maar ik zal 't heusch allemaal
wel inhalen L,
« En van wien heb je dat alles dan geleend
« Van Willem,. , en van oom
0 en ook
wat van . , van Greetje,
«Van haar ? Leent ze je geld ? Vraagt ze dan
niet waar of dat voor is ?
« Och, ze weet 't wel ! .00 maar ik zal
immers ailemaal wel inhalen, als de zaken maar
wat beter gaan, als er maar
als
Och !
moeder, laat me maar tobben ! u kunt er toch
niets aandoen
't zal wel weer terecht komen
heusch ! » Daar hoorde ze schellen en de meid
naar beneden gaan om open te doen.
« Daar is Anna,>> zei toen de moeder, haar
tranen wegvegend, vlug, gejaagd, « we kunnen
nu niet meer praten, Wouter, 't geeft ook niet
maar beloof me een ding. (Ze stonden beiden
op, zij keek hem vast in de oogen) Vraag jezelf
nog 's goed af, nog 's heel goed, zie je, of Mar
greet wel een goeie vrouw voor je wezen zal
« Maar moeder, hoe kunt u zoo jets zeggen
viel hij driftig in. Maar Anna kwam binnen
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en groette en bleef in de kamer en dus waren
ze weer beiden alleen met hun verdriet.

x.
Den anderen morgen voor hij wegging riep
Wouter zijn moeder nog even apart en zei :
« Wat ik u bidden mag, moesje, geen woord
aan Margreet over wat we gisteren . . . . bespraken.
Belooft u me dat? »
« Als jij me dan belooft . . . . .
qa, jai .... ik weet wel wat u zeggen wilt,
goed, goed !. En hij drukte haar zenuwachtig de
hand en was weg.
En de moeder tobde en tobde en tobde....
XI.
Weer ging een maand voorbij.
De firma Van Plaswijk en Co. opende 's morgens
om negen uur haar kantoor, maar in de laatste
weken was Wouter er niet op tijd geweest.
Hij had zoo'n moeite met opstaan, hij was
zoo moe en loom 's morgens, zei hij. 't Werd
tien uur, half elf soms, voor hij wegging. Zijn
moeder riep hem na half negen om 't kwartier, maar in den regel hielp 't niet.
En iederen middag hoorde zij, die wachtte, verlangend, hem thuis komen, en de trap oploopen,
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zwaar en zwijgend. Zoodra hij de kamer binnen.
kwam en haar zag zitten trok hij wel een
vroolijk gezicht en deed blijkbaar zijn best heel
opgewekt te schijnen, maar er was altijd jets
schichtigs, jets gejaagds in zijn bewegingen,
hij schrok dikwijls en van een treurig bericht,
waar Anna mee thuis kwam, of dat zijn vader
voorlas uit de krant, of als hij zelfs eens wat
vertelde, al was 't een op, waar de anderen
om lachten, kreeg hij tranen in de oogen.
Eens herinnerde zijn moeder zich plotseling
precies hoe hij er eeu jaar geleden uit gezien
had ; zij zag hem voor zich zooals hij haar was
komen vertellen dat Margreet hem hebben wou,
en toen ze hem daarop aankeek schrok ze er
van, zooveel ouder was hij gewordene
Hij zei altijd dat hij goed geslapen had, als
zijn moeder hem er naar vroeg, 's morgens aan
't ontbijt, maar eens, toen 't weer 's heel laat
was (zijn vader was al lang weg) en zij 't weer
vroeg, heel ernstig, en hem er scherp bij aankijkend, antwoordde hij met een geluid van
bitteren wrevel in zijn stem, met iets baloorigs
in zijn gezicht; « Nee, eigenlijk beroerd slecht,
ik heb weer tot vier uur wakker gelegen! .
. Tot vier uur wakker gelegen? weer?. . . .
gebeurt dat dan dikwijls? . vroeg ze verschrikt.
Maar hij had zich al hersteld. . Dikwijls? wel
nee, moedertje, gelukkig niet 1 In den regel
'5
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slaap ik als een roos, te vast zelfs.» En hij
dronk haastig zijn kop thee uit en ging weg.
Na dien morgen sliep ook de moeder slecht.
In bed dacht ze aan hem, die daar boven lag,
en ze luisterde met ingehouden adem. Soms
verbeeldde ze zich, dat ze wat hoorde, en dan liet
ze zich zachtjes uit bed glijden en luisterde aan
de open deur van haar kamer. Maar 't was
altijd dan weer stil gebleven.
Tobbend leefde ze door.
XII.
Op een middag — ze zat te naaien voor 't
raam in de achterkamer — kwam plotseling
Frits van Plaswijk binnen.
Vreemd 1 Hij kwam anders nooit in de week,
hij had 't te druk zei hij altijd. Hij kwam alleen
nu en dan 's Zondags met zijn vrouw. Dan
deed hij deftig, voornaam, en sprak over koetjes.
en kalfjes en lachte witjes en ging gauw weer
weg.
Nu was hij ook — als 's Zondags — keurig
gekleed, correct in zijn spannende handschoenen ;
zijn laarzen en zijn hooge boord glommen..
Maar hij was wat rooder dan anders en hij
sprak viugger, hij scheen wat opgewonden.
«'t Bevreemdt je zeker, Marie, zei hij, na
een lichten handdruk, «dat ik je zoo midden iii
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de week kom overvallen, maar ik wou je 's
alleen spreken, ik ben je 'n raad schuldig.»
Zij keek hem aan zonder antwoord, met
open mond, met angst verlangend naar zijn
woorden.
Ik ben je 'n raad schuldigo herhaalde hij,
langzamer en streek met zijn hand lang zijn
geschoren kin.
«God 1 wat is er, Frits,» vroeg ze toen.
zusje, schrik maar
niets I
«Niets I . .
maar, zie je,
.
0
z66
erg
is
't
niet
0
zoo niet
ik weet, je adoreert je zoon, en dat vind ik heel
0 heel rnooi 0 0 maar ik dacht zoo,
ooi
zie je,... als je 't werkelijk goed met hem
eent, dan moet je 'm nu toch 's goed onderhanden nernen Zie je, ik zou 't ook
wel kunnen doen I maar, och, wat zal ik je
zeggen 1 — wij schijnen elkaar nu eenmaal
niet heel goed te verstaan, Wouter en ik
hij kan van mij niets hooren ... 0 en van jou
.»
wel, dat weet ik
« Maar wat is er dan ? Wat moet ik hem
zeggen ?»
Zijn blik, die tot nog toe van haar afgewend
was, trof nu den haren.
vroeg hij, 'n beetje
Weet je van niets ?
ongeloovig, met een lachje van spot en meelij.
Maar wat is er dan ?
wat moet ik
weten ?
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« Wel ! . . , dat Wouter leelijk in de schuld zit 1»
Haar gezicht helderde op. « Is 't zoo erg?
vroeg ze.
« Ik geloof, dat 't nog al heel erg is,. zei hij,
« altijd voor zijn doen, vat je.»
cKrijg jij ook geld van 'm,» vroeg ze.
« Nou, dat 's maar een kleinigheid,» zei hij,
«'n vijftig gulden ! .... Maar zie je,.... weet
je wie z'n schuld of 't is, dat Wouter er zoo
inzit ? . . . . Niet ? . . . . Heb je daar heelemaal
geen idee van ? . . . . Nou, ik dan wel ! »
« Wie bedoel je? Margreet toch niet? »
« Wel, natuurlijk wel . . . , . Ze deugt niet
voor 'm 1»
« Nu overdrijf je toch wel wat, Frits,. zei ze,
zenuwachtig grabbelend in het goed van de
japon die ze aan 't verstellen was . . . . Hij
haalde zijn schouders op. 0 't Kan zijn,» zei hij,
«maar wat ik dan maar zeggen wou is dit: in
jou plaats zou ik hem 's goed onderhanden
nemen . . . . De jongen loopt anders in zijn verderf, — je begrijpt: onze zaak is Jong, veel
wordt er nog niet verdiend . . . . en zijn salaris
is . .. . enfin ! .... niet hoog! .... maar 't is
zooveel als over 't algemeen in 't vak betaald
wordt voor 'n eerste-bediende. Zijn werk, moet
je denken, — tot nog toe ten minste — is ...
bediendewerk ! .... de hoofdzaken rusten op
mij! .... hij voert maar uit wat ik beplan , . . .
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wat ik bedenk,>> herhaalde hij langzaam met
'n gewichtig gezicht,
« en deed hij dat nog
maar altijd goed maar weet je wel, dat
als hij jou zoon niet was, dat ik hem dan niet
zou willen houden! Hij komt 's morgens om elf
uur
vadsig zou
hij werkt loom, laks,
ik haast zegge zonder lust ! 't is of
hij al ziji e ergie uitge• t heeft i de eerste
maanden, 0 .. hij is eigenlijk net als alle andere
bedienden; in de eerste maanden zetten ze hun
och, maar,
beste beentje voor, aar daarna,
geloof me, 't is allemaal dat meisje van
»

« Maar hij houd toch zoo innig veel van
haar, en ze is ook zoo lief.0... zoo goedhar, zoo ....»
tig,
Oom Frits foot even zacht voor zich uit.
« Daar niet van !> riep hij toen uit, «ze is charmant — allercharmantst !
als ik haar had
ontmoet in me jonge jaren!
maar ze deugt
niet voor hem en hij niet voor haar !
hij is
een administratieve kop, net als z'n vader! .
heb altijd gevonden, dat hij meer van
mij heeft,» zei ze, met innige teleurstelling in
haar stem.
Gekheid!
hij is 'n boekhouder!
'n
echte boekhouder ! hij moet 'n d0000d-eenvoudig, 'n simpel burgerlijk meiske trouwen, —
als hij absoluut trouwen wil ten minste! — en
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Margreet moet zien, dat ze 'n knappen rijken
kerel krijgt, en dat zal haar wel lukken ook
Zij staarde voor zich in smartelijk gepeins en
zei niets.
Hij foot weer zachtjes tusschen zijn tanden.
Eindelijk begon ze weer : Hij zal haar nooit
opgeven, hij houdt zoo dol, zoo dol veel van
haar 1 . .
Hij haalde even zijn schouders op en float
door.
« En zij van hem ! .... dat kan niet anders
zei ze weer, met een zacht-weemoedigen glimlach.
Frits lachte even, spotachtig, en weer opschokkend zijn schouders.
vroeg ze, angstig, «geloof
Geloof je 't
jij 't niet, dat ze genoeg van 'm houdt
« Ik weet 't niet,>> zei hij, ongeduldig, «ik
weet 't niet, maar (en hij stand op en nam zijn
hoed) ... . zooals gezegd, zusjelief, hij zal
moeten kiezen tusschen mij en haar . , ik kan
geen procuratiehouder hebben, die zich in de
schuld steekt, dat 's te gevaarlijk !.
. Te gevaarlijk ? .... zou je dan denken ? ....
begon ze met drift.
Ik zou niets denken ! .... zeur toch zoo
niet! .... jelie vrouwen hebt geen begrip van
geld, heelemaal niet ! .... nu, adieu, ik moet
weg,
ik moet 'n auteur gaan opzoeken ...
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adieu t. . . . » En hij reikte haar weer de toppen
van zijn gehandschoende vingers en ging heen.
En weer ging rnevrouw Rubrecht na het eten
haar zoon opzoeken op zijn kamer. Hij stond
zijn hoed op te schuieren, hij ging weer uit
met Margreet. En zij vertelde hem, zenuwachtig,
moeilijk sprekend, alles \vat oo Frits gezegd
had, Ze ertelde 't hem i _ afgebroken zinnen,
met opzet krasse uitdrukkingen verzachtend en
en toch telkens angstig naar hem opkijkend.
Weer stond hij van haar afgewend te luisteren
en toen ze alles gezegd had draaide hij zich
langzaam om. Hij zag bleek en beet op zijn
on derlip.
« Zoo ! . . ..,» zei hij, quasiobedaard, met een
schorre doffe stem, « zoo I heeft hij dat allemaal
gezegd? . . . . wel zoo ! deugt ze niet voor me? ....
En toen, losbarstend in done woede, slaande
met zijn beenige kneukeis op de tafel, schreeuwde
hij : « Zoo'n ploert, zoo'n ellendige ploert! Dat
wil hij dus ook nog ! . . Werken moet ik,
zorgen en zwoegen, dat hij luibakken kan, den
godganschelijken dag, lanterfanten en kletspraatjes
maken — maar dat is niet genoeg ! nee! dat
meisje moet ook weg, dat ik nog meer tijd kan
geven aan zijn zaak, dat ik heelemaal, heelemaal zal leven voor zijn belangen alleen, —
die verregaande egoist! — hij stinkt van egoism;
die vent! — hij houdt van niemand dan van
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zichzelf, hij trapt, hij mishandelt ons allemaal,
zijn vrouw, mij, zijn andere ondergeschikten !
Compagnon zou hij me maken ! Ja wel ! 'n
Aandeel in de winst die niet bestaat, die nooit
bestaan zal, zoolang hij zijn zotte plannen zal
willen uitvoeren — laten uitvoeren bedoel ik ! —
maar ik doe 't ook niet langer!.... ik kan
me brood nog wel op 'n andere manier vet,dienen ! — ik doe 't niet langer, zeg ik, ik doe
't niet I . . . . zoo'n ploert, zoo'n misselijke beroerde ploert 1
Hevig geschrokken, lijkbleek, klappertandend
was zijn moeder neergezegen op den stoel. Zoo
was Wouter nog nooit geweest ! 0 God, o God,
wat moest ze nu beginnen o God, o God !.
K Wouter ! ,» zei ze herhaaldelijk, «Wouter ! P
maar hij hoorde 't niet.
g 'k Ga er van daan,» schreeuwde hij, op en
neer loopend door zijn kamer, «'k ga weg,
morgen nog 1 — dat zal 'm opfrisschen, dan
zal je 'm eens zien kijken ! — kan me ook wat
schelen ! — hij kan naar den bliksem loopen 1 —
Margreet ! Natuurlijk ! Margreet deugt niet voor
me ! — omdat ze levenslustig is, omdat ze
graag mooie dingen heeft, omdat dat wat geld
kost I . . . . 'k Verdien 't toch ! 'k Werk er toch
voor ! Den heelen dag, . . . en nacht 1 »
« En nacht ? » herhaalde zij, dof.
Hij keek haar even aan. q Nou ja, moeder,»
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zei hij zachter, met tranen in zijn stem, « ik
had 't u nooit willen zeggen, omdat ik weet
hoe naar u 't vinden zult . m maar, ja! ik heb
veel nachten hier op mijn kamertje zitten wet-ken . .. . U hebt 't nooit gemerkt! . 0 . . ik trok
mijn schoenen uit en deed alles heel zachtjes..
Medelijde met zich zelf overmande hem© Hij
viel neer op 'n stoel en barstte in snikken
it.
Zijn moeder ging naar hem toe.
Op dat oogenblik werd er geklopt© Toen ging
ze eerst naar de deur, deed die half open en
vroeg naar buiten : «Wel ? . 't Was Anna : «Ma,
wat is er toch? Pa is er wakker van geworden en vraagt wat er is . . 0 . >> en toen zachter:
«Wat is er, maatje, heeft-ie wat met Margreet
gehad..
« Nee ! . . . nee! . . . still,,. Ga maar naar beneden, An, en houd je kalm en zeg aan pa
ook dat er niets is. — Wouter heeft wat met
oom gehad , . . . maar 't komt allemaal weer
terecht..
« Nee ! . ... 't komt niet terecht . . . . 'k ga
er vandaan b> gilde Wouter, opnieuw woedend,
doordat hij niet spreken kon door zijn snikken.
«Wouter I>> zei zijn moeder met wanhoop in
haar stem.
Anna ging. De moeder sloot de deur weer
en kwam naar hem toe. Hij snikte voorover.
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gebogen, met zijn arm op de leuning van zijn
stoel en zijn hoofd op zijn arm. Zij streelde
hem alleen maar zacht over zijn hoofd, en zei :
. Arme jongen, arme, arrne jongen !. En toen
hij opkeek gaf ze 'm een zoen op zijn voorhoofd.
Nu niet boos meer, verteederd, begon hij
weer : . Margreet opgeven ! mijn lief, lief meisje !
mijn alles ! . . . Nou ja, ik weet wel, ze denkt
niet verstandig over geldzaken, ze vraagt te
veel, . . . . maar ze is ook zoo innig levenslustig,
zoo echt vroolijk, ze geniet zoo graag ! .... ze
is toch ook nog zoo jong ! . . . ik weet ook wel,
ik ben zwak, ellendig zwak soms, ik geef te
veel uit . . . . ik kan haar niets weigeren . . . . ik
kan 't niet 1 . . . . ik kan 't niet! . . . . En hij
snikte weer, zijn hoofd op zijn arm.
. Maar Wouter, mijn goeie Wouter, dat moet
toch,>> zei ze, hem aldoor streelend over zijn
haar, . dat moet ze toch begrijpen, . . . . ze houdt
immers zboveel van je, . . . . als je haar nu zegt
dat je 't niet betalen kunt, niet kunt . . . . dan
zal ze toch niet eischen . . . . .
. Haar zeggen ! .... Och, moeder, u kent 'r
niet I . . , . »
0, hoe goed wist ze dat zelf, de arme moeder !
Ze kende Margreet niet, ze wist niet wie ze
was, ze begreep niets van dien grooten levenslust,
dat grage genieten.
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« Maar 't moet toch,>> zei ze weer, wanhopig„
« 't moet toch . . . . .
« Ja,>> snikte hij, « 't moet ook wel 1 . . . . 't is
waar! . . . . maar . . . . o God! o God ! . 0 . . o,
moedertje, u weet niet wat 'n zorg of 't me
kost 0 0 , . o God ! o God ! .
« Zal ik met haar spreken,< opperde ze, weifelend.
« Nee, moeder t>> zei hij, ineens flinker en zijn
behuild gezicht afdrogend , . . . «Nee ! nee ! . 'k zal 't zelf wel doen ! . . . . 't moet ! .
Maar . w hoe laat is 't ? . . . . half acht al ? . . . .
ik zou haar gaan halen; we moeten op visite ! .
/4 Schrijf 't af,>> zei ze, « zeg dat je plotseling
verhinderd bent, schrijf haar ook 'n briefje 1.
« Nee! . . . . nee ! . . . . dat gaat niet 1 . . . . 'k
zal me 'n beetje wasschen, zie ik er erg uit? ....
ja zeker ? . . . . Gaat u nou rnaar naar beneden,
moeder, kalmeert u nou de menschen beneden
maar vast wat, . . . . ik . . . . ik ga dan maar
ongemerkt uit ! . . .
En zwijgend ging ze, gebukt onder haar verdriet,
beklemd door afmattenden angst. Een kwartier
later hoorde ze de voordeur dicht slaan. Ze schrok
er van; de andere keken haar aan en zwegen.
Later op den avond zei de vader tusschen twee
trekken aan zijn pijp: « Als 't Wouter niet
bevalt bij Frits, dan moet-ie maar wat anders
zoeken, . . o . 'n jongen als hij komt overal
0 >>
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terecht ! . . er zijn kantoren genoeg ! .. De goede
bedienden zijn toch tegenwoordig niet opgeschept ! .... .
Hij kreeg geen antwoord.
En hij rookie zijn pijp maar weer door —
zijn pijp, zijn eenigen kameraad ! — en soesde
over de krant , en zag veel woorden, die hij
niet begreep , . . . onafhankelijkheid . . . . eerzucht . . . . hartstocht . . .
XIII
Dien avond vond Margreet Wouter stil, -maar dat was hij wel meer in gezelschap ! Hij
bracht haar naar huis, pratend over onverschillige dingen. 't Was niet ver, en 't was laat
geworden. Hij was blij dat hij goede reden had
dat andere tot morgen uit te stellen.
Den volgenden morgen, toen hij op kantoor
kwam, vroeg Wouter zijn oom of hij 'm een
oogenblik alleen kon spreken en toen ze samen
waren begon hij dadelijk met nagebootste bedaardheid over dat bezoek aan zijn moeder. Hij
zag het spotachtig glimlachend gezicht van zijn
oom en al gauw voelde hij, dat zijn woede hem
te machtig werd. Hij voelde zijn hoofd vol
bloed, zijn oogen deden hem zeer.
« 't Is 'n laag idee van u,» zei hij, zijn stem
met groote inspanning smorend, «den invloed
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van mijn moeder te willen gebruiken om mij
van mijn meisje af te brengen ! 't Is lage zelfzucht, niets anders! . Nee, laat me uitspreken,>>
riep hij uit, met 'n driftig gebiedend gebaar,
ziende dat zijn oom hem in de rede wou vallen..
't Heet, dat u het voornaamste werk doet en
dat ik maar zorgen moet, dat uw bevelen gehoorzaamd worde Larie ! praatjes ! verzint
allerlei zotte dingen, ja, en ik moet me doodwerken om groote ongelukken te voorkomen !
't duurt niet lang eer
maar, wacht maar!
met u,.... want ik ga weg, vandaag nog !
'k kan hier niet langer werken
vroeg Van Plaswijk verschrikt,
e Je gaat weg?,"
bleek wordend
.Waarachtig ! . riep Wouter,
zal toch wel
zóó schitzorgen dat 'k aan den kost kom,
terend is mijn positie hier toch ook waarachtig
niet !
U weet heel goed, dat de zaken
beroerd gaan, dank zij al uw mooie plannen !
en over 'n jaar of drie
. is alles uit !
.
Dan is 't geld van uw vrouw op en dan zult
u weer wat anders moeten beginnen, 't twaalfde
.
ambacht, 't dertiende ongeluk
.Vlegel ! riep oom Frits, opstaand, brutale
vlegel ! . .
. Ba! . zei Wouter, .als 't op scheldwoorden
aankwam, dan zou ik er zooveel weten, die
raak waren !
'k Groet u !
'k Zal me
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boel natuurlijk allemaal opruimen u kunt 't
van middag van me overnemen — of laten
overnemen, want zelf zoudt u er niet veel van
snappen ! ....»
Pas toen hij weer voor zijn lessenaar
stond en daar al de dingen zag waar hij
zoolang mee verkeerd had , alien dag, kleine
dingen waar hij aan gehecht was zonder 't te
weten, en den jongste-bediende, die aandachtig
een lange punt aan zijn potlood zat te
slijpen, toen pas begreep hij wat hij had
gedaan. Hij had er geen plan op gehad, dien
morgen, maar 't was hem te rnachtig geworden.
Wat 'n wellust was 't geweest dien man zijn
verachting in 't gezicht te spuwen. 0, lang
niet genoeg had hij nog gezegd ! lang niet genoeg, • er was nog zooveel, zooveel! Een
oogenblik wou hij weer terug, opnieuw woedend
nu hij voelde wat hij ging doen, nu hij met
een blik een langen weg van misere voor zich
zag : 't aan zijn meisje vertellen, aan haar vader,
een nieuwe betrekking, getuigschriften . Maar
hij bedwong zich. Hij leunde een poosje soezend
op zijn lessenaar ... en begon toen, kalm, gelaten,
alles op te ruimen
sorteerend zijn papieren .
opschrijvend wat er gedaan moest worden .
XIV
't Was twee uur toen hij langzaam, aarzelend,
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omkijkend, zijn kantoor den rug toedraaide
voorgoed. Maar toen hij den hoek van de straat
om was begon hij harder te loopen. Hij verlangde nu naar zijn meisje
hij verlangde
naar haar liefkoozende omhelzing hij had er behoefte aan begrepen en getroost te worden. En
zij zou hem begrijpen, zij moest hem begrij pen,
hij kon daar niet 'anger dat was toch
duidelijk _ _ Hij liep aldoor harder, hijgend
kwam hij aan, opgewonden, zenuwachtig. Hij
had zich warm geloopen, zijn gezicht was vol
roode vlekken. Hij vond Margreet boven op de
voorkamer, alleen. Zij schrok toen ze 'm zag.
God, Wouter ! wat is er gebeurd, » vroeg ze.
Vat is er ? »
« Niets, lieveling, niets,>> zei hij, « als ik jou
maar weer heb, is al het andere niets I>> En hij
drukte haar tegen zich aan, vol innige behoefte
aan haar liefde en kuste haar op 't voorhoofd
en de oogen.
« Maar wat is er dan toch eigenlijk, vroeg
ze angstig, zich losmakend uit zijn armen om
hem aan te kijken.
1k heb me conge genomen, ik
ik heb
ruzie gehad met oom Frits, ik ben er weg !
Maar 't is niets !
't is allemaal niets!
ik zal wel wat anders vinden .
ik zal
Maar zij luisterde niet. Hevig verschrikt viel
ze in : .Wat ? ben je weg uit je zaak ? . God!
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hoe komt dat ? .... wat is er gebeurd ? ....
Toen begon Wouter 't pijnende verhaal van
hoe. hij gezorgd en gezwoegd had, opkroppend
zijn grieven, aldoor nog hopend, dat 't wel
beter gaan zou, maar hoe nu zijn oom zich
over hem was komen beklagen bij zijn moeder
(hij zei niet wat Frits over haar had gezegd)
en dat 't 'm nu vanmorgen de baas geworden
was, 't opgehoopte verdriet, de verachting voor
dien man, die hem bedrogen had, gemeen bedrogen, de woeste woede tegen dien ploert. Hij
wond zich weer op, hij liep door de kamer,
hij stampte op den grond, hij sloeg met zijn
hand op de tafel van niet-in-woorden-te-uiten
ergernis.
Zij luisterde met schrik in haar oogen, met open
mond, niet begrijpend. En toen hij uitgewoed
had en naar haar toe kwam en, in Bens heel
zacht gestemd, fluisterde : . Maar, niet waar,
lieveling? jij zult me wel troosten, en helpen b,
toen keek ze hem aan met 'n koele verbazing,
die hem diep trof. Hij werd bleek, hij stamelde :
cje begrijpt toch wel, dat 't niet anders kon, he?
« 'k Weet 't niet, >, zei ze, . . . . « nee, ik begrijp je niet, ik begrijp er niets van, niets! ....
Wat wil je nu doen ? . . . . Wat wil je nu beginnen ? . . . . 1k heb altijd gedacht dat je zulke
mooie vooruitzichten, hadt . . . . waarom heb je
't me niet eer verteld ?>>
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« Maar, lieveling, is 't dan niet altijd vroeg
genoeg voor zulke dingen ? >>
Er kwam meer en meer teleurstelling in haar
trekken© Zij begon zich ook op te winden: . 1k
had gedacht dat we komend jaar wel zouden
trouwen, . . . . dat je dan een mooie positie hebben zoudt I . . .. Wat moeten we nou doen ?. —
Hoe lang zullen we wel geengageerd oeten
zijn ? . — .
« Maar ik zal er immers dadelijk op uit
gaan, . . . . ik zal wat anders zoeken ! »
. Wat anders! . . . . wat bedoel je ? . . . Een
betrekking als bediende? Zullen ze je daar ook
maar dadelijk compagnon waken ? »
Nee . . . . nee . . . . maar dat hoeft toch ook
niet . . . . Er zijn wel goede betrekkingen .
. Zooals die van Wim bijvoorbeeld, he? >> viel
ze in, met minachting in haar stem, die hoog
klonk, schel.
« Greetjelief . . 0. wind je niet zoo op . . . . toe,
blijf kalm I . . . . ja, ja, bijvoorbeeld zooals Wim,
of beter nog .
Zij lachte schamper. Zij schudde haar mooi
kopje met een trotsch gebaar.
« Zooals die pummel . . . . die . . . . ba! ...
je meent 't toch niet? — bespottelijk ! Vergelijk je mij dan ook met Anna, dat schaap ...»
. Greetje ! .. . . bedaar ! ... spreek zoo niet ! .. . »
zei hij, haar hand pakkend.
16
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Maar zij rukte zich los. « Bespottelijk ! » riep
zij nogmaals uit. . Stet je voor : me man is
klerk ! .... och nee maar , dat meen je niet !
c Greetje, . . . . Greetje, . . . . och God ! spreek
nu niet zoo ! . . . . niet op dien toon I . . . . dat
heb je nog nooit gedaan ! .... houden we dan
niet van elkaar ! en is dat niet 't voornaamste,
't eenige, 't eenige noodige ? .... Heusch, lieveling, we zouden toch niet op den duur kunnen
blijven leven zooals we nu doen. Al dat uitgaan en zoo . . . , dat zou op den duur toch
niet gegaan zijn . . . , maar dat is immers allemaal niets, mijn lieve lieveling, niets, niets 1 >>
En hij sloeg zijn arm om haar peen, wilde haar
tegen zich aandrukken.
Maar weer rukte ze zich los. Ze ging tegen
de tafel staan leunen met een boos gezicht. Ze
was rood geworden, haar donkere oogen gloei.
den, heerlijk mooi was ze zooals ze daar stond.»
. Greetje, » fluisterde hij wanhopig.
« och ! zei ze, « je bent , 'n driftkop . . . . je
zegt dat je van me hood, maar je denkt niet
aan me, . . . . je doet maar net wat je in 't
hoofd komt . . . . »
g Greetje ! »
« Je houdt niks van me, heelemaal niks I .. . .,
je bent 'n egoist, ga maar weg, ga maar weg !›>
« Greetje, . herhaalde hij nogeens. En toen, in
zijn overspanning, verlamd door de onverwachte
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slagen van haar woorden, viel hij neer op 'n
stoel en schreide luid uit en klaagde over zijn bitter
verdriet en smeekte haar toch niet zoo hard,
zoo wreed voor hem te zijn. Maar zij zweeg,
aldoor leunend tegen de tafel en toornig turend
op den grond. Eindelijk werd hij zich weer
meester, hij stond op en begon uiterlijk kalrn,
met eeu weeke stem, nu en dan nog heftig
snikkend, tegen haar te praten van liefde en
opoffering, van lief en leed samen deelen, van
vertrouwen op elkaar.
Toen liep ze eerst naar 't raam en keek
naar buiten. Zij kreeg tranen in de oogen en
ze wilde niet, dat hij 't zien zou. Maar eindelijk
viel ze neer op een stoel en begon ook luid
snikkend te huilen. « Ga nou weg,> kreet ze,
« laat me nou huilen
Zeg dan dat je van me houd, Gree, toe,
lieveling, zegt dat dan nog alleen,» bad hij.
« Nee !
. nee! later .
misschien!
ga
nou eerst weg !
laat me uithuilen
laat me
alleen !
ga nou weg . toe, ga nou weg !>>
Toen ging Wouter.
V.
Weer zat moeder Rubrecht alleen voor 't
raam in de achterkamer te mazen een wollen
sok voor haar man. Aileen, want Anna was
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gaan wandelen met een vrindin ; alleen in 't
stille huis; alleen met haar droeve gepeinzen,
zich met wellust overgevend aan haar mijmeringen, die in haar hingen, zwaar als wierookwalm, haar vullend gansch en al met bedwelmenden geur. Ze hoorde 't getik van de klok
niet, 't eenige geluid in huis, en ze zag haar
handenbeweeg zonder bewustzijn. Aileen als ze
kuchte schrok ze op en keek naar de klok.
Eerst had ze aan Wouter zitten denken. Of
hij vandaag al met Frits zou gesproken hebben
en hoe 't zou afloopen en wat Margreet zeggen
zou, als hij soms wegging bij Frits,.... ja, wat
zij zeggen zou en doen, dat was 't voornaamste,
daar ping alles van af. Dan voor 't eerst zou
ze weten of Margreet genoeg van Wouter hield ... .
Maar ze had over Wouter en zijn meisje al
zoo veel gedacht, al zoo lang getobd, al zoo
lang, dat 't als verlamd was haar denken daarover alleen, dat ze de energie niet meer had
haar gedachten scherp daarbij te bepalen, daarop
te concentreeren . . . .
En haar gepeinzen zetten uit, ze werden breeder,
breeder, wegvloeiend in haar melancholie en 't
was haar weer als walmden haar mijmeringen
uit haar op en als vulden ze de kamer en de
binnenplaats en als kronkelden ze zich over de
huizen, neerhangend op de daken en op de
straten en over den ganschen grond rondom . . . .
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En ze dacht weer aan haar dood Ze zag
zich liggen geelbleek onder witte lakens in een
houten kist, die stond midden in een groote kamer
en die kamer midden in een groot leeg huis. En
ze hoorde een klok dof brommen, aldoor den
zelfden toon : born..,
. born,.,
born.., En haar
zware gedachten, opgeurend uit de vreemde plant
in haar, drongen it al de ramen van 't huis
en overvloeiden overal de zwarte aarde rondom.
En eerst als al de gedachten uit haar waren
weggevloeid, dan viel de bloem af, dan liet de plant
zijn takken hangen en stierf in haar leege
• e klok hield op met luiden en 't was stil in
haar stil . 0 dood . Dan zullen ze,
dacht ze, mijn lichaam opnemen en begraven
en ze zullen een steen leggen op de aarde daar
waar ik lig. En er zal sneeuw vallen overal,
overal.,., en ook de steen zal onzichtbaar
zijn
. en dan zal ik rusten
Plotseling sloeg de voordeur dicht met harden
slag en kwam iemand driftig de trap oploopen.
En haar gemijmer spatte uit een en was vervlogen en ze voelde een scherpsnijdenden angst.
Ze herkende den stap dadelijk, 't was Wouter.
Ze stond half op, haar maaswerk in haar rechter
hand geklemd, met open mond kijkend naar
de deur. Hij kwam binnen, bleek, ontdaan en
liep op haar toe : 0, moeder, moeder! wat
moet ik nou doen,>> kermde hij, en zij zonk
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neer op haar stoel en hij naast haar op zijn
knieen en zij nam zijn hoofd in haar handen.
Toen snikte hij 't uit, zijn groot leed. En hij
begon te vertellen. Snel sprekend met 'n heesche
stein zei hij zijn moeder hoe 't gegaan was,
eerst bij oom Frits en toen bij haar, bij Margreet.
Hoe ze hem had aangekeken en alles wat ze
gezegd had. 0 ! 'leder woord had hij gevoeld
als een slag. Hij was er onder bezweken, hij
had gehuild en geklaagd en haar gesmeekt niet
zoo te zijn tegen hem ! Eindelijk had hij zich
toch overmand, zich met de uiterste inspanning tot kalmte gedwongen en met haar gepraat . . . . Maar niets, niets had dat gegeven
allemaall Ze was op 'n kanape neergevallen
en had gesnikt en gehuild en geroepen dat hij
nu maar weg moest gaan 1 aldoor dat hij weg
moest gaan ! .... Beneden was hij haar vader
tegen 't lijf geloopen, die naar boven wou komen
om te hooren wat er gaande was, en hij had 't
hem gezegd, en de oude man had 't hoofd geschud, hij had erg bedrukt gekeken — maar
hij had hem toch op hartelijken toon beloofd,
dat hij hem helpen zou en hem gezegd dat hij
then oom al dadelijk niet best had kunnen zetten.
Hij had 't wel gedacht dat die vent 't achter
de mouw had, dat had hij gezegd
Maar o 1 dat Margreet hem zoo had kunnen
o God ! o God 1 . . . .
behandelen
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En hij snikte met lange snikken, zijn hoofd
achterover tegen haar arm leggend, zij voelde
't schokken tegen zich aan.
Zij huilde ook en beklaagde hem en gaf hem
lieve naampjes en deed haar best hem te be-daren. Ze stond op, terwij1 hij naast den stoel
bleef liggen en gaf < m een glas water. Hij slurpte
wat naar binnen. Toen werd hij kalmer en ging
op een voetkussen zitten en nam z'n hoofd in
z'n beide handen. Z66 voor zich uit starend
klaagde hij en morde tegen zijn lot en tegen
de menschen. En 't was haar of zij zelf die
woorden sprak, zij voelde met weemoedig genot
de overeenkomst van hun zielen. Zij liet hem
lang alleen praten. Eindelijk boog ze zich over
hem en zei zacht : «Wouter ! . . . . 't gaat zoo
niet, hoor ! . . . . je moet 't afmaken.»
« 0, moeder, moeder ! , hoe kan dat nou ? ! .. °
hoe kan dat nou ? 1, . . . »
« Heusch, mijn jongen, 't moet, 't moet . . . .
je zoudt niet gelukkig kunnen zijn . . . . geen
van beiden.»
« Gelukkig zijn ? . . . . och, maar dat is immers
toch onmogelijk ! .
Zij zuchtte. «Voor jou mag 't niet onmogelijk
zijn,» zei ze.
« Bent u gelukkig, moeder ? . . . . . bent u 't
ooit geweest ?»
« Nee, . . . . . fluisterde ze.
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« Och 't kan ook niet 1... 't kan ook niet 1 ...
je houdt toch altijd je zorg ! .... 't leven is nu
eenmaal zoo vreeselijk wreed en hard, . . . . maar
daarom hoeft alles toch nog niet uit to zijn!...
o ! laat me haar houden ! .... u weet niet hoe
ik van haar houd, moeder, . . . . u weet 't niet 1»
qe hebt al zooveel zorg door haar gehad I.
. En altijd ben ik meer van haar gaan
houden !.
« Ze heeft je zooveel verdriet gedaan . . . .
vandaag nog !»
« En toch houd ik van 'r, meer dan ooit 1.
« Maar Wouter als ze nou toch 's niet zooveel
van jou hield !.
0, moeder ! zeg dat niet ... zeg dat niet!...
't is zoo vreeselijk !.
Arme jongen, . . . wees sterk, ... wees sterk ! ...
denk je dat ik 't zeggen zou, als ik 't niet zeker
wist? ... o, ik weet 't, ik voel 't zoo goed,
ter,...
. . ze houd niet van je zoo als jij van haar I.
Maar, moeder ! wat moet ik dan doen dat ze
meer van me gaat houden !.
« Arme goeie jongen . . . , ik geloof niet, dat
je daar jets aan doen kunt . . . , je kunt niet
anders zijn dan je bent, en, . . . . niewaar ? dat
zou je ook niet willen ? ....
0 I moeder ! . . . . ik ben zoo wanhopig I .... »
Ze keek even rond, schichtig, alsof ze iets
ging doen, wat ze niet doen mocht. — Toen boog
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ze zich weer over hem en fluisterde: «Wouter
't is nog tijd nu , . . . denk 's hoe vreeselijk 't
zijn zou, als je al getrouwd was en je merkte
dan, dat je vrouw niet genoeg van je field . .
o maar, dat is zoo verschikkelijk ! . . . Ik weet
't ... . ik weet 't, geloof me . 0 . , ik zelf heb
pas toen ik getrouwd was ingezien, dat ik nooit
zooveel van je vader zou kunnen houden als
noodig was .. . . Toen ben ik ook wanhopig
geweest _. , maar 't was eenmaal zoo . . . , ik
moest mijn leven lang oppassen . . 0 , altijd
oppassen, dat hij 't niet merken zou . w Toch
zal hij 't wel voelen . . . . Maar jij bent niet
zoo als hij, Wouter ! . . . . Jij zoudt er ziek van
worden . . . , 't zou jou dood zijn . . . . 0, Wouter,
mijn eenige lieveling, mijn alles, alles! je doet
'n misdaad tegen je zelf als je haar trouwt !.
. In Godsnaam, moeder, dan maar 'n misdaad,
ik kan haar niet missen I.
. Ze bedriegt je. . .
. Dan wil ik maar bedrogen worden ! . . ..
. Maar ik wil 't niet,>> zei ze toen °peens
met veel vuur, met kracht, met een heel andere
stem, «ik wil 't niet, versta je ! . , . . je zult niet
bedrogen worden . . . . nooit ! .... nooit! . . . jij
bent mijn eenige troost in 't leven, mijn eenige
rijkdom, en trots ! _ jij zult gelukkig worden, ...
't moet! . w Ik wil niet, dat zij je ongelukkig
maakt, hoor-je, Wouter, ik wil 't niet !>>
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En plotseling stond ze op en liep de kamer
uit. Hij bleef nog even zitten, z'n hoofd in z'n
handen, maar toen, dof-vermoedend wat zijn
moeder ging doen, liep hij haar achterna. Hij
hoorde haar boven, hij liep de trap op. Daar
stond ze al met 'n hoed op en 'n mantel in de
hand. «Waar gaat u heen ? . vroeg hij angstigg Naar Margreet,» zei ze, vlug, met vaste stem,
« ik ga haar spreken.»
« U wilt 't gaan afmaken !»
«Dat zal aan haar liggen,» antwoordde ze, ontwijkend.
« Toe, moeder, doe dat nou niet . . . . doe
dat nou niet . . . . » klaagde hij.
Maar zij trok haar mantel aan en gaf geen
antwoord meer, bijtend op haar lippen, strafstarend met wijde oogen . . . .
Hij leunde tegen den deurpost met hangend
hoofd, hij was heelemaal gebroken en op.
«Wat zal ik zeggen als vader thuis komt,
en Anna, >> vroeg hij.
a Zeg maar, dat ik naar Margreet ben, — ik
mag toch zeker wel naar 't meisje van mijn
zoon gaan, als ik daar lust in heb ?.
Haar stem was hard, brutaal scherp, — heel
vreemd.
Wouter kreeg een gevoel van vrees, hij was
bang voor zijn moeder — hij dacht plotseling
aan waanzin, hij zag ellende overal om zich
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heen! Strompelend liep hij naar zijn kamertje,
boven, zijn zolderkamertje, waar hij neer viel
op een stoel, bevend, klappertandend. Telkens
gingen er rillingen over zijn rug.
Zijn moeder ging naar beneden. Maar toen
ze nog op de boventrap w.s hoorde ze de
voordeur open gaan. Dat was Rubrecht
Hij zou vragen waar ze heen ging.. .. 't Was
misschieri toch niet goed nu te gaan . Maar
morgen, ja I . 0 . dat was beter, morgen ochtend
zou ze gaan
. en eerst nog afwachten wat
de avond brengen zou. Ze kwam weer terug.
XIV.
Zwijgend zaten ze aan tafel. Anna keek met
angstige nieuwsgierigheid van Wouter naar haar
moeder en van haar moeder naar Wouter.
Rubrecht vroeg eindelijk, goedig, weifelend, 'n
beetje bedeesd «Wat is er, Wouter, heb je
weer wat met oom gehad ?
ja !>> viel toen de moeder, weer met die
vreemde scherpheid, schielijk in. qWouter heeft
ruzie gehad met Frits en hij is er weg.
Anna schrok. cHemel !> riep ze.
De oude vader fronsde zijn grijze wenkbrauwen
en bromde, terwij1 hij de sauskom naar zich
toe trok en zich langzaam bediende
Ruzie,
kom, kom dat moet niet,
dat
ruzie!....
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moet toch niet ! .... Wat is er eigenlijk, Wouter?
Heb je . . . .
Maar Wouter viel hem in de rede : <Nader,
laten we er nu niet over spreken, nu nog niet.
Later zal ik u alles wel vertellen ! .... .
« Goed 1 . . . . goed , jongen,» bromde de oude
man weer en at langzaam kauwend door, soms
tusschen twee aardappelen mompelend : «Ruzie !
ruzie ! ....
VOOrdat 't korte maal nog afgeloopen was
stond Wouter op.
Hij ging uit.
XVII.
Om twee uur 's nachts kwam Wouter thuis.
Zijn moeder hoorde hem zacht stommelend de
trap opkomen. Toen liet ze zich 't bed uitglijden en sloop naar 't portaal, waar ze hem
opwachtte. 't Was er donker. Alleen viel fangs
de deur van haar slaapkamer, die ze op een
kier had gelaten, een smalle streep schemerlicht op den gekalkten muur. Daar ging ze staan,
zoodat hij haar zag toen hij de tweede trap
opkwam. Hij huiverde van schrik. « Ben je daar,
Wouter,» zei ze, « Goddank !. « Moeder, u zult
kou vatten, gauw naar binnen !. . Ben je bij
haar geweest ? hoe heeft ze je ontvangen ? .
fluisterde ze. . Ze heeft me heelemaal niet ont-

DE VREEMDE PLANT.

253

vangen,» zei hij somber , . . . . (< ze kon niet . . . .
ze was naar bed gegaan met hoofdpijn, zei
. . . . >> « En wat heb jij dan gedaan den
meneer.
heelen avond ? » « 1k ? . . . . 'k weet niet . . . , 'k
heb geloopen . . , overal rondgeboemeld . . . Toe,
moeder, ga nou naar binnen ! ga nou slapen
Vader zal wakker worden . . . . nacht moeder! >>
En hij liep langzaam door naar zijn kamertje. Zij
hoorde hem naar binnen gaan, de deur sluiten,
nog wat rondstommelen — toen werd alles stil a...
Ze ging naar binnen en terug in 't groote
bed, waar Rubrecht sliep, achterover liggend,
zwaar ronkend als oude mannen doen. Huiverend
trok ze haar deken om zich heen en ging scherp
liggen denken aan morgen, wat ze zeggen zou.
En plotseling trof '1 haar met een schok dat ze
Margreet haatte, met staalharden haat, en zij
voelde zich sterk en vol strijdlust ; zij voelde
zich een tijgerin, die haar jong moest verdedigen
tegen een vijand . . . .
« Ze zal 'm niet hebben ! . . . . nooit 1,>> mompelde ze.
XVIII.
't Was tien uur in den volgenden morgen toen
mevrouw Rubrecht — nietig vrouwtje in haar
eenvoudig zwart manteltje, met haar simpel
stroohoedje op — voorzichtig de voordeur achter
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zich dicht trok zonder slag -- en, schichtig
ornkijkend, langs de huizen voortliep, op weg
naar 't huffs van Smit. Wouter was nog niet
beneden gekomen, hij was loom blijven liggen
in z'n bed, hij had geklaagd dat hij zoo moe
was. De dikke drukker ontstelde even toen hij 't
bleeke vrouwtje zag — ze was dadelijk 't kantoor binnengeloopen. c He, he I).) riep hij uit,
en vroeg, 'n beetje angstig : e er is toch geen
onraad ?
e Nee . . . . nee ! . . . . maar kan ik u even
spreken, meneer Smit ? .... alleen ?
eWel zeker, mevrouwtje, wel zeker,» zei Smit,
die een kleur kreeg, egaat u mee, . . . . gaat u
mee naar boven !.
Ze gingen samen naar boven en hij liet haar
in de voorkamer, en gaf haar een stoel, aldoor
met blijkbare verlegenheid pratend in kleine
uitroepjes : «Wel ! .... wel l al zoo vroeg er op
uit ! .... Ja I zeker over Wouter, he ? .... 'n
lastig geval, mevrouwtje, jammer ! . . . jammer I.
« U meent dat hij bij me broer weg is . . . .
ja 1 . . . maar, ziet u . . . . dat is toch eigenlijk
zoo erg jammer niet !.
« Niet ? . vroeg Smit, verwonderd.
« Nee . . . . och, . . . . als twee menschen nu
eenrnaal niet bij elkaar passen rnoeten ze ook
niet samen blijven, vindt u ook niet?... en —
u weet dat misschien niet — maar de zaken
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schijnen daar niet zos heel best te gaan I.
Ten minste Wouter verdiende niet veel L,
och dat heeft 't 'm eigenlijk gedaan, hij had
natuurlijk op beter toekomst gerekend
'm gedaan ?
wat bedoelt u ?
« Maar .
En zij, op dei man af « Zeg me 's rond uit,
meneer Smit, hebt u wel 's gemerkt, dat Wouter
schulden maakte ?
Hij dadelijk met heidere stem : CNooit, mevrouw ! Wouter schulden ! — Dat valt me
niet mee van 'in !»
« 1k dacht wel, dat u 't niet weten zoudt !
ziet u, zoo keel veel is 't nu ook niet, geloof
ik
maar hij heeft toch geld geleend, van
ijn broer,
. van vrinden,
. van Margreet
<Nan Margreet ook ? . Smit werd onrustig en
warm.
« Ja, van Margreet ook ! 0 . ik weet niet hoeveel maar ik denk, dat 't nog al wat zal
zijn.
Maar !
ik begrijp er niets van ! .
Waarom deed hij dat ? waar was al dat geld
voor ? »
<<Voor uit gaan
. comedies, concerten, voor
cadeautjes aan haar!
Smit stond op en liep een paar maal de
kamer op en neer. <, 1VIaar dat is heel verkeerd
heel verkeerd van Wouter en van Greetje !
Vindt u goed dat ik haar even roep ?
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«Wacht u nog even, meneer Smit,,, zei ze
vlug-, met een zenuwachtige beweging van haar
hand naar haar hoofd ? Ze wist niet hoe ze 't hem
nu verder zeggen zou, waarvoor ze gekomen was.
Ze keek dwars rimpelend 't blanke voorhoofdvel
angstig voor zich en zweeg.
Hij kwam weer naar haar toe, maar ging
niet zitten. Blijkbaar was hij zeer ontsteld nu,
hij wachtte strak op haar neerkijkend. Plotseling wierp ze met een hartstochtelijken ruk haar
hoofdje achterover en hem aankijkend zei ze
vlug achter elkaar, zenuwachtig vlug : d‘leneer Smit,... och God ! , ik zal 't je maar
zeggen, ik ben gekomen om 't of te maken,
ik kan 't niet langer aanzien zooals Wouter
tegenwoordig leeft. De jongen lijdt, meneer Smit,
hij gaat gebukt onder den last van zijn leven.
En dat moet toch niet, hij is nog zoo jong,
niet waar ? Margreet is niet de rechte vrouw
voor hem, zij houdt te veel van de weelde en
die kan hij haar niet geven ! .... II( geloof ook
niet, dat zij genoeg van 'm houdt,... dat is
eigenlijk de hoofdzaak ! Maar hij houdt vreeselijk veel van haar, hij verafgoodt 'r letterlijk ! ....
daarom is 't ook zoo hard, zoo bitter hard
voor hem ! . . . . Maar 't kan toch niet langer
zoo, meneer Smit, waarachtig, ik voelt 't, 't
kan zoo niet langer.. (Ze stond op, ging een
stap dichter naar hem toe en keek hem smeekend
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aan) « En daarom, meneer Smit!
u houdt
toch ook van Wouter, dat weet ik — doe met
mij wat u kunt om 'r een eind aan te maken
Voor Margreet kan 't zoo erg niet zijn, 't kan
niet, 't kan niet, dat ze zooveel van hem houdt,
dan zou ze anders zijn
Voor hem wel, voor
hem zal 't verschrikkelijk wezen,
maar ik denk
1 aar, ziet u, later, later zal hij wel inzien, dat
't niet goed gegaan zou zijn. En, niet waar ?,
hoeveel vreeselijker zou het zijn, als hij, pas
als ze getrouwd waren, zou merken dat ze niet
genoeg van hem hield 0 . „ »
Zij zweeg weer. Smit sprongen tranen in
de oogen. Hij kon niet dadelijk wat zeggen.
Haar stem was 't vooral die hem aangegrepen
had, er was zooveel diepe smart in haar stem,
ja soms klonken haar woorden als wanhoopskreten. Toch had ze zacht, bijna toonloos gesproken , zonder alle zucht naar effect. Hij
voelde, dat ze heelemaal waar was, dat er geen
zweem van aanstellerij, van mooi .doen was in
haar.
Eindelijk opperde hij weifelend : « Ziet u 't
niet wat te zwart in ?
meneer Smit, ik zie 't niet te
Nee! .
zwart in . heusch niet! Al zoo menigmaal
heb ik op 't punt gestaan om naar u toe te
komen om er over te spreken, maar och I.,,,
dan zei ik altijd maar weer tegen me zelf: Je
17
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ziet 't te donker in, je bent 'n melancholiek
mensch, je ziet alles, alles in 't donker. Maar
nu moet 't, waarachtig ! Weet u hoe ze 'm
gisterenmiddag ontvangen heeft?... En 's avonds
heeft ze 'm heelemaal niet willen zien 1 . . . . .
« Ze had hoofdpijn ! ....
qa, ja,. zei Wouter's moeder met een droevigen glimlach, «ze had hoofdpijn.>>
Beiden zwegen. Zij ging weer zitten, hij ook —
stil, in elkaar gezakt, met z'n handen op z'n
knieen. De anders altijd drukke bewegelijke
man was als geslagen . . . . <Wat zullen we
doen ? . vroeg hij, toen 't zwijgen pijnlijk werd;
met weifelende stem.
« Laat haar nu hier komen, meneer Smit,
laten we met haar praten..
« Nu? .. . nou dadelijk ?,. vroeg hij, opziende
tegen de scene.
« 1k geloof werkelijk, dat dat 't beste is,» antwoordde zij.
Hij ging naar de deur en riep : <<Gree ! ... Gree!,),
En ze kwam.
Ze liep, vriendelijk glimlachend als altijd, naar
mevrouw Rubrecht toe. . He ! zoo vroeg al? . . .
hoe gaat 't u, mevrouw ? .
Maar eer ze nog 't kleine vrouwtje 'n hand
reiken kon, vroeg haar vader, kortaf, 'n beetje
bar om zijn weekheid te verbergen : qe hebt
geld geleend aan Wouter ?
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Ze schrok van die vreemde stem. Ze keerde
zich naar hem om. Ze werd bleek. «Ja!....
zei ze.
ja, pa
«Veel ? .
« 'n Honderdvijftig gulden is 't zoow.t bij
elkaar!
« Zoowat ? Weet je 't niet precies?
« Nee — 1k weet 't niet precies..
Weet je 't niet precies ? vroeg hij nog
eens, zich over die kleinigheid opwindend. «Hoe
komt 't, dat je 't niet weet? Schrijf je zulke
dingen niet op ?
viel toen moeder Rubrecht
«Och! meneer
in, op zeer kalmen, bijna plechtigen too,
want ze was zich nu heelemaal meester, nu ze
haar vijandin tegenover zich zag « laten we
daar nu niet over praten ! Mag ik 's wat aan
Margreet vragen ? »
bromde Smit.
zeker !
« Zeker!
Margreet durfde mevrouw Rubrecht niet aanzien. Zij trok een onverschillig gezicht, liep
naar 't raam en keek naar buiten. Toen stond
't vrouwtje op en ging ook 'n paar stappen
naar 't raam, zoodat ze achter Margreet stond.
Ze steunde op de leuning van een stoel. 1k
heb je nog 's dens gevraagd, wat ik je nu
weer vragen zal, Margreet houd je wel genoeg
van Wouter ? 1k geloof, dat je me toen niet
goed begrepen hebt. 1k hoop, dat je me nu
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beter begrijpen zal. Luister goed. Houd—jewel—genoeg—van—Wouter ? Is bij hem te zijn
wel 't heerlijkste wat er is voor je ? Zou je
alles wat je verder op de wereld bezit willen
missen om hem alleen ? .... Zou je ellende,
verachting, alles, met hem willen dragen ? Zou
je jezelf 'vermoorden am hem te redden ? ....
als je kinderen kreeg, zou je ze dan liefhebben
omdat 't zijn kinderen waren ? .... en als je ze
niet kreeg, zou dan toch je gansche verdere
leven, dat zoolang kan zijn, nog wel vijftig,
nog wel zestig jaar, zouden al die jaren gevuld
worden door hem alleen ? . . . •
Margreet bleef staan. Ze tuurde aldoor naar
buiten, ze verroerde zich niet.
Haar vader liepen de tranen in z'n baard.
Zeg, Margreet 1, » began de moeder weer,
« kan-je nu weer antwoorden zoo als toen ?»
Langzaam draaide 't meisje zich om. Ze was
bleek, geelbleek, en er was een zenuwachtig
trekken om haar mond.
« Nee ! , . . . » zei ze fluisterend, . . . « eigenlijk
geloof ik niet, dat ik . . . . »
« Maar Greetje ! ,» riep de vader uit, zich afwendend om zijn aandoening meester te worden,
« hoe kom je nu zoo . . . . »
« Je gelooft 't niet ? .... Nee ! je weet heel
zeker, dat je niet zooveel van 'm houdt,» ging
nu moeder Rubrecht voort en haar stem kreeg
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weer dat onaangenaam scherpe, « je moet 't
al dikwijls gevoeld hebben, dat kan toch niet
anders 1 - En toch heb je 'r nog geen eind
aan gemaakt ! Waarom dee-je dat niet ?
Om toch maar geengageerd te zijn, toch maar
uit te gaan ? 0
0
Ik heb er nooit zoo ernstig over gedacht,>>
zei ze, lotseling uitbarstend i hoog snikken.
« Maar 'k zal 't hem nu wel zeggen . Want
ik wil 't ook niet langer
ik wil 't niet „
ik ben altijd vroolijk geweest en zonder zorg
en tegenwoordig zie ik op tegen elken dag !
Hij weet van niets dan zorgen, zorgen, altijd
zorgen ! oo.
Hij zet haast nooit 's 'n vroolijk
gezicht.... Me vrindinnen vragen wat of hij
heeft, of hij ziek is,.,,
't Is 'n akelige jongen !
ik wil 'm niet hebben nooit ! nooit 1
ziedaar I. En ze stampte op den grond en huilde
luid en liet zich achterover vallen in een ge.
makkelijken stoel.
« Margreet ! riep de vader, nu heel boos,
vuurrood in zijn gezicht, « ik wil niet, dat je
zoo spreekt ! hoe kom je zoo gek je 'r iets
van aan te trekken wat je vrindinnen zeggen ?
. je bent heel oppervlakkig
. heel
lichtzinnig !
.
't Is toch niet waar !
huilde 't meisje
weer, « ik ben niet lichtzinnig ! .... Omdat ik
nou vroolijk ben en levenslustig !
daar ben
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ik toch jong voor!... Waarom zou ik nu al
altijd zuur moeten kijken ! . . . . En als ik te
veel van plezier houd • . . . en uitgaan . . . . en
van mooie dingen koopen en zoo . . , dan komt
dat allemaal alleen doordat u me verwend hebt I . ..
't Is uw schuld 1 . . . . Ik kan nou niet anders
meer .. , ik kan toch me zelf geen geweld aandoen ! ....
Smit zweeg en zuchtte. Mevrouw Rubrecht
ging naar hem toe, gaf hem 'n hand en zei
zacht: « Ik dank u wel voor uw hulp, meneer
Smit,... en ik laat 't nu verder aan u over . . ,
spreekt u met haar... en laat ze Wouter...
laat ze Wouter . . . . ja, 't zal 't beste zijn, dat
ze hem afschrijft. Want als hij haar weer ziet
of spreekt, . . . misschien , . . .
« Goed I . . . Goed ! , . . >> zei Smit, c ik zal met
haar praten . . . . ),
Toen ging de moeder weg, zonder zelfs meer
om te kijken naar 't meisje dat daar op dien
stoel lag.
XIX.
Wouter was eindelijk opgestaan, tegen twaalf
uur, en naar beneden gekomen. Hij vond zijn
moeder alleen aan de gedekte koffietafel, bezig
met de koffie . . . ; hij groette haar met 'n zacht
vrindelijk <, Morgen, moedertje ! . en ging op
'n stoel zitten, die ergens tegen den muur
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stond. Z'n handen in z'n zakken, z'n beenen
rechtuitgestoken zat hij daar zwijgend voor zich
te turen. Zij kwam naar hem toe, keek hem
teeder aan en gaf hem een zoen op z'n voor
hoofd, « Hoe is 't nou, Wouter, voel je je nog
zoo moe? heb je geen hoofdpijn ? »
« Nee I . . . »
« Mijn goeie arme jongen, mijn jongen, je
moet wat doorstaan dezer dagen, . . . maar je
zult je er wel flunk onder houden, he? . . . . Je
bent immers altijd mijn flinke Wouter geweest! „
Beloof je 't me?
« Zeker, moeder, zeker ! , » zei hij flauw glimlachend.
Ze zwegen weer. Ze zeurde wat in de kamer
rond, keek nog 's in de koffiekan, verzette 'n
paar kopjes.
« Zeg, moeder!»
« Wat is 't ? »
« Dat plan van naar Margreet gaan hebt u
toch uit 't hoofd gezet? .
Zij gaf geen antwoord. Zij keek den anderen
kant op.
« Zeg, moeder ! . . .
« Waarom, Wouter? >>
« Waarom ? . . 0 maar, moeder 1 waarom ? . . .
wel omdat dat toch niet kan t . . . . maar, . . . .
God ! moeder !, wat is er? . . . 0 u bent er toch
niet al heen geweest? . . . . Hebt u haar gespro-
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ken? Wat zei ze? Moeder ! zeg! .... hebt u 't
Loch willen afmaken? .... » Hij was opgestaan,
hij beefde, zijn stem was heesch.
« Wouter! Wouter 1 In Godsnaam, wees nou
bedaard! ..... wees nou flunk ! ..... Ja, ik
ben er geweest en ik heb een eind gemaakt
aan wat alleen op je ongeluk uit kon loopen!
Ik weet, dat ik er goed aan gedaan heb! ....
Ze zal je schrijven 1 .... »
Hij luisterde niet meer. Hij viel weer neer op
zijn stoel. Hij greep met z'n rechterhand naar
z'n hoofd, wreef zich over z'n kort geknipt haar
met onbewust gebaar, als een krankzinnige.
Zijn moeder kwam naar hem toe.
Toen vloog hij op, de deur uit.
x Wouter 1» riep ze, gWouter!. En in de
gang: «Wouter!»
Maar de voordeur sloeg dicht.
XX.
Buiten adem kwam hij voor de deur bij
Smit aan. Hij schelde wild, en toen de deur
openging wou hij doorstormen naar boven,
maar Smit — hij was 't zelf — greep hem bij
z'n arm. « Niet naar boven ! » beval hij ernstig.
(c Ik moet, ik moet !, riep Wouter met een
woesten ruk.
c Je zult niet ! .... Wie 's hier de baas, jij of
ik? .... je zult niet naar boven !»
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Wouter rukte aan z'n arm rnaar Smit hield
stevig vast.
qe wilt toch niet, dat ik je de deur uit zetten
zal, Wouter ? »
Toen gaf hij toe, bleef staan, hijgend.
Smit schudde den arm, dien hij nog vast
hield. Arme jongen,, zei hij, met trillende
stem, (c ik heb bliksems met je te doen I waarmaar toe, wees nou flunk !
achtig !
toon
nou dat je 'n kerel bent, 'n mannetjesvent, wat
donder ! Ga nou naar huis !
ze zal je schrijven 1
Geloof me, kerel, er is toch niets meer
aan te doen, 't is beter zoo !
« 't Is beter zoo . . 0 . 't is beter zoo, » herhaalde Wouter met innige bitterheid, « altijd
beter zoo!
als je gemarteld vvordt
als
je moet tobben en ploeteren en niets hebt dan
verdriet, - altijd beter zoo ! beter zoo !
Arme kerel, arme kerel kom,
L..,
wees nou
bedaard !
ga nou weg
ze zal je schrijyen van middag
Ga nou weg Wouter,
maar geef me eerst nog 'n hand, ouwe jongen !
Ik heb er toch waarachtig geen schuld aan,
dat weet je well.
Wouter gaf hem zijn rechter hand maar
even lag die hand slap, zonder actie, in Smit's
knijpenden knuist. Toen ging hij weg, zwijgend,
langzaam, loom. Hij liep straten en grachten
om. Hij wou niet naar huis, niet zijn moeder
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zien. Hii liep den ganschen middag door, diep
ellendig, zich voelend als een schooier, armoedig,
verloopen, door de menschen vergeten. Tegen
den avond at hij wat in een gaarkeuken, niet
veel, hij was te moe. Hij verbeeldde zich, dat
alle menschen hem aankeken in die gaarkeuken,
ging er gauw uit, liep weer door . . . .
Eindelijk ging hij naar huis, hij wou dien
brief lezen.
XXI.
Voor zijn moeder was die middag een lange
marteling. Waar was hij heen ? . . . . Waarom
kwam hij niet thuis ? ....
Zij liep naar Smit, hoorde hoe 't daar gegaan
was. Toen weer naar huis ! . . . . Neen, hij was
er nog niet . . . .
Waar dan ? .... Denken dorst ze niet . . . . 0,
die angst, die hartverschroeiende angst ! ....
De grachten liep ze langs en in het park
dwaalde ze rond. Ze schrok hevig toen ze 'n
troep menschen ergens aan den waterkant zag
staan. Weer kwam ze thuis . . . . en, in wanhoop,
wou ze ook weer dadelijk weggaan, maar Anna,
die vermoedde wat er gebeurd was, smeekte
haar huilend thuis te blijven ; ze was immers
ook veel te moe . . . .
Ja, 't was waar, ze was wel moe, wel moe ! ...
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Toen kwam Rubrecht van kantoor en in korte
afgebroken zinnen en zonder hem aan te zien, zei
ze 'm alles. Hij was een en al verbazing, hij
zat met open mond te luisteren, hij begreep er
niets van. • ; Wouter schuld! _ • • zijn engagement aflo. • ze wisten niet waar hij was! • •
Maar dat was verschrikkelijk ! • 0 • Ach, waarom
moest hij dat nog allemaal beleven op zijn
ouden dag _ •
Ineen gedoken, voorover, zijn groot rond
hoofd wiegend op zijn halsboord zat hij suf te
kijken, te staren, te mompelen.
Moeder Rubrecht was ook op een stoel neergevallen, stil snikkend en bijtend op haar zakdoek met wijd-open oogen. Anna stond bij het
raam en keek uit.
De meid kwam zeggen, dat het eten op
tafel was.
Ze letten er niet op.
Ze zwegen, ze wachtten.
De vader vroeg alleen nog: • . • Hoeveel
is 't . • .. die schuld . • • ?
'k Weet 't niet precies, • . • 'n paar honderd
gulden, zei zijn vrouw.
Daar werd gescheld ! Anna zei, dat 't de post
was. De meid kwam weer naar boven, klopte
bedeesd, en Anna ging naar de deur en nam
den brief aan. « Van Margreet, ,, zei ze alleen,
en lei den brief op tafel,

268

DE VREEMDE PLANT.

De moeder nam 'm op. Ja, daar stond 't,
keurig geschreven :
« Den WelEdelen Heer Wouter Rubrecht,
E. V) . . . .
Ze wachtten weer....
Eindelijk 1 daar sloeg de deur dicht . . . « Daar
is hij ! , » riep moeder Rubrecht, blij opvliegend,
kijkend naar de deur die opengaan zou. Ook
de vader draaide zijn dikke hoofd om naar
de deur en Anna keek er half afgewend naar.
Hij kwam de trap op, hij was op 't portaal, .. .
hij liep voorbij, naar boven ! ....
Zijn moeder nam de brief en ging hem
achterna.
« Wouter ! .. c . waar ben je geweest ? . . . . we
waren zoo vreeselijk ongerust !»
« Ongerust ? . . . om mij ? . . . » vroeg hij bitter.
« Hier is de brief 1»
« 0 1 dank u . . . . .
Hij bekeek het adres, . . . . brak den brief
open . . . . Zij bleef staan bij de deur.
. Och moeder!.... toe, laat me nou alleen !
Ik wou zoo graag bij je blijven om je to
troosten, . . . . maar als je liever hebt , dat ik
wegga . . . . »
« Ja ! ja !»
q Goed . . . . goed ! .... ') En zij ging.... ze
ging op de trap zttten. Ze hoorde niets dan nu
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en dan wat gekraak of 'n kuch Na een
uur ging ze weer naar boven, zonder gedruisch,
en klopte aan zijn deur.
Binnen ! » hoorde ze zacht zeggen.
Ze kwam de karner in, Wouter' zei ze,
ik ben niet gerust, voor ik met je gesproken
heb
.0»
Hij lag met z'n hoofd op de houten tafel,
z'n armen er om been,... de brief naast hem.
Hij gaf geen antwoord.
Wouter! . 0 .
Wouter !
Daar keek hij op. Hij keek haar aan. 0,
moeder, moeder ! hoe hebt u dat kunnen doen !
zei hij. En die blik ! die blik van dof smartelijk verwijt.
Zij rilde ! o God, o God ! Neen, zoo verschikkelijk had ze 't zich niet voorgesteld. Ze kon
niet spreken.
Ze greep zich stevig vast aan de leuning
van een stoel om zich weer meester te worden.
Eindelijk, met een schor geluid : 't Was heusch
om jou alleen, Wouter, waarachtig, alleen voor
jou, . . Maar ik begrijp wel, dat je dat nu niet
inziet nog, .
. later wel. . . later wel!
e Voor mij 1 voor mij !
riep hij uit, met
krijschende wanhoop ! - « Och ! moeder, ga
laat me nu met rust!....
nou weg
o laat
ik nu niets meer zeggen !
laat ik nu zwijgen!
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Ze ging, maar bleef nog bij de deur staan,
aarzelend, met een laatste hoop, dat hij haar
terug zou roepen.
Hij had zijn hoofd weer op de tafel laten
vallen. Dof, toonloos hoorde ze 'm mompelen
c 'k Wou 'k dood was. En toen weer opkijkend, krachtiger : e Och, laat me nou toch
met rust . . . . laat me nou toch alleen ! »

X X II.

De dagen verliepen in grijze treurigheid in 't
Rubrechtshuis. Wim kwam geregeld 's avonds.
Maar hij was er heelemaal de man niet naar
om de menschen wat op te beuren. Met een
gewichtig gezicht en hoofschuddend hoorde hij
alles aan en zei alleen maar nu en dan : x sjonge
jonge, 't is toch jammer, hood . . . . ) of: e ja, ik
zeg maar : beter ten halve gekeerd dan ten
heele gedwaald, dat zeg ik maar ! »
En hij was nog veel eigenwijzer en pedanter
dan vroeger, want hij verbeeldde zich nu
hoog boven Wouter te staan. Hij was toch
maar zijn betrekking niet kwijt, alles behalve ! ,
hij kreeg met een Mei weer honderd gulden
opslag, had de patroon hem beloofd, en zijn
engagement ! .... wel, hoe zou dat ooit of
kunnen gaan ! .... • Hij had nooit wat met
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. en over 'n maand of wat zouden
Annetje !
ze trouwen ! Dat 's wat anders!
De oude man zat meestal te suffen en liet
zijn pijp soms uitgaan, wat vroeger nooit gebeurde.
Moeder Rubrecht leefde va uur tot uur
onrust door. Zij was Itijd weer bang als Wouter
uitging. Maar geen oogenblik had ze spijt van
wat ze gedaan had. « Als ik niet wist, dat
me plicht had gedaan, zie ze tegen Anna,
« dan zou ik zeker sterven van verdriet.
Wouter zat meestal op zijn kamertje te soezen of in kranten te kijken, soms schreef hij
een brief of ging hij iemand spreken. Als hij
binnenkwam om te eten, zei hij niets dan
hoognoodige. Hij vermeed vooral zijn moeder
toe te spreken.
Zoo verliepen acht dagen. Toen, op een avond,
stond de oude Rubrecht in Bens op en lei zijn
pijp neer en ging de kamer uit en de anderen
hoorden vol verwondering, dat hij naar boven
ging, naar Wouter. Hij bleef 'r wel een uur.
Toen hij weer beneden kwam had hij iets vergenoegds over zich. Hij ging naar zijn vrouw
en fluisterde: «'t Is maar tweehonderdtwintig
gulden, ik heb ze hem gegeven, 2. en hij knip
oogde, bijna vroolijk. Zij stak hem 'n hand toe
en began te huilen. Toen knipoogde hij sterker
en ging weer in zijn stoel zitten knikkebol-
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len, maar hij schoof zich 'n beetje van 't licht af.
XXIII.
'n Paar dagen later zei Wouter aan tafel ;
Vader, ik wou u van avond graag nog even
spreken. z
bromde de oude
« Goed, jongen, best . . .
man, weer met dat vergenoegde gezicht even.
Wim en Anna waren er niet.
En hij ging weer naar boven en ze praatten
weer een uur, maar toen hij beneden kwam,
keek hij erg bedrukt. Zijn vrouw kwam naar
hem toe. Wat is er ? vroeg ze gejaagd.
Hij wil weg ! . . . Naar de Transvaal!...
Toen sloot ze de oogen en zonk neer op 'n
stoel • • en lang bleef ze dof snikkend zoo
zitten.
« Hij sprak over 't geld voor de zei
Rubrecht nog, . . . . nou dat kan hij krijgen
natuurlijk .... »
XXIV.
't Was prachtig weer den dag toen Wouter
wegging. Ze brachten hem allemaal naar de
boot, zijn ouders, Anna en Wim. Gelukkig ! bij
het inpakken van zijn boeltje, waar zijn moeder

DE VREEMDE PLANT.

273

natuurlijk aan te pas was gekomen, had hij
weer vriendelijk met haar gepraat . . . .
Ze had 'm ook gevraagd wat hij van plan
was daar te gaan doen in de Transvaal® Hij
wist 't nog niet, had hij gezegd, hij zou wel
zien, hij had 'n paar aanbevelingen gekregen
door toedoen van zijn vrinden en nu zou hij
wel 's zien. Hij zou in ieder geval wel wat
krijgen ! . . . .
z Je schrijft ons toch vooral gauw, Wouter? ),
. . . . zeker ! . . .
. Ja zeker.
Onderweg aar de boot werd niet veel gepraat.
Aileen Wim beweerde wat, hij kraamde schoolwijsheid uit over Zuid-Afrika, hij gaf Wouter
nuttige wenken met 't oog op het klimaat daar
en de insecten.
Ze gingen mee op de boot en zagen Wouter's
hut en zijn moeder huilde stil, toen ze 't kleine
hokje zag. (c Had je nog maar 'n kussen meegenomen, » zei ze.
Eindelijk werd het tijd om afscheid te nemen.
Overal op de boot werd al gezoend en gehuild ...
Er werd een bel geluid . . . .
Wouter drukte zijn vader lang de hand.
De oude man sprak met groote moeite 'n
paar wenschen uit voor Wouter's reis en toekomst : (< 1k ! . . . Ik zal je wel nooit meer zien,
jongen! . . . . maar och! . . . . als 't jou maar
goed gaat ! . . . . 5)

i8
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Wouter kuste Anna, gaf Wim 'n hand en
wenschte hun beiden gelukkige bruidsdagen en
ook verder.... maar hij kon niet verder.
Toen nam hij zijn moeder in z'n armen.
Hij keek haar lang aan, en zij voelde, drip..
kend dien laatsten langen blik, dat hij nog
altijd veel van haar hield, maar dat 't toch
niet meer was zooals vroeger. « Je bent nu toch
niet meer boos op me ? >> vroeg ze, droevig
glimlachend. Toen wendde hij z'n blik of en
trok even z'n wenkbrauwen samen.
e Nee, . . . . moeder, nee . . . . nee . . . . >> zei hij
toen. En dan bukte hij zich snel over haar en
zoende haar tweemaal op 'r voorhoofd, dat
ze nat voelde van zijn tranen.

XXV.

Hij is weg, . • . . hij is weg, . . . . dat suisde
door moeder Rubrecht's hoofd de heele dagen
door en de nachten als ze wakker lag.
Hij is weg, mijn lieveling, fluisterde ze soms
heel zacht voor zich heen in den stillen nacht.
En ze bad weer : 0 goeie God ! waak over
hem! . .. . ik kan nu niets meer voor hem
doen ! .... o God, maak hem gelukkig ! ....
Altijd dacht ze aan hem . . . 't Liefst haalde
ze zich zijn beeld voor den geest zooals hij
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geweest was tien jaar oud, aardig klein jongetje,
leunend aan haar schoot .9. . Maar ook later,
zooals hij was thuis gekomen, toen hij den
eersten keer naar 't buitenland was geweest,
den eersten keer, dat hij zoolang van haar weg
geweest was, zes maa den ! 0 © 9 . Wat had hij
haar toen gekust, en wat was hij uitgelaten
geweest! Dol ! Hij had met haar gedanst door
de kamer, hij moest met haar uit, hij sprak
over alles met zijn « moedertje-lief, ,) zoo als
hij toen altijd zei, — « ouwetje » zei hij ook
wel 's — wat 'n heerlijke tijd was dat geweest 9 0 9 9
Maar altijd kwam haar denken ten slotte
weer neer op dien vreeselijken dag toen ze naar
Smit was gegaan om 't af te maken. Die zware
dag, die zwarte dag 1 Maar ja, ja, ja, ze had
haar plicht gedaan, zij moest 't doen ! zij moest,
zij moest. 0! als ik daar zelf ooit aan ga
twijfelen, dacht ze, dan . . . . dan is alles uit ....
1k heb mijn plicht gedaan, zei ze dan maar
aldoor in zichzelf. Hij zal 't ook wel in gaan
zien. Van dat verre land uit zal hij de dingen
zien zoo als ze zijn. Want als je er midden
in staat zie je de dingen niet in hun ware
verhoudingen, maar op een afstand zie je ze
zoo als ze zijn . . . . Hij zal 't wel gaan begrijpen.
Maar ook al begreep hij 't nooit I . . . . Zij
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had haar plicht gedaan, zij mocht niet anders
doen.
XXVI.
Wouter moest er nu al twee maanden zijn.
En er was nog geen brief. Rubrecht's patroon
informeerde bij een handelsvriend in Johannesburg en vrij gauw kwam er antwoord. Zeker,
de jonge Rubrecht was daar bekend, hij was
bediende aan een groote handelsinrichting, een
goede betrekking.
Blij met dat bericht, trotsch op zijn zoon
die daar toch maar weer zoo gauw een goede
positie had gekregen, schreef de oude Rubrecht
hem dadelijk zes zijdjes vol. Het verwonderde
hem, dat zijn vrouw niet zoo blij scheen ; hij vroeg
of zij niet een briefje bij den zijnen wou doen.
Zij deed 't. Ze schreef een korten brief:
eVader heeft je 't weinige verteld wat hier gebeurt,' schreef ze, e maar waarom heb jij ons niet
geschreven ? 0, Wouter, als je wist hoe ik verlang naar een brief van je ! Waarom ? waarom
schreef je nog niet? Hoe voel je je nu ? Hoe
leef je, wat doe je? 0, schrijf, dat je gelukkig
bent, ik verlang er zoo naar, 't zal me zoo
goed doen ! Mijn lieve jongen, ik wil je geen
verwijt maken . . . . maar och ! waarom schreef
je nog niet?
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Anna's uitzet gaf veel drukte en afleiding
Dag in dag uit zaten moeder en dochter te
naaien te zoomen . En toen kwam de
drukte van het trouwen zelf.
Maar een brief van Wouter kwam er niet,o
In ee roes van veel doen voor Anna en
Wim trachtte moeder Rubrecht dat vlijmend
leed te vergeten, maa., 7 iederen rnoirgen was 't
toch 't eerste weer waar ze aan. dacht : Nog
geen brief van Wouter.
Eindelijk trouwden ze. 't Ging alles heel eenvoudig en burgerlijk toe. De familie van Wim
bestond uit kleine winkeliers, kommiezen en klerkeno Er was een dansavond waar veel werd gezongen en gezoend . Maar op den trouwdag werd
er niet rondgereden, dat had moeder Rubrecht
niet gewild ; Wim had 't land tegenover zijn
familie.
Ze gingen wonen ergens in een nieuwe buurt,
in een aartsvervelende rechte straat; bovenhuizen,
benedenhuizen, alle gelijk, twee en twintig huizen
onder een gevel. 't Was een heel eind van de
oude gracht naar die nieuwe straat
Er was nog altijd geen brief.
XXVI,
Zoo bleven dan vader Rubrecht en zijn vrouw
alleen in het bovenhuis op de smalle oude
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gracht. En altijd nog ging de oude boekhouder
's morgens om kwart voor negen naar kantoor en
kwart over vijven kwam hij thuis. Hij klaagde
soms over den last dien hij had van een jongmensch, dien zijn patroon er bij genomen had
tot zijn pulp, een wijsneuzig ventje dat alles
beter wou weten . . . . Waarvoor was die kwajongen noodig, hij kon 't nog best alleen af!
's Avonds sufte hij met zijn pijp of dutte in.
Om den anderen dag zei hij 's : << Waarom of
die Wouter toch nooit schrijft! , . . . z maar daar
bleef 't dan bij.
De arme moeder leed . . . . Waarom, waarom
deed hij haar dat aan ? Kon hij dan niet vergeven ? Begreep hij haar nog altijd niet ? Hield
hij niet sneer van haar ? Of was hij werkelijk
ongelukkig, nog altijd, voor goed misschien ? ...
XXVIII.
Eens, op weg naar Anna, kwam ze Margreet
tegen ! Ze had haar niet gezien sinds dien
morgen daar in de voorkamer. Met plotseling
drooggeschroeiden mond, de beenen zwaar van
schrik was ze 't meisje voorbij geloopen. En
ze had gezien, dat ze veel ouder was en bleeker
en magerder . . . .
Hoe kwam dat ? .... Ze was toch altijd gezond geweest, 'n sterk kind, 'n krachtig, bloeiend
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meisje 1.. . Zou ze 'r dan toch over tobben ?...
Zou ze dan toch meer van hem gehouden hebben dan . . . . Neen! . . a a neen ! . . a . Maar hoe
kwam 't dan, dat ze er zoo slecht uitzag ? . a . .
En toen kwam 't ergste wat de gemartelde
vrouw overkomen kon, toen kwam de twijfel
of ze 'r wel goed aan gedaan had , toen 0 . . .
En 't was zooals ze zelf wel gevoeld had, toen
was alles uit _ 0
XXIX.
't Liep naar den winter, de dagen werden al
korter en korter. En somber, somber werd 't
op de oude smalle gracht ; de regen droop van
de bladerlooze boomer, zolderluiken klepperden
in woeste windvlagen.
En meestal sinds Anna trouwde zat de moeder
in de voorkamer aan het middelste raam,
aan dat tafeltje waar toen dat mandje bloemen op gestaan had, naar buiten te kijken,
naar de grauwe wolkmonsters, de staag stuwende wolkgevaarten en naar het vuile groenbruine water in de gracht. Als Rubrecht thuis
kwam, in de schemering, vond hij haar daar
nog zitten, onzichtbaar bijna in schaduw van
het penant tusschen de ramen. Dan placht
hij zacht op haar te knorren, te zeggen dat 't
niet goed was jezelf zoo melancholiek te maken
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door zoo in 't donker te blijven zitten, dan
deed hij soms nog wel 's zijn best haar wat
op te vroolijken, vertellend 't een of ander wat
hij gehoord had op kantoor. Maar hij zag dan
wel, dat ze toch niet luisterde ... en dan hield
hij maar op met een zucht.
Nu en dan kwam Anna 's middags en 'n
enkele maal ging de moeder ook nog wel 's
naar haar en Wim. Anna was gauw gewend
aan haar nieuwe leven, aan die nieuwe straat ,
ze had kennis gemaakt met de buren en onderhield conversatie met de vrouw van den jongen
bakker op de hock en met de dochters van
een hoofdinspecteur van politie. Ze was altijd
vol verhalen over al die menschen.
't Beviel haar allemaal uitstekend.
En al minder begreep ze haar moeder , al
meer vervreemdde ze van haar. En over Wouter
dacht ze haast nooit .....
Wel zei ze soms, dat ze zoo verlangde naar
een kind, want dat 't zoo'n « vervulling » zou
zijn. « Met de lange avonden ook , ziet u, je
weet niet wat je aldoor doen rnoet . . . •) Wim
verlangde er ook zoo naar . ...
Dan glimlachte de moeder en zei niets. En
Anna zag niet de oneindige treurigheid van
dien glimlach.
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XXX.
Rubrecht
En eens op een laten avond
zat te dutten over de krant werd heel zacht
de buitendeur dicht getrokken. 't Was 'n stille
avond, lie maan scheen.
Moeder Rubrecht liep vlug over de stille gracht.
Ze kwai een jongen iantegen, lang, krachtig
gebouwd. Ze stak de straat over, recht op hem
af. De onbekende bleef staan, verbaasd. Ben
goed
jij 't Wouter,D fluisterde ze, goed
ga rnaar gauw naar huis, vader zit zoo alleen
ik ga naar den tuin
« je hebt den verkeerde voor, juffrouw, . riep
de ander, zoek je je zoon ?
Me zoon ? zei ze, peinzend, e me zoon ? o
heb je 'm niet gezien? »
ja! .
o ja!
zei de
<< Nee, hoor I
niet gezien ! 0
momjongernan en stapte door. « Zeker gek
pelde hij.
Ze liep door tot aan een smal zijsteegje. Daar
ging ze in. 't Liep dood, dat steegje, 't liep
dood op een andere gracht. Heel aan 't eind
stond een lantaarn, daar juist neergezet dat de
menschen zien zouden, dat 't doodliep op 't
water en er niet invallen.
Ze ging op den steenen walkant zitten en keek
in 't zwarte water. Verderop scheen de maan, maar
voor haar lag 't in de schaduw van de huizen.
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Toen begon ze zacht te zingen een oud, oud
kinderdeuntje:
«'n Karretje over den zandweg reed ,
De maan scheen helder, de weg was breed ,
De voerman lag te rusten . . . ..
Verder kwam ze niet. En zoo zacht liet ze
zich afglijden, dat er geen plomp was in 't water.
Nog wat kreunend geworstel alleen , . . .
En een lange , bange kreet ! ....
Stilte toen . . . .
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