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TEN GELEIDE
„Yindt men in de annalen der historie ook maar den wonderlijke
en onvoorziene gebeurtenis vermeld, die niet in onzen tijd heeft
plaatsgevonden? De ervaringen uit ons leven hebben de grens
overschreden van wat des menschen is. Wij zijn geboren om te dienen als stof voor ongelooflijke verhalen aan het nageslacht."
Deze door Grote geciteerde woorden van Aeschines zijn in hijzondere mate van toepassing op hen, die in de eerste decennia der
twintigste eeuw geboren zijn. Moegebeukt en geestelijk uitgeput
als de huidige generatie is, moeten het wel sterke prikkels zijn,
die werkelijk onze diepere belangstelling vermogen te wekken.
Wat een halve eeuw geleden in een roman of toneelstuk nog voor
een sensatie gold, is voor ons raeestal vieux jeu. Wij hebben immers al alles doorgemaakt: oorlog, hongersnood, bezetting, verwoesting, bevrijding. Wij hebben de mensen gesproken, die uit
concentratiekampen kwamen, wij hebben duizenden Joodse gezinnen zien wegvoeren om te worden vergast. Wij hebben gelezen
over de uitwerking van atoombommen en of en toe huiveren wij.
Hebben wij niet het laaghartigste verraad gezien, en hebben wij
ook geen daden van heldhaftige zelfopoffering beleefd, die aan
het fantastische grensden?
Neen, wij worden niet nicer zo gauw uit ons evenwicht gebracht. Wij hebben nu wel gezien wat er in deze wereld te koop is
en de schrijvers en schnjfsters van een oudere generatie met hun
romantische liefdesverhaaltjes hebben ons niets lacer te vertellen.
Een ongelukkise beide was voor hen de stof voor eindeloze blad-

zijden. Wij kennen wel andere stof voor verhalen, en wij wachten
op de nieuwe, jonge schrifvers en schrijfsters, Wier pen in stoat
is de bewogenheden van deze tijd te verbeelden.
Toch — de Amerikaanse schrijver Gerald W.Johnson zegt het
nadrukkelijk — betekent de verwijzing naar de antiquiteitenkast
van de schrijvers en schrijfsters uit het begin dezer eeuw geen onverdeelde winst. Integendeel, er schuilt een groot verlies in. Want
zij alien — zegt Johnson — hadden een kostelijk bezit: de ervaring te zijn opgegroeid en te hebben geleefd in een wereld, die
voor meer don hopderd jaar — op enkele plaatselijke uitbarstingen na — de vrede had gekend. Zij groeiden op en kwamen tot
wasdom onder omstandigheden, die sindsdien niet meer hebben
bestaan. Zij ontplooiden zich in een geestelijk en moreel klimaat,
dat vrij was van de ijskoude, dodelijke vorst, die sindsdien alle
werkzaamheid van hart en geest heeft verlamd — de kille vrees
voor de totale oorlog.
Als alle begrip voor wat dit geestelijk klimaat betekent met de
oudere generatie zal zijn uitgestorven, zal de wereld armer zijn.
Het is dan ook teneinde de aanraking met dit andere geestelijke
klimaat te bestendigen, dat Elseviers Weekblad besloten heeft
ieder jaar het bezit van een uitgave van een ‘vergeten' schrijver
of schrijfster voor zijn lezers mogelijk te maken. Dat voor de eerste
maal de keuze op HERMAN ROBBERS is gevallen, is niet alleen
te danken aan het felt, dat Elsevier grote verplichtingen jegens
hem heeft. Herman Robbers heeft zijn gehele leven gewijd aan de
bloei der schone letteren en toen bij hem zelf de bron der inspiratie
niet meer zo rijkelijk vloeide, werd hij een blijvende steun voor
jonge letterkundigen, die nimmer tevergeefs een beroep op zijn
road en daadwerkelifire bijstand deden. Als redacteur van
Elseviers Geillustreerd Maandschrift heeft hij ongetwijfeld grote
invloed uitgeaffend op het culturele leven in ons vaderland en wie
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het voorrecht had, zoals de schrijver van deze regelen, vele jaren
nauw met hem te mogen samenwerken, kan slechts met diepe bewondering gewagen van de grote eerbied voor alle geestelijk leven
waarvan Herman Robbers telkens weer getuigde. Van vele schrijfstern en schrijvers in ons land heeft hij behoedzaam de eerste schreden geleid. Zijn mening over de vraag, hoe de bouw van een verhaal of roman moest zijn, was zeer gedecideerd. Hij beschouwde
het schrijverschap als een apostolaat en wee hem, die zijn talenten
misbruikte en in dienst stelde van valse Goden. Hij had bij Robbers afgedaan. In 'Herman Robbers als romanschrijver ' zegt
Elisabeth Zernike :
„Deze innig- en groot-voelende mensch heeft van het begin of
aan een ruimen lezerskring gehad — ik geloof te mogen zeggen
onder alle Standen van ons yolk. —1k spreek in den verleden tijd,
want ik doel bier vooral op de eerste heft van zijn productie. 'De
Roman van Bernard Bandt' , 'De Bruidstijd van Annie de Boogh' ,
`De Roman van een Gezin' , ze zijn gelezen en gekocht, herdrukt
en herlezen. De menschen zijn gelukkig geweest met deze boeken, die
ze konden begrijpen en liefhebben. Ze richtten zich eraan op,
ze leerden zichzelven kennen. En ook het leven, dat ze toch altijd
gekend hadden, zagen ze nu anders; — het kreeg diepere beteekenis, nu ze schoonheid konden zien in de gewone dagelijksche
dingen. Wat ze zeybezaten: het leven , — werd door een kunstenaar
met bewogen stem goed en schoon geprezen, en daardoor steeg het
in hun oogen ontzaglijk in waarde."
Van Herman Robbers verschenen twee bundels korte verhalen:
`Van Stilte en Stemming ' en `De vreemde Plant en andere Verhalen' [Tit deze laatste bundel zijn twee verhalen hierachter afgedrukt, 'Een Kalverliefde' uit 1891 en 'De Verloren Zoon' , gedateerd Winter 1893-'94.
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Uit beide verhalen spreekt sterk dat geestelijk klimaat, dat
voor altijd tot het verleden behoort, maar waarin het goed is, nu
en dan een wijle te vertoeven.
De boeken van Herman Robbers zijn uitverkocht en alleen nog
maar antiquarisch verkrijgbaar. Voor herdrukken bestaat te weinig belangstelling.
Op de thans verschijnende uitgave is het woord uit de Edda van
toepassing :
Er staat langs de weg
Geen steen op een graf
Als een verwant die niet opricht.
2E
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DE VERLOREN ZOON

PRELUDIUM
't Is nu jaren geleden ...
't Was een namiddag in de donkere dagen vO6r 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 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 to krimpen.
Opeens blij-heldere kinderstemmen, vlak voor de deur,
een bons als van een sneeuwbal tegen een ruit en toen een
schellen, scherp, hoog, wegrinkinkend de saaie stilte ...
Buiten gejoechjach van jongensstemmen.
Achter uit de gang kwam een dikke meid aansloffen,
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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,
aauw 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! He, wat is 't hier donker! 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?"
„Wel, je tante Van der Manderen en de jonge mevrouw
Iterp. Kom 's hier, dan zal ik je wat afschuieren; 't is
zonde, wat zie je 'r uit. Kom maar mee naar achter."
De kleine jongen kijkt schuw rond. — 't Is een tenger,
bleek manneke van een jaar of acht, klein en nietig voor
zijn leeftijd, een 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 kouscn 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.
b
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„Zeg Mie, zou een ander pak aan gaan trekken?
Je
„Nou, dat zou 'k maar gauw gaan doen, hoor...
weet als je ma...”
„He jakkes, naar boven, ik blijf veel liever hier bij jou."
Rring! weer een schel, een electrische.
„Daar schelt ze," gaat Mie voort, „nou, Jansje zal wel
gaan!"
„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 'rrieupen,"
fluistert Jansje, als hij weg is.
„Och beer," zucht Mie, „'t arme lieve stumpertjel"
Landerig, angstig, nog 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! 't is tante,
ze vertelt wat, vertrouwelijk. Dan voelt hij plotseling wat
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warms, iets dat naar vreugde zweemt 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 zijn moeder.
Een tengere vrouw, bleek als haar zoon, maar 't haar
veel donkerder. 't Ovaal gezicht, mooi van tint, de
schichtige bruine oogen vooral, de buitengewoon schrandere oogen, in voortdurend bewegen; zenuwachtig snel
rijzen en dalen, krimpen en rekken de zwarte wenkbrauwen, trillen de dunne neusvleugels, en nimmer in
rust is de mond, al zijn de smalle lippen vast gesloten.
Karakteristiek is die mond, dun om de tanden liggend,
met scherpe hoeken; een mond gevvoon 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 Bobs moeder, mevrouw Roowal.
De andere dames, Bobs tante, een innemende verschijning in zwaren rouw, een sympatblek gezicht, zacht
wasachtig glanzend wit tusschen de opzijgeschoven zwarte
tule, en haar 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.
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„Dag tante — dag mevrouw — dag ma!”
Nu kijkt ze hem aan.
kom 's hier, waarom ben je niet dade„Dag ventje
lijk binnen gekomen?"
„O 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. .."
,,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 wees stil!" En zich van hem afwendend, vervolgt mevrouw Roowal met een ongeduldige
schouderbeweging: ,,Nu ja, Louise, dat mag jouw ervaring
zijn, en... zie je, Cisjelief, ik kan me best begrijpen, dat
jij zoo spreekt, zoo'n pas getrouwd jong ding, vol idealen
over haar man, haar interieur
een kindje ..."
't Mevrouwtje lacht achter haar mofje.
. ..„Nu ja — nu ja ik spreek van idealen . nu zie je,
dat is allemaal lief en mooi, maar als je op mijn leeftijd
komt en wat ondervinding opgedaan hebt, dan leer je 't
leven met heel andere oogen bekijken, beter begrijpen
ook...
Je leert denken, omdat je 't durft... Je gaat belangstellen in allerlei dingen, in kwesties van den dag, in
litteratuur, in... in alles, alles! ... en dan kom je tot
conclusies, waarjeals jong meisje niet van gedroomd hebt,
let maar eens op!"
't Jonge mevrouwtje schijnt niet afgeschrikt, ze kijkt
oolijk-ondeugend voor zich uit, met een scheefgetrokken
mondje, en proest 't dan weer uit, een frisch welluidend
lachen.
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Tante heeft Bob naar zich toegetrokken, maar hij durft
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 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!"
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 glimlad].
„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! — Ik zou er naar kunnen 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, foei!"
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Weer weg is de bittere trek. Nu een ironisch lief lachje
en met een nagemaakt-onschuldig stemmetje — een rose
geluid, met een achtergrond groen van gal —: „He, wat is
't, Lousje, vind je me niet lief, waardeer ik niet genoeg
Gods goede geven, mijn lieve beste man, mijn eenig
zoontje, he? Moest ik daarmee nu maar altijd zoet zijn,
een kind met zijn speelgoed, altijd hetzelfde, want 't is
zoo mooi en 't was ook zoo duur geweest, Maatje kocht
geen ander? ... Nu, nu, wees maar stil, hoor, ik zal zoet
zijn!
Hahaha! ... 0! o!"
Plotseling naar 't jonge mevrouwtje gewend, vermoeid-somber: „Heb je Multatuli gelezen, Cisca,
't Is
niet? Lees 'm dan maar niet, hoor, lees 'm niet!
Ik ben er aan gewend, en zie je, dat
vergif, zeggen ze...
is altijd zoo met vergif, als je er aan went, kun je er niet
meer buiten... Vanavond geven ze Vorstenschool... ik
wou er wel heen, 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! '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 to verstaan, weet zich onopgemerkt, voelt zich zalig alleen met die groote mof, dat
goedige, zachte ding, net een hondje, zoo'n zachtharig
Engelsch hondje. 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 denzakdoek, degeur
van tante zelf. Wat hield hij van tante! Ze was een engel!
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„Aan moeder?” 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 zi en. 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 been?"
„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, een gedartel van woorden als prachtig, heerlijk,
verrukkelijk.
Tante luistert aandachtig, glimlachend, welwillend
voorover gebogen, nu en dan aanmoedigend met een paar
klanken van verbazing, bewondering.
Mevrouw haar zuster, steeds rechtop in een voornaam
elegante houding, verveelt zich, zwijgt uit beleefdheid,
denkt: „ik wou dat je nu maar heen ging."
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 is 't toch vroeg donker tegenwoordig!"
opstaat om weg te gaan.
„'k Ga zoover met u mee, als 'k mag," zegt 't mevrouwtje.
„Heel lief van je, hoor! — Nu, dag Marie."
En de zusters reiken elkaar, en Cisca Marie de hand.
,,Dag Bob, dag jongenlief, geef m'n mof 's hier," zegt
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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 die mof aan
tante geven. Is dat weer leven met iemands goed."
Schielijkstaat Bob op, met een angstig, afwerend gebaar
van zijn elleboog, geeft de mof en slaat dan beide armen
om Louises hals, drukt zich tegen haar aan, kust haar hartstochtelijk . Lachend onttrekt ze zich aan zijne omhelzing.
„O, hoho! — Dag Bob, dag beste jongen, ... kom je
's gauw bij me, 'n dagje?"
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: „Wat sta je daar nu weer te hangen, jongen — heb
je nets 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."
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 brandt onhoorbaar, zeurig.
't Wordt al donkerder en killer.
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In haar wijden leunstoel gaat ze zitten, achterover,
't hoofd tegen 't harde bout. Nu bepaald vanavond naar
Vorstenschool, denkt ze, al was 't alleen omdat dat kleinzielige schepsel er zich aan ergert
Al dat getreur
huichelarij, 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 dood . dat is niet anders! . 't Zou
haar niets kunnen schelen om te sterven, dan had 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... dankbaar moeten zijn — 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!
't Wordt 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! En ze lacht
hardop, een smalenden lach, een hard, koud geluid.
Haha! ... Jan... die goeierd... het goeie kalf! ... Goddank toch dat er kunst was en litteratuur anders was
't niet uit te houden... Shelley, Heine, Multatuli... Van
muziek hield ze niet. Te vaag, te onbestemd, niets dan
klanken... Woorden, woorden, machtige woorden,
scherpe, snijdende, hard hamerende, grif grijpende
woorden!
0, wat was 't toch in-vervelend altijd dezelfde te moeten zijn, altijd mevrouw Roowal, de bekende, toongevende, elegante dame,
armzalig bestaan . 't Was een vergissing dat zij een vrouw was. Man
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wou ze zijn, staatsman, partijhoofd, minister . .. o heerlijk,
heerschen met bet 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 iets
was — en zij was iets! — dan had ze te strijden haar heele
leven lang . .. ieder in eigen kring . .. Daar was toch wel
iets moois in ook ... 0! zij zou strijden, zij gaf 't nog
niet op . ..
De gelegenheid liet zich niet wachten.
De voordeur knarste open, dof bonsde voetengeveeg
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 bier donker! ... Jansje steek gauw
't licht aan hier!"
„Blijf maar Jansje, ik zal 't wel doen," roept dan mevrouw en hij, verwonderd: „God, Marie, ik had je heelemaal niet gezien! Hoe gaat het?"
„Goeiemiddag," zegt ze, met den brandenden lucifer
reikend naar de gaskroon. Drie dunne vlammen 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.
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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 boven! En niet beneden komen
voor ik je laat roepen."
„Wat heeft hij weer uitgespookt?" vraagt meneer, zijn
zoontje aankijkend met een kwasi boos gezicht.
„Ik had hem gezegd boven te biijven en daarmee uit."
„Maar Pa riep me," waagt Bob in 't midden te brengen.
„Jij doet, wat 'k je zeg, allez, naar boven!"
'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.
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 vooruit 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, hetgeen hem doet opkijken
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en de vraag herhalen met een vriendelijke stembuiging.
„Kun je die krant ten minste niet even op zij leggen,
als je mij iets to vragen hebt — of ben ik zulke kleine
attenties niet meer waard?"
„Wel zeker, wel zeker," zegt hij, onverstoorbaar welwillend, „daar ligt de krant! Vertel me dan nu's wie etgeweest is."
Zij slepend: „Louise... en Cisca Iterp."
„Zoo, zoo! Gaat 't Louise goed? Komt ze niet eens
gauw een avondje? Dat vrouwtje van Iterp is een aardig
jong ding, he?"
„'n Heel onbeduidend lachebekje, ... eigenlijk een vervelend, gichelend schaap!"
„Vind je? — Zoo? — Ik dacht dat ze nogal pittig
was ... kwestie van smaak zeker! Dus je hebt toch nog
wat aanspraak gehad. Ik heb 'ndrukken middagachter den
rug," gaat hij voort, glimlachend, de hand door de haren
strijkend, „maar aardige zaken, aardige zaken . .. Verbeeld
je dat Pieters ..."
,,In Godsnaam, spaar me die tabakskwesties, 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 jongeheer," zegt mevrouw.
En man en vrouw gaan naar de eetkamer achter in
't huis.
Het heldere stille Licht van een gasvlam, in groeienden
overvloed neervallend uit de mat-witte lampekap, werd
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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 jongske, dat al zat te wachten, op zijn hooge matten
stoeltje, droef droomerig vOOr 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, den hinderpaal
waarop al haar planner 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 iets toe te fluisteren, onmiddellijk 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, 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, nit de hoogte:
„Jan ik wou vanavond naar de „Vorstenschool"
(man "
„Wat?
Waarheen?" vroeg hij verbaasd.
„Naar de Vor — sten — school — van — Multatuli, —
ze moeten 't heel goed geven — ga je mee?" 't Laatste
klonk licht spottend.
b
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„Maar... re... Marie, je meent 't toch immers niet —
je moeder is nog Been voile twee maanden dood — je
denkt er toch immers niet aan, nu al naar de komedie
te gaan!”
„Naar de komedie! — Juist! Zoo noemen jullie 't
altijd, naar de komedie! — Dat beteekent zooveel als
gaan pretmaken, nietwaar, je gaan overgeven aan wuft
gent — Naha!...
Ja, ik wou naar de komedie, — naar
mijn kerk... lk wou me eens laten stichten — 't zal me
goed doen... lk heb er behoefte aan! ..."
„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
als
enfin, waardig
als een vrouw
van goeden huize,
als... Bob, 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 nabootsend:) „Waardig, als een vrouw van goeden huize...
hij is rijk, prachtig, heerlijk!"
„Ja, wat je daar nu weer mee bedoelt, weet ik niet —
en ik zal me niet vermoeien met je 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
aan de deftige plooien van je deftige fa23

milie, deftig van ouder tot ouder,
ik ken jullie 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 gelijk, 't is maar boter aan de galg ... Nu,
maar ik ga dan daar vanavond heen en ik vraag of je
meegaat."
„Nee! — en jij gaat ook niet, — ik wil het niet."
„Hobo! Dat is wat kras — ik zal wel gaan."
„Je gaat niet!"
„Ik ga zeker!"
„Je 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
't Zou
aan pieteit verraden... je draagt mijn
je gebrek aan
naam. ik wil het niet!"
Bleek van woede vloog ze op.
„Jouw naam, 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 to
vertoonen op een plaats als die komedie?"
„Neen, dat zie ik niet in! . Ik heb nooit van mijn moe24

der gehouden ... en zij niet van mij
ik denk nooit
aan Naar..."
„Zie je niet in dat de menschen je koud, harteloos
zullen vinden, er schande van zullen spreken?"
„Ja, maar dat kan me niet schelen."
„Maar, dat moet je toch kunnen schelen."
„Omdat jij er zooveel om geeft — nou, blijf 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
„Marie! ... Marie! . .." Maar ze komt niet terug
Met een warm rood hoofd, gefronste 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 valtom
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!
„Bob, jongetje, mijn jongetje, wat is er? Jij hoeft j' er
niets van aan te trekken, boor! Zeg Bob, Bobbie, Bobbielief, kijk me 's aan!"
Maar 't kind blijft snikkend zijn gezichtje verbergen.
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De vader smeekt: Joe mijn lief ventje, kijk me ' s even
aan, even maar!"
Eindelijk richt zich 't bleeke gezichtje op, het wasachtig wit te snoetje met groote droeve kinderoogen vol
tranen. „Ik vind — 't — ook — 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 huiskamer, 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 klaar, 't
water gonst in den 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 warmte tegen zich aan drukkend.
Zoo zitten ze wel een half uur. Bob voelt zich behaaglijk,
wordt vroolijk, begint Pa te plagen, zij lachen samen. Bob
trekt en draait aan den rossigen baard en strijkt de snorren
in 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
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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 Rijtuigkomt aanrollen door de sneeuw, houdt stil voor
de deur. Zij hooren he t niet, denkenaan 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!
En zoo, op 'n oogenblik dat Pa op zijn rug en Bob 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 dikke Roowal zich half op.
Zijn gezicht is hoogrood, zijn haren in woeste vervvarring,
snorren en baard a l'Espagnol. En nauwelijks heeft mevrouw hen gezien of ze barst uit in een luid lachen, zoo
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hatelijk scherp dat Bob, als werd hij er koud van, dicht
tegen zijn vader aankruipt, zich tracht te verbergen order
zijn arm.
,,Adieu," zegt ze, een handschoen opschuivend, — ,,is
me dat lachen! — 'n aangenamen avond samen, mon
Dieu! . .." 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 vleiend stemmetje.
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
kwasi bezorgd gezicht, of ze den jongeheer nu niet naar
bed zou brengen.
't Hoeft niet, meneer 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 Touter welbehagen.
Plotseling buiten een verward roepen, dat weer weg28

stmft. 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; 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?"
de komedie zeggen ze meheer!"
Een schelle stem:
Hevig verschrikt haalt hij het hoofd naar binnen, stoot
zich 't achterhoofd daarbij, merkt 't haalt niet.
„Dag Bob, ga zoet slapen hoor, Pa gaat 's kijken," zegt
hij. — Bob heeft de stem ook gehoord:
goed... nacht Paatje .."
„Ja, ja,
Maar hij is al weg. Geen minuut later hoort Bob de
deur dichtslaan. Doodelijk angstig 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, maar 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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Ze zaten koffie to drinken, achter, in de eetkamer, vader
en zoon.
„Blijft u thuis van avond," vroeg Bob.
„Ja zeker," antwoordde Roowal, zijn 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 heb van avond de vergadering van
G. R. O. 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 had je mijn kamer wel weer 's willen bevolken met die onstuimig dampende horde! — Nou
enfin, ga je gang maar, hoor! Ik had toch nog wat werk
mee naar huis willen brengen en dat kan ik ook evengoed
op kantoor of gaan doen."
„Nee, nee, dat zegt u maar!"
„Wel nee, waarachtig niet, 't kan me niet schelen, ga
je gang! Als je maar oppast voor me boeken en als je
maar 'n beetje 'n fatsoenlijke sigaar presenteert. .."
wat dat betreft, daar kunt u desnoods zelf voor
zorgen," lachte Bob.
„Afzetter! — Je haalt je oude vader 't vel over z'n
ooren, .. nou, weet je wat je doet, neem dan dat kistje
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maar, dat rechts op me schrijftafel staat — die zullen je
wel bevallen."
„Vader, je bent toch een vader uit duizenden," zei Bob
hartelijk — „ik dank u wel, boor! Ik zal van uw royaliteit
gewagen van avond."
„Dat zou ik maar laten! 't Zou jou niet ten goede
komen. Tracteeren uit andennans beurs I"
„'t Zou ook wat — ze kennen me wel!"
,,Zoo? — Ben je nogal getapt?"
"Maar vadertje! Hoe kan ik dat nou zeggen? — dat
moet u aan mijn vrinden vragen."
„He, ja! Van je vrinden gesproken, hoe is 't met Piet
z'n examen?"
„Wel, morgen! Dat weet u toch wel!"
,Ja jongen, maar ik heb zooveel aan me kop, 'kvergeet
zoo'n datum wel 's. Zoo! Dus morgen weer aan de fuif?"
,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 dan maar
voorzichtig, Bob, kalmpjes aan, hoor!" zei hij nog en ging
zitten lezen.
„Ja, zeker, zeker!"... En Robert scheurde met een beweging van ongeduld den omslag of 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 woordenwisselend, 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 opzij leggen op me kamer."

„Best! — adieu — tot vanmiddag!”
Zij drukten elkaar de hand en de vader ging naar zijn
eigen, de vroegere nhuis"kamer, en redderde daar wat op.
Vervolgens vertrok 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
moest..., en wenkbrauwfronsend, met
weer moest...
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 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 javiale, fideele kerel op den 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 kijken.
Hij was „'n heertje", zei Mie, de oude meld, 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 . Hij vond 't zelfook, en niet alleen uiterlijk.
Want hij wist zeer juist, hij voelde door en door, hoe zijn
moeder geweest moest zijn, en dat hij op haar leek — ook
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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... en als zijn vader.
Zijn beste vrinden alleen wisten hoe ook hij nu en dan
plotseling uitvallen kon: scherp, vlijmend 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, niet wonder groot. 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 naar de kroeg ging. Ook
moest hij nog een visite maken bij de familie Van Dam;
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'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 gaarne zwart, een zwart
jaquet, 'n wijd uitgesneden vest, 'n klein zwart strikje.
Zijn kamer was — een studentenkamer. Gezellige
wanorde, veel onontbeerlijke prullen, veel boeken overal
verspreid. 'n Leege tafel was Bob een gruwel, gaf hem
zelfs een gevoel van leegte. Aan den wand, zonder symmetric, 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 naast Verlaine,
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 ploeteren en
keek niet op toen Bob binnenkwam, zijn stap herkennend.
„Morgen!"
„Morgen!"
„Hoe gaat 't?" 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! — Hoe gaat 't met de economie , he ertj e ?"
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„Hou je me nou voor de gek? 't Gaat er heelemaal niet
mee — ik heb er dan ook nog zoowat nets aan gedaan, —
weet jij er wat van?”
„Ik? — Godbewaarme!"
„Zoo! Nou, 't is dan ook allemaal blikslagersche nonsens, die heele economic."
„Nou, dat zou ik dan die 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?"
„Dat hoef ik goddank niet te weten! Val me nu niet
lastig met onnoodige vragen!"
„Heb 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, zaken die juist zeer
hoog in aanzien staan, zooals kraan en krediet..."
„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 kwasi aangedaan:
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„Dank, 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
vriendelijke woorden! Maar wacht mij hier, mijn trouwe
makker, over een uur ben ik terug en dan ga je met me
naar de kroeg, al moest je morgen in plaats van twee,
vijf-en-twintig proffen vijf-en-twintig loeren draaien.
Hadie!” En weg was hij.
Piet die gedurende deze rede vergeefs getracht had
zich los to rukken, luid protesteerend, zond hem nog een
paar vriendschappelijke verwenschingen 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, sours
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
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en schitterden de oogjes der drie meisjes nog als hadden ze de koorts en de dikke mevrouw knikte tevreden en noemde 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, 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, diep-in op een sofa,
kijkend aldoor naar eene schilderij, een hei van Tholen,
achterovergeleund, zijn hoofd op zijn borst, zoodat zijn
boord wegzakte in zijn jas, zijn handen in zijn zakken,
soezend, droomend, droefgeestig als die hei, in zijn
zwarte kleeren en met naar vorengevallen donkere haren.
Maar eindelijk stond hij op, streek zich met de hand
door het haar en liep droomerig, voorovergebogen de
zalen weer uit. Buiten, in de kil-natte lucht — 't regende
niet meer bleef hij even staan, fronste 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 bock gebogen met toonlooze stem woord voor
woord zat op te dreunen.
„Zie zoo!" zei Bob, „nou is 't uit. Boek dicht, jas aan en
mee! Geen praatjes alsjeblieft!"
„Kerel, ik kan waarachtig niet, je weet niet hoe ik er in
zit. Ik weet er nog niets van, laat me liever werken!"
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„Gekheid, geen praatjes, eerst de lucht in — en een
borrel! Van avond weer werken! Kom, 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. Damp van
natte jassen vermengde zich met 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 behaaglijk, 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 vriend van hem, een student van
een ouder jaar, maar die hem altijd geprotegeerd had en
hem bizonder graag lijden mocht. Bas had waarsehijnlijk
een glas te veel gedronken. Hij zag zeer rood en was erg
goedlachsch.
Dit verschijnsel, ofschoon geen zeidzaamheid, vermaakte Bob vandaag buitengemeen. Hij werd al doller en
doller en spray niets dan hoogdravende 119115CTIS, wat een
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liefhebberij van hem was, die zijn ernstigste vrienden
sours hinderde. Piet maande hem nu en dan aan toch wat
kalm te blijven en niet zulke flauwiteiten te verkoopen,
wat hij zich in het minst niet aantrok. Hij schetterde er
lustig op los!
Maar plotseling werd zijn gepraat wat zachter, en nog
wat, verstomde 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 om 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: „Dag Groen!"
„Bonjour!"
„Hoe gaat 't?"

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.
„Ik nieuws, wat zou ik voor nieuws hebben?"
„Nou ja, je weet wel wat ik bedoel." En zachter: ,,Hoe
is 't met Saartje?"
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„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. lk 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, 't degouteerde me."
„Hm! — Enfin, we praten daar nog wel 's over! Lees
je wat?"
„Nee, ik doe niets dan snijden in lijken en zulk gedoe
meer. 1k lees niets; alleen als er een Nieuwe Gids komt
lees ik 'm en dan de Mercure en zoo ..."
,,En is dat dan niets?"
„Nou ja," zei Groen.
„lets bizonders gevonden?"
„Nee, niet veel, 'k herinner me op 't oogenblik tenminste niets... Soms als ik me heel beroerd voel lees ik
wat in Shelley... Dat doet me goed."
,,Zoo! is dat zoo mooi?"
„Tjassus! Ken je Shelley niet? Jullie leest toch ook
heelemaal niets, jullie..."
„Jullie? Wie zijn dat?"
„Jullie — wel, dat zijn jullie juristen, dat zijn je echte, je
ware dubbel overgehaalde studenten," zei Groen met een
smalend lachje, „jullie hurren ..."
En meteen stond hij op en liep weer zonder iemand to
groeten — groeten is zoo banaal — met zijn hoed achterover, de kroeg uit.
Bob bleef soezend voor zich uit zitten kijken.
„Wil je nog een borrel?" vroeg Bas.
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Hij schrikt op. „He? — een borrel? — nou Bas, als jij
me dat met zooveel gratie offreert, mag ik niet weigeren."
„Wat drink je voor bocht? Vermouth zeker?"
„Knap geraden!"
„Gerrit! Een vermouth, en een — een, ja wat zal ik 's
nemen — nou Beef mij 's een oranje, dat hebben we vandaag nog niet gehad..."
„Zeg Bob, wat heb je toch met die zure Groen?"
„Och nets — 'k mag 'm wel — 't is 'n goeie kerel en
'n blikslagersche bol, hoor!"
„Best mogelijk, maar ik vind 'm dan al 'n heel vervelende pisang!"
„Je kent hem niet, Bas."
„Dat hoeft ook volstrekt niet. Ik 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?"
„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, wat 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..."
„floor 's, maak me nou niet nijdig! Hoeveel maal van je
leven heb je al met je ouweheer gedineerd?"
„Ja, als je zoo begint..."
Hoeveel maal met mij ?"
„Stil!
„Maar Bas, jij bent toch ook me vader niet."
„Ik je vader niet? Nou nog mooier! Ik ben je vader en
je moeder en alles tegelijk. Ik heb je gekoesterd aan m'n
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borst als 'n als 'n adder, of nee, als 'n lam of noem
maar 'n beest, 't komt er niet op aan! Ik heb je groot gebracht — ik heb je gemaakt tot wat je bent!"
„Je bent een opsnijder,' zei Bob.
„Als je persoonlijk wordt, ga ik weg," zei Bas, „maar
dan is 't ook uit, hoor!"
„Nou, nou! Word maar niet boos, Bas; je hebt groot
gelijk, je bent 'n tweede vader voor me geweest."
„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."
„Gerrit!" riep Bas, „een kruier, dadelijk!"
En Bob schreef zijn vader achter op 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 aan den avond en dronk zoo min mogelijk en
een snort. 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 zijne toch vooral
in eere te houden. Zoo'n goedzak van een ouweheer had
niet iedereen, 't was om jaloersch op te worden. Bob
kon met hem doen wat hij wou, dat wist hij zelf wel.
Een bof hoor, zoo'n vader. Maar hij, Bob, was dan ook
een kapitale kerel! 't Was zeer begrijpelijk, dat z'n
vader trotsch op hem was. Bas was ook heel trotsch op
hem!
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Zoo bazelde Bobs 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, hem de wet gesteld, de
vrijheid ontnomen! De gedachte alleen was hem al onverdraaglijk.
Zij dronken samen hun koffie en toen liep Bob vlug
naar huis. Bas, een van de honorairen, zou later komen,
hij ging nog wat rondloopen in den motregen, die hem wel
opfrisschen zou.
Toen Bob t.huis kwam was zijn vader al weer weg.

III
Roowal was een man van zaken op en top.
Hij hield van zijn yak, 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 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.
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Een goed man met een groot hart.
Toen zijn vrouw op zoo rampzalige wijze haar dood
gevonden had, was hij zeer bedroefd geweest. En die
droefheid kwam niet voort uit egoIsme, 't was niet dat hij
zooveel koesterende liefde derven moest ; te goed wist hij,
dat zij nooit veel voor hem gevoeld had.
Maar nimmer had hij de hoop opgegeven, dat het anders zou worden — 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 — had hij omgegaan met zijn kind, had hij geluisterd als het jonge hart, vol vreugde of vol verdriet, vol
verbazing of verontwaardiging, behoefte had zich uit te
storten, had hij gedeeld in die heilige kinderaandoeningen,
zooals een goede moeder dat doet.
Later, in Bobs 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 Bobs 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
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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 to spreken over de zaak, hem al vast vertellend hoe
't alles in elkaar zat en over zijn plannen met hem, zijn
zoon, die 't alles eens 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, alles, 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
we1 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 vaders handel the)
sterk, dat hij zelfs de oude kantoorkrukken en met inkt
bemorste lessenaars, de heele kantooratmosfeer niet verdragen kon. En hij uitte dien afkeer een paar malen 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
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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 .
't Was hem tot nog toe onmogelijk geweest die voorstelling of te maken in zijn hersens, liever bleef hij Leven
in den roes van zijn drukke 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 maatWat dan? Bob wist het niet.
schappij
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 hem '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 philosophic 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 geheel en al. — 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 inboezemde en om de
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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 stem
opmerkte, dadelijk luid lachend om den indruk weer weg
te nemen.
En 't gebeurde zoo. Bob werd student en studeerde in
de rechten.
Maar sinds dien tijd viel de arbeid den vader dikwijls
zwaar. Hij bleef werken, hard werken, hij kon nu eenmaal niet anders meer, maar hij voelde dat de prikkel
ontbrak, die hem vroeger met vermoeienis lachen, tegenwerking geringschatten, 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, 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 achter zich dicht geslagen en een
zucht van verlichting was hem ontsnapt, toen hij weer op
de gracht liep, waar zijn huis stolid, 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 ge47

komen, de jongen zou er zich dood gekniesd hebben; nu
had hij zijn zin, nu was hij student en vroolijk en levenslustig, en als steeds het licht van zijn vaders leven.
Roowal stapte snel door om gauw thuis te zijn. Hij
liep niet meer zoo recht als vroeger.
Thuis komende ging 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 tom hij Bob niet zag. Angstig greep hij naar
het briefje dat op zijn bord lag, eenige woorden, haastig
met potlood achter op een visitekaartje gekrabbeld.
En zwijgend ging hij zitten, at zonder proeven, dwong
zich aan zaken, niets dan zaken te denken. En na zijn
maaltijd liep hij bijna dadelijk weer naar kantoor.
Het motregende.
IV
Roowals ruime werkkamer was vol studenten.
't Was zooals Bob voorspeld had; er waren veel honoraire
leden komen opdagen. Roowals 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
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wat schijnt te verouderen, het type dat blozend, frisch
en gezellig gezet wordt van het goede leven, al de dinee tj es en soupeetj es, het bier en de buitenlucht — enkelen
uitgezonderd, arrne zwakken, die willoos meegesleurd,
zullen ondergaan in den stroom voor ze 't weten.
't Waren meerendeels verharde epicuristen, genietend
het leven met voile teugen.
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
schrandere 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 ; 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! — Haha! al die goede oude dingen! — Bob keek nog
eens lachend naar het portret van zijn grootvader. ,,Dag,
ouwe jongen, daar ga je," zei hij zachtjes, en dronk zijn
glas uit, zich achterover buigend, met tintelende oogen.
't Was een glorierijke avond in de annalen van het
dispuut.
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 studentikoze 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
't voorbijgaan — hij wist niet hoe 't kwam — 't bijna
vergeten tikken van de houten klok, dat oude familiestuk. 't Deed hem opzien, hij hoorde 't anders nooit
door de gewoonte van jaren ; nu was 't 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 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 z'n kamer
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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 Bens
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, hij glimlachte meermalen en
bleef na de lezing nog vat 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 rondgereden 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 immers
doodgewoon I Bob was nu eenmaal student en dat hij goed
student was, dat hij meedeed, had Roowal zelf gewild.
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Dat hij hem nu toevallig in twee dagen niet had gesproken
— nu, dat had niet anders gekund — 't gebeurde ook
zoo zelden!
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. Wat waren zijn ouders
nu al lang dood! Al bijna vijf-en-twintig jaar. Ze waren
kort na elkaar gestorven, nog met oud. Zijn vader had een
beroerte gehad. Nog zag hij hem liggen, blauw en opgezet
en zonder bewustzijn. Toen had hij toch goed gevoeld dat
't zijn vader was en dat hij veel van hem hield. Zijn
moeder — waarom kreeg hij nu nog, na zooveel jaren,
tranen in zijn oogen als hij aan zijn moeder dacht? — zij
had kanker gehad. 0! wat was dat verschrikkelijk geweest! 0, die dagen, die nachten!
Zijn eenige broer ja, wat had hij Frans weer in geen
tijden gezien! — Frans was cargadoor in Rotterdam, had
't ook al altijd verbazend druk en een groot gezin en
daarbij veel familie van zijn vrouws 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 flinke en oppassende jongens zijn, de oudste al in de zaak...
Waar Bob nu toch bleef? Zoo laat kwam hij anders
nooit to voorschijn. Hij zou maar 's naar hem gaan kijken.
En langzaam liep hij de trap op naar Bobs kamer. Hij
klopte.
„Ja! Wie is daar?"
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„Ik! — 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 Bobs 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 rechts neergegooid over stoelen, en een
berg handschoenen, boorden en dassen op de schrijftafel.
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 Bobs kamer
ver van frisch; Roowal bracht onwillekeurig den zakdoek
die hij in de hand hield even aan den 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?
„Niets, jongen, niets bizonders! Ik kom maar 's even
naar je kijken. Hoe gaat 't? Niet katterig?"
„Nou!" zei Bob, „leelijk!" 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 iets van wrevel in
zijn stem.
„Nou! . 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
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de eerste maal 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, 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 om 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 over 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 trouwen? Dat begreep hij maar nooit; twee menschen die zooveel verschilden! — Zijn moeder . nou ja, dat was begrijpelijk,
haar familie was sterk achteruitgegaan .
nou ja
maar hij ...! Had hij haar dan nooit begrepen? Of was 't
alleen haar mooie gezicht geweest, louter zinnenbeNeen, dat was niets voor hem... Maar wat
toovering...
dan, wat dan? 0! was dit nu misschien een voorbeeld ge54

weest van gedurige suggestie, van een krachtige persoonlijkheid, die een zwakkere regeert! Ja, ja! Dat kon,
waarachtig! . Een interessant geval! En nu was hij, Bob,
de zoon van die twee menschen... Maar neen! weg met
dat ellendige moderne gedenk, brutaal snijdend, ontheiligend als een ontleedmes. 0, die arme goede vader!
Bob stond op en kleedde zich langzaam en als steeds —
vooral na een woeste fuif — keurig netjes aan. Maar hij
voelde zich toch nog niet heel lekker en dat ergerde hem.
Hij kon er toch anders zoo uitstekend tegen! Wat een
landziekig weer ook, net als gisteren en eergisteren. En
waarom 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 toch ook
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 de Figaro op en bestelde een glas
vermouth. De kellner talmde en kreeg een uitbrander.
Hij zat to brommen, hij had het land; waarom wist hij
eigenlijk niet.
Eindelijk kwamen er wat menschen van gisteravond opzetten, allemaal beetje onwel, maar allemaal vol over
de fuif. Wat was dat gezellig geweest! 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 em.
Zij vonden hem vandaag eenvoudig ongenietbaar.
Thuis gekomen ging hij in de eetkamer op zijn vader
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zitten wachten en gaf zich over aan landerige overpeinzingen. 't Student zijn, en vooral bier 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
corpsleven. Wat ook alweer aan 't lamme slag studenten
lag. 't Zou hem de moeite niet waard zijn senator te
worden. Hij zou zich laten kiezen en dan lekkertjes bedanken.
Roowal kwam thuis. ,,Zoo, jongeheer, hoe is 't?"
„O, heelemaal beter!"
„Komaan, dat 's best! Laten we dan maar 'ns een lekkere borrel nemen, he! Zal ik je maar 's inschenken!"
„Dank u well Ik heb al wat gedronken op de kroeg."
„Aha! — Hm! Maar toch heelemaal beter, he Bob?...
in 't geheel Been kater meer?" plaagde 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,
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puur om Bob plezier te doen, want eigenlijk had hij er de
eerie helft niet van begrepen en met de andere helft was
hij 't geheel oneens geweest. De vorm alleen 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 flink doorheen te
slaan gaf hij eenige meeningen ten beste, die kant noch
wal raakten en door Bob deerlijk afgemaakt werden.
„Nou ja," zei de vader, wat spijtig, „'k weet wel dat ik
daar allemaal niet zooveel van geleerd heb als jij."
„Maar praat er dan oak liever niet over, vadertje," zei
Bob, beschermend.
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!
VI
Op een middag, 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."
„Best, vader," zei Bob, een beetje verbaasd, „we zullen
de familie ontvangen."
En zoo kwam 't dat vader en zoon op dien Zondagmorgen samen aan 't station waren om oom en tante en de
beide neven op te wachten.
Het viertal arriveerde. Bob herkende ze bijna niet,
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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 moest.
Hij noemde Bob in den regel „neef" en sprak druk, in
Rotterdamschen tongval. Dirk was een jongen van een
jaar of zestien, met linksche bewegingen en een dom
uiterlijk, doorgaans zwijgend en rookend, even grinnikend als hij werd aangesproken. Oom Frans leek veel op
zijn broer. Maar hij was veel drukker, driftiger, hij had
iets cholerisch en miste geheel Jan Roowals 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 begrijpelijkerwijze 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 te pijnigen met de gedachte dat dit nu zijn neven
en dat nu zijn tante was. De broers, Jan en Frans, hadden
het 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 op58

merkte, 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?"
„Je raadt 't," zei Bob, die juist aan Kees veel over de
instellingen zijner universiteit had loopen vertellen.
,,Dan ga je zeker alle avonden uit, he?"
,,Hoe meen je?" vroeg Bob.
De andergrinnikte. „Hoe ik meen? Wel, of je veel uitgaat, naar de komedie, of naar 'n koffiehuis .. of zoo . .."
„Wel nee, beste jongen," antwoordde Bob kwasi goedig. „Zie je," ging hij voort, meer tot Kees dan tot zijn
broertje, ,,we hebben hier onze eigen societeit erg daar
vinden we elkaar in den regel."
Plotseling Imam er een duivelsch plan in hem op. „Wil
ik jullie daar van middag 's introduceeren?" vroeg hij.
„He ja," zei Dirk, „Dat '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 hadden 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 ale kanten
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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 genoegen,
over 't tafeltje gebogen, kwajongensverhalen te doen van
veel drinken en zoo meer.
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 kwam,
maar Dirk was maar liever blijven zitten.
't Liep intusschen alles goed of en toen de familie weer
aan de tafel was vereenigd, werd Kees, verheugd dat hij
er zich zonder gek figuur doorheen geslagen had, zeer
spraakzaam, terwijl 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 heilzaam 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.
Aan 't dessert wendde oom zich plotseling tot zijn
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broer met de vraag: „En wat moet Robert nu eigenlijk
worden ?"
„Wel, hij studeert immers in de rechten," antwoordde Jan.
„Nu ja," zei Frans, „rechten studeeren! Maar wat beteekent dat? Advocaten en rechters zijn er al veel to veel
— wat wil hij wOrden?"
„Nou Bob," zei Jan, lachend, „vertel jij 't oom dan
zelf maar 's."
Maar Bob had er niet den minsten lust in. Hij voelde
zich beleedigd door zijn ooms 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?"
„Twee jaar," zei Bob, kort, meer en meer geergerd.
„En nog Been candidaat?"
„Nog niet, oom!"
„Dat wordt dan toch langzamerhand tijd, he?"
Zoo had nog nooit iemand tegen Bob gesproken! Hij
keek zijn vader aan, die zijn blik meed, en antwoordde
snel blozend 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
„Bob! Bob!" riep Roowal
liep driftig de kamer uit
maar vergeefs. De Rotterdamsche familie zweeg beteuterd.
Men hoorde de voordeur dichtslaan.
6

Toen vergat Frans een oogenblik zijn rechtzinnigheid
en deed een langen vloek weergalmen. Dat 's me 't
ventje wel," riep hij, „ik kan je niet feliciteeren, Jan!"
,,Frans," zei Roowal, „laat ons hierover zwijgen en houd
de bedoeling in 't oog, waarmee ik jullie 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 dien 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 omgang
met zijn lieveling. En de arme gevoelsman leed onder de
streRge klaarheid van zijn geest, die 't gedrag van den een
afkeurde — maar den antler bespotte.

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 to schamen. Wat nu, hij, de door en
door correcte student, die den naam van „gentleman" als
hoogsten eeretitel beschouwde, hij had de wetten van de
gastvrijheid geschonden, als de eerste de beste vlegel, hij
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was nij dig uitgevaren tot een Bast, tot den broer zijns vaders !
Hij had bitter 't land. De split, 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 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 I
Bob ontbeet met zijn vriend en ze gingen samen weer
naar de kroeg, 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 moeilijk 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 we1. Maar
wees jezelf maar Bens altijd meester! — En wat is die
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oom Frans dan ook een vervelende, krenterige, fijne .."
„Still" zei Roowal, wenkbrauwfronsend, en vervolgde
snel sprekend, met schokken: „Ik wil niet dat je op die
manier over mijn broer spreekt...
't Is eendegelijk man,
die veel heeft gevverkt Je hebt er mij verdriet mee
gedaan . Dat je daar heelemaal niet aan gedacht 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 als 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 aanleg, 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 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
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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 in plaats 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,
revolutionnair artikel, dat hij inzenden wouaan 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 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 meer te kennen in zulke aangelegenheden, waarvan hij toch tevoren weten kon hoe ze
zouden beschouwd worden. Hij zei hem dit ook, er bijvoegend dat zijn vader nu eenmaal vastgeworteld scheen
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.
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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 poen.
VIII
Zoo ontstond dan en groeide langzaam aan, langzaam aan,
die meest heillooze verwijdering, de verwijdering van
vader en zoom.
Bob was nu bijna drie jaar student. Hij had allerlei
baantjes gehad, die 't hem dikwijls druk gemaakt hadden,
maar aan de studie van het 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 commissieleden tot sinecuren. Maar was het afgeloopen, dan zonk
hij terug in zijn behaaglijke, gemakzuchtige 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 geweldige golven dan in huppelend gedartel.
Graag was hij ook in 't gezelschap van knappe menschen,
die enthousiast over hun vak 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
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hem bewonderden om zijn vluggen geest, zijn schrandere
sprongen van hak op tak, zijn gemakkelijk redeneeren
over alles met zekere kennis van zaken, een notie, een
Ahnung. Hij praatte zich sours half-dronken, opgewonden
door 't gelach en de toejuichingen van zijn dankbaar
gehoor.
En niet minder lief was hem de omgang met vroolijke
smulpapen en drinkebroers, menschen als Bas, joviale
studenten, dik en gezellig en goedlachsch, rijk en gedistingeerd, geen woestelingen, geen bohemiens.
Maar studeeren deed hij niet — althans geen romeinsch
recht, wat toch 't hoogst noodig was voor zijn candidaatsexamen. Hij las veel en alles door elkaar, zonder eenig
systeem. Boeken hadden tijdelijk een grooten invloed op
hem, wonden hem soms op totdat hij wat zijn vrinden
noemden genialen nonsens uitkraamde, en drukten hem
soms neer, zoodat hij zich een paar dagen somber en
klein — ja bijna wanhopig 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,
afgeleid door alles, en niets doorgrondend, een echt kind
van zijn tijd.
Dan had hij het land, dan sprak hij schamper over werken, over studie — Waartoe, waartoe? Alles was immers
ook al gezegd, alles al gedaan! Dan verveelden hem alle
menschen, alle dingen om hem heen, dan scheen hem de
wereld oud en versleten, het leven saai, onbelangwekkend,
niet de moeite waard. Dan ging hij vaak naar Groen om
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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 v6Or de groote vacantie candidaats te doen. Hij
liep dan ook van tijd tot tijd een college en nam ter elfder
uur een repetitor, die een 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 —hij had het verleerd ; hij
had het niet gedaan sinds hij 't Gymnasium verlaten had,
hij was den slag er van kwijt, hij voerde niet veel meer uit.
Vol vertrouwen 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 duur levende jongemenschen hun trouwe
makkers, en zijn beste vrinden van 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
alleen, en nu en dan de helft of minder van een nieuw
boek van Gyp of 'n bundeltje van Silvestre. Nooit meer
dan de helft, want dan verveelde het hem. Hij leefde
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eigenlijk alleen 's avonds en 's nachts. Hij verteerde veel
geld en kreeg iets opgezets, iets 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 en voortdurend pennengekras.
Roowal gaf hem altijd wat hij vroeg; niet meer als
vroeger met een lachende opmerking, een vriendelijk
plagende aansporing tot zuinigheid, maar stil, ernstig,
zwijgend, met Ioom-langzame gebaren, nu en dan fronsend de zware grijze wenkbrauwen.
Soms, thuis, als hij zijn vader zag, merkte Bob een
plotseling opwellend gevoel van berouw en onbestemd
verlangen. 't Was beklemmend, 't maakte hem angstig,
als iemand die weet dat hij iets belangrijks verge ten heeft,
maar er zich niet meer op bezinnen kan. Ook hem was 't
soms of hij iets verzuimd had, of iets verloren, iets goeds,
iets warms en hij verlangde dat terug, maar wat was het —
hij kon, hij dorst er zich geen rekenschap 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 oordeelde 't eigenlijk beneden zich, ze ernstig
to 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 weggeredeneerd, en zijn vrinden deden
de rest,
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Roowal begon zich meer en meer, begon zich dagelijks
met innige bitterheid to 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 koelbeleefd aan 't verstand, dat 't
hun niet aanging.
IX
Op 'n avond dat Bob toevallig thuis was en bizonder werd
getroffen door de neerslachtige howling 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 genomen. Hij wilde zijn hart eens uitstorten, wilde 't
Bob eens goed zeggen, alles wat hem hinderde, al zoolang.
Maar kalm wou hij 't zeggen, 't een na 't ander, bedaard
en juist. 't Spel schaak was een 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 opzij en keek hem aan met groote
ernstige oogen. „Mijn hoofd staat niet na' dat spel van
avond," zei hij, „wij moeten 's 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 op70

offerend verkroppen en weg was zijn wil om kalm te
blijven. ZOOvele malen had hij in zichzelf herhaald wat hij
zeggen zou, maar 't luid uit te spreken was hem te machtig. „Wat er is?! — Wat er is?!" berstte hij uit, en toen,
woest hartstochtelijk, woedend en toch soms met zachtteedere 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! — te tobben
over hem. — 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! ?... 't Was geen
leven, wat hij deed, dat liederlijk luie bestaan, een mensch
onwaardig . 0, waarom was hij zoo geworden ; waren 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 verdiend? . 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, Roowal, wat voor 'n zoon had hij!...
Hij schaamde zich over hem, diep. 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 hij geweest! ... Maar 't was dwaasheid, verblin71

Wat had hij er voor terug gekregen? Bob gaf
ding!...
minachting voor zijn liefde, smaad voor zijn toewijding
Bob trapte op zijn hart... hij spuwde er op! ... Maar 't
moest een eind nemen, dat schandelijk leven. Zoo leefde
Been 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 lippen. 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 getracht alles voor je te zijn,
alles tegelijk, een vrind, een . een
m . .."
Hij kon niet verder, 't woord moeder was hem op de
lippen gekomen en hij had gedacht aan zijn vrouw. Juist;
zij was 't die daar tegenover hem zat, zij, zij, die hem
altijd had gesard en voortgezweept en getrapt. Ja!
juist! ..," riep hij, „juist! Op de moeder lijk je, precies
diezelfde oogen, diezelfde mond... 0! 0! ..." 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
klappertanden, voelde hij zijn lippen en mond branden.
Hij liep naar zijn vader toe, legde zijn hand op diens
rechter schouder, smeekte: „Vadertje .."
Roowal kon die aanraking niet hebben.
Je hebt
„Weg," kreet hij, nga weg! Uit m'n oogen!
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geen hart, net als je moeder, geen gevoel, niets! . Je
je bent niets, niets voor mij, niets
bent 'n..,
je bent...
voor jezelf. Je bent niets en je zult nooit lets worden!
. Omdat je geen hart hebt!
Weg! Ga weg!"
„Vader," klonk toen een vreemde stem, die dikwijls
oversloeg met naar gepiep, „vader, je hebt geen recht om
zoo te spreken, geen recht mij zoo te behandelen Ik
heb u altijd Iiefgehad, op mijn manier... God weet 't hoe
maar u begrijpt mij niet,
ik van u gehouden heb altijd
zoomin als u m'n moeder hebt begrepen. waarachtig, u
weet
begrijpt me niet
u kunt het misschien niet
ik 't . 0, als u 's wist water in me omging! Alsu wist
als u wist . .. Maar ik kan 't u toch niet zeggen. Nooit en
aan niemand kan ik 't zeggen...
Werken ? Ik kan het
niet... ik heb geen rust... nooit! nooit! . 0, ik ben
zoo ongelukkig!"
De vader, even zacht, ingehouden, langzaam:
„Wat? Jij ongelukkig?... Ondankbare
OndankAls je zelf
bare . Je weet niet hoe je me pijnigt! .
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. „0 !" riep hij,
„moeder! moeder! . .." En toen rende hij weg, de deur uit.
In de gang stond Mie, de oude meid, te huilen. Ze had
't wel zoowat begrepen. „Jongeheer, 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
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X
De oude man bleef alleen Hij zat in 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 het er uit
was nu, het kon niet langer hij zou er onder door gegaan zijn. 't Was goed, heel goed zoo! Hij juichte zichzelf
toe in zijn hart, vond zich flink, mannelijk. Hij had dien
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.
Toen kwam er een begin van berouw in hem op.
Was hij voor dien man daar altijd geweest wat hij moest
zijn, een goede zoon, hem bewonderend in zijn kracht,
hem steunende in zijn zwakte ... was hij
?
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Gansch anders was hij geweest dan zijn vader, &eri
deftig-stijven man, passend geheel en 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 vvarmvoelende. Hij keek naar het
andere portret. En weer dacht hij aan haar vreeselijke
ziekte, aan haar moedig lijden... aan haar sterfbed, aan
dien onbeschrijfelijk zachten glimlach waarmee ze, tot
het einde toe, naar hem, haar meest geliefden zoon, had
opgekeken. En hij weende weer, teeder bij de gedachte
aan die teedere moeder. 0, wat 'n rijkdom was het geweest, zoo'n moeder! 0, hij wist het, haar had hij
veel verdriet gedaan, door zijn drift, door zijn onredelijk
opstuiven. Maar nooit, nooit had zij hem van zich gestooten! Met eindelooze zachtheid — hij hoorde die
stem 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 lang zoo zitten, turend naar dat portret, die
weemoedig-lieve oogen, dat goede 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 te schilderen zooals ze werkelijk was.
Plotseling sloeg de klok. Hij hoorde ook nu ineens hoe
stil het was in huis. 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 . weggestuurd had.. .
Waar zou hij nu zijn? Waar was hij been gevlogen?
Hij voelde dat zijn beenen geheel stijf en doof waren
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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 zoo, dat deed hem altijd aan iets denken... wat
was 't ook weer?... 0, ja, aan den Spanjaard, dien
woesten Spanjool op 't plaatje. 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, dat hij alleen was. Gekheid, dat
was immers altijd zoo, hij was altijd alleen. Waarom nu
meer dan anders ? Waarom hoorde hij nu ieder geruchtje
in zijn stil huis, iederen stap buiten, waarom klopte 't in
zijn keel, waarom kon hij niet lezen?
Was hij soms ongerust? ... Bob? . Ba, die zou wel
warmpjes bij een vrind zitten, of op de kroeg misschien.. .
Wat bekommerde Bob zich om hem!.. .
En toch...
Hij liet zijn boek liggen 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. Een geheimzinnige stilte zonder maneschijn. Rood flakkerden de
vlammen van de lantaarns achter haar vuile ruiten, aan den
hemel duizenden sterren, zacht flonkerend, onbeweeglijk. 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
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geroepen, toen hij wegliep ... Waar was hij heen in zijn
wanhoop? ...
De oude man — hoe oud was hij nu! — liep terug,
keek in zijn leege kamer. Necn, hij kon 't hier binnen
niet langer uithoudenl Zacht loopend langs den wand,
angstig, als een dief, sloop hij de deur uit, schrok van het
piepen 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 een oogenblik goed. Zij
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 met dat
de vroegere boezemvrienden 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 geven van wat er toch eigenlijk gebeurd was,
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hij kon zich maar niet begrijpen dat het geen droom was.
Nooit had hij zijn vader zoo gezien, nooit vermoed dat
hij zoo zijn kon. Had hij dat alles toch verdiend? Had hij
dan werkelijk geen hart, was hij niets, heelemaal niets?
Neen, neen, dat kon niet, dat had hij niet verdiend.
Hij had altijd van zijn vader gehouden, altijd. Hij was dikwijls wreed geweest, hij had zijn vader klein, beneden zich
gedacht en was laag genoeg geweest hem dat to 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 . .. 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
voer 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 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
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hoorde er ook bij.En Bob ging mee, omdat hij niet wist
wat hij anders zou doen. En wat kwam 't er ook op aan
voor hem, hij was immers toch niets.
Zij landden 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 vechtpartij ontstaan zijn als hij weggegaan was.
Hij bleef dus, met zijn „zuur gezicht", zich bitter voorpratend dathij toch immers nergens anders goed voor was,
hij de rnan zonderhart. Hij bleef en dronk en speelde mee.
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 een toeval, merkte hij, dat twee van zijn
overburen valsch speelden, samen knoeiend. Hij wierp
hun de beschuldiging vlak in 't gezicht. Een 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 tusschenbeide te komen, twee stonden
er bij te lachen, onnoozel, als dronken menschen doen.
De gastheer vuurde de vechtenden brullend aan. De tafel
wankelde, flesschen en glazen vielen om, braken rinkelend, de wijn vloeide over 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
79

zag zijn zoon daar liggen, achterove-r, hijgend en een
witte hand geklemd om zijn hals. Roowal liep door en
greep die hand en trok haar weg en den bezitter gaf hij
een slag in 't gezicht dat het 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, waar hij was neergekomen, met
open mond, als iemand die een spook ziet.
Bob, bevend, van allerlei aandoeningen overweldigd,
stood op met neergeslagen oogen. Hij begreep alles. En
zijn vader de deur uitdringend zei hij angstig: „Ga weg,
vader, 't is hier Been 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 een 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, 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.
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XII
Toen Roowal op de kroeg was gekomen en Bob daar niet
vond had hij aan een kellner gevraagd of hij „meneer
Roowal" ook gezien had. De kellner had meneer niet op
de societeit gezien vandaag — 't speet hem — 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 het adres
op van Bobs gastheer en zoo was Roowal daar gekomen.
Op de trap had hij al verward geschreeuw en gestommel gehoord en gemeend Bobs stem te herkennen. Bleek
van angst was hij snel doorgeloopen, op 't geluid of had
hij een deur opengestooten. En hij had dadelijk gezien de
kaarten en het geld, den grond nat van wijn, de vechtenden ... '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: lk ben uitgegaan om mijn 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
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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, datbloed. 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 weekneerslachtige 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
mensch geworden, iemand die zijn evenwicht kwijt was,
een ziend-blinde.
't Was zijn vaderplicht te doen wat hij kon om dat
leven weer te regelen, dat evenwicht te herstellen, die
oogen te openen. Dat zou hij dus doen.
En met wanhopige kalmte maakte hij toen een programma op voor de toekomst van zijn zoon en voor zichzelf...
z6nder dien zoon.
Streng, als man van zaken, maakte hij dat of in zijn
geest, en toen kwam 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
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hij dan weten zou, zeker weten, wat 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 .
En dikke tranen ontsprongen aan zijn pijnlijk starende
oogen .
XI I I
Toen Bob wakker werd en zich met schrik en smart den
avond van gisteren herinnerde, stond hij dadelijk op en
begon zich haastig to kleeden. Want hij verlangde naar
zijn vader, hij was vol medelijden met hem, hij wilde hem
zien, met hem praten, hem de handen drukken, dempend
de kloof tusschen hen met hartelijkheid en warme
woo rden
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 — o!
zijn vader zou hem vergeven, zeker! Want hoe lief had
zijn vader hem toch, wat 'n innige teederheid sprak uit
dat bezorgde zoeken — wat moest hij geleden hebben —
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 een kind, open, eerlijk, goed, rond. Dat gaf
hem moed, veerkracht, maakte hem bijna vroolijk onder
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'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 kunnen
vergeven, nobel vergeven, zijn onredelijke woede, zijn
niet begrijpen, zijn niet willen luisteren. Hoe volkomen
vergaf hij hem alles — 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 een puur,
een verfijnd genot zijn, allen trots te offerenaan 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
streng aan te zullen pakken, hard te zullen werken om
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 koffietafel 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, „straks heb ik je 't een
en ander te zeggen."
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hij kon
Bleek stommelde Bob terug naar zijn stoel...
niets eten. Weg was dat zich eenvoudig, kinderlijk, goed
voelen — er was een plotselinge strijd in hem gekomen —
een strijd tusschen zijn trots en zijn liefde. Hij was diep
gekrenkt door die norsche afwijzing.
Ook Roowal at weinig, keek in de krant, met gefronste wenkbrauwen en verstrooiden blik. Als 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. Na de koffie weer zoo.
Om vier uur mag je een 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 leven van eenvoudig werkman
niet langer te verbitteren met ijdel brooddronken gepraat. Goed begrepen?"
Bob zat als bevroren. Zijn trots groeide bij ieder woord
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als it geloof van een martelaar bij 't hooren van zijn veroordeeling.
„Ja," zei hij, „ik heb u begrepen," met even trillende,
koud-harde stem. Toen stond hij langzaam op, keerde
zich van zijn vader of 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, maar 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 hun blikken ontmoetten
elkander en zijn vader keek hem koel en strak aan.
„Goed," zei 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. 0. T. I. U. S., de sympathieke gentleman, stond
daar als een schooljongen, die straf heeft gekregen en hij
voelde 't door en door, hij voelde zich diep ellcndig.
Loom slofte hij naar zijn kamer en bracht de eerste
uren door in naargeestig gesoes, sufferig als een 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 kunnen verwurgen.
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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.
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 het
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 harde, harde woorden ...
Aan tafel zag hij zijn vader weer en hij zag hem lijden
met 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
een voortdurenden tweestrijd ten prooi. Zou hij naar beneden gaan, het er nog eens op wagen? Maar zijn trots
liet het niet toe.
Zoo ging ook de volgende dag voorbij. Roowal ging
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's avonds naar kantoor. Bob had met trillende stem gevraagd of het 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 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 ik 't kon, Mie!"
als ik 'n goed woordje . .." stelde ze voor.
„Nou
„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. Bobs 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 hijgde naar
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uiting, naar warmte, naar liefde . Tevergeefs wilde hij
zich dwingen tot jets doen, tot werken, lezen; de letters
dansten voor zijn oogen!
Er moest een ejnd aan komen. Het moest. 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 een 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 flink en mannelijk, dat hij zich in zijn waardigheid hersteld en een wijs
vader voelen zou, als hij zijn zoon een levenswijs zou
hebben voorgeschreven op strengen toon. Hij zou immers
't bewustzijn hebben dat hij zijn plicht gedaan had, zijn
harden plicht.
Maar hij had zich vergist. Een twijfel, een stille wroeging, een onverklaarbaar zelfverwijt bleef hangen in zijn
hart en ergerde hem, maakte hem wrevelig. Hoe was dat
nu mogelijk? Hij was nog te zacht geweest, te goedig. De
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 Teed er
maar hij dwong zijn gelaat tot een
des te meer door...
kalm ernstige uitdrukking.
Juist dien middag van den zesden dag kwam er een
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brief van Frans, zijn broer, een brief vol zelfvergoding,
ondanks zijn nederig gefemel. Hij schreef veel over zijn
oudsten zoon, dat het toch zoo'n lieve oppassende jongen
was, dat hij zoo hard werkte iederen dag, under zijns
vaders toezicht natuurlijk. „Verbeeld je, Jan," schreef
Frans, „'s avonds als hij boven komt en bij ons zit — ik
lees de krant en Coba zit to 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 betrapte zich werkelijk op loftuitingen op zijn zoon. En dan ergerde hij zich weer aan
zichzelf. Bob had wat hij verdiende... Bob! ... 0! Niets
van de zwakheid van vroeger, weg er mee!
Met zulke gedachten zat hij ook 's avonds aan de tafel
op zijn kamer, toen Bob klopte.
Binnen! . ..
De deur piepte en Bob stond in de kamer. Hij stond
daar bevend, met neergeslagen oogen, kwam toen langzaam, schoorvoetend nader. Roowal keek op, verwonderd. Een strong woord drong naar zijn keel, maar hij
sprak 't niet uit — 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.
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„Vader ...!” 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...
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.
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: „O, 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 Roowals eigen exemplaar schreef Bob er
bij: mijn besten vriend, mijn trouwen makker.
Winter 1893—'94.

9I

EEN KALVERLIEFDE

I
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 . „rra . o . !" Toen weer schuifelen, krassen.
Jan stond nu ook op, nog wat roezig door het dreunen
van de muziek zoo dicht voor hem en door hethelle 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 oudeheer Van
Maerlinck ging vooruit, ruim baan makend, dezen en
genen luid vroolijk groetend.
In de voile garderobe, waar een geur van nattige duffelsche jassen hing, ondanks den 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 sehouders 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, 't tocht hier zoo,
vooruit, deze kant!" En hij duwde haar zachtjes op door de
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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 Jans blozend gezicht, drukte toen vlug haar vriendin een paar
kussen op de wangen. „O! zeker . .. en, meneer, ik bedank u wel. ..", begon Jan, maar Maerlinck lachte:
ja, adieu! Wel thuis hoor! — Droom maar niet van die
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
plassen 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 genoeglijk
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
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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 kijken, zoodat ze wat verlegen werd en rood. Hij
zag dat en keek voor zich, naar zijn vooruitgestoken voeten, merkte op dat zijn broek, zijn beste, zijn zondagsche,
ook al weer te kort werd en 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, een 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
achterdcur weer knarsend open ging en een jong meisje
binnenkwam, gevolgd door een nude baboe en een kleinen jongen 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 onder de bank en wendde zich naar Lize: „Ja,
nietwaar, een mooie opera en aardig van meneer Maerlinck om ons mee te vragen". „Zeker," zei Lize, „heel lief."
„'t Zal je broer Eduard wel gespeten hebben, dat hij
niet van de partij was vanavond, he!" vroeg hij.
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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 oogopslag, 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 to 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 vind 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 wat
aardig! En mooi ook, — kijk's, dat fijne neusje en dat
mooie, zachte teint, en wat een gedistingeerd gezicht!"
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 vind." Zij bootste boosheid na, wendde haar gezicht of en sloot de oogen, waarop
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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 pool; nu en dan bespieddehij
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 overgaan. „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 huizen" 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 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 —: 't is toch maar gemakkelijk als je zoo'n
Rattenvanger bent en alle meisjes dwingen kunt je 'n
zoen to geven." Zij kuchte even, keek hem 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: „Nee, maar ik
kan wel vragen..."
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 lachte 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 ver97

legen lachend over elkaar staan — tot de deur openging.
Jan nam zijn hoed af en gaf Lize de hand. „Doe mijn
groeten, wil je?" zei hij, „en wel te rusten!" „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!
II

Een oogenblik bleef Jan nog turen op die deur, toen
draaide hij zich om, 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 opeens gaf hij een korten schreeuw van vreugde en
begon 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 begon 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!
hiho! (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,
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dat poezele, zachte, — en ze is m iIn meisje. — Hei, hei,
nou niet te voorbarig! — Gekheid! ze is dol op me, —
hoe kan 't eigenlijk?! — Hij keek opeens naar zijn schaduw tegen een witten muur naast hem. Hij stond dicht bij
een lantaarn, de schaduw was duidelijk, maar een beetje
verlengd. — Wat 'n beenen! Wat 'n figuur! Hij
maakte grimassen. — Haha 1 wat 'n figuur! Ik begrijp er
eigenlijk heelemaal Diets van dat ze van me houdt —,
maar 't is toch zoo, 't is zoo, 't is zoo! —anderslaatjeje
zoo niet zoenen, gekheid! ze is rnijn meisje, — ik heb een
meisje, een mooi, lief, aardig, engelachtig meisje, ik, Jan
Droste, gymnasiast 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, hoor! — ja, dat
moet beroerd zijn! — Ha li lai 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; nee, nu niet meer 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 z6(5 in slaap viel zou hij zeker
van haar droomen!
Stil! 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 wat voorbereiden op mogelijke ontmoetingen; wie zou 't zijn?
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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, heb 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 broertje.
„Hans? Zoo? Wat scheelt hij?"
„Koorts," antwoordde zijn moeder met een bedrukt
gezicht, „nog al hard de koorts, hij was vanmiddag al hangerig en klopperig, en vanavond bepaald ziek, — dokter
komt morgenochtend."
„God! dat 's vervelend!"
„Wij zijn zoo bang, dat hij wat onder de leden heeft,"
zei zijn vader, „er zijn zooveel maze/en in de stad."
„Nou, kom, dat is niet gezegd!
Dat was nu heel onbehaaglijk! 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, als ze

wisten, dat hij een meisje had! Ze herinnerden zich zeker
nog zoo goed, dat hij ... de mazelen had.
„Kom," zei hij, „ik ga maar naar bed, nacht vader, nacht
moeder, — wel te rusten!" — En hij liep op een drafje
naar boven, stommelend 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!
III
't Was heerlijk, dat er een Zondag volgde. 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 aangekleed, en opgemerkt — ondanks zijn haast
— dat hij we1 een 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 of 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? Nou — hij was, goed beschouwd,
een beetje verliefd op alle mooie meisjes, die hij kende,
maar op haar meer? — Neen; toen zijn oudelui dat par-

tijtje 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 samenalleen-zijn, iets ongewoons — dat doekje, Anna van Duil,
dat kijken, ja, dat alles deed er wel aan toe, wel wat! —
maar toch... Hij begreep er eigenlijk niets van, ziedaar!
Maar 't was nu zoo. Hij hield nu van haar als van niemand
anders.
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 moeder hield, —maar het hebben van een meisje,
een lief, mooi meisje, zoo heel in 't geheim, zulke heerlijke poezele wangen om te kussen en dat zachte glanzige
haar om te streelen, — dat was lets avontuurlijks, lets
doll, — verrukkelijk romantisch! — Hij moest eigenlijk
meer van 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, zijn meisje? Was
hij er eigenlijk al zoo zeker van? En die zoenen dan, en
die blikken en die stem! Ja, maar . .. En hij bedacht allerlei
om zich wijs te maken, dat hij nog lang niet zeker was van
haar ja, wat Naar...? Haar liefde? Wat klonk dat
plotseling ontzettend hoog, was het dat wel, liefde? Kon
dat, een jongen van zeventien jaar en een meisje van
achttien?
Ja, maar, hij was wel zeventien, maar hij voelde zich
(Rider,
't scheelde veel, de een of de ander, — hij was

niet zoo kindcrachtig als andere jongens van zijn leeftijd,
hij ... Maar liefde, liefde! — God, wat klonk dat hoop en
steil, hij moest daar aan wennen, — liefde!
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 geInviteerd — en dan —
hij was er zeker van — zou hem alles helder worden.
En het werd hem alles heel helder dien avond, stellig,
vast! Zij was den heelen avond om hem been, 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!" 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
oudsten broer, voor den geest als een vriendelijke engel;
Eduard, zijn gelijke van jaren, met Wien hij op de „groote"
school geweest was en die nu „ging op" de H.B.S. Hij had
hem in de laatste weken dikwijls ontmoet, bij Maerlinck.
't Was een bleeke zwakke jongen, in-zwak naar lichaam
en geest. Jan voelde zich zijn meerdere.
Maar juist het scherpe contrast van die twee jonge103

mannen, 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 noemt.
„Ja, Eduard moest hem helpen, hij was — vond Jan —
volkomen the right man in 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
liet liggen, begon van Jan te houden als van een ouderen
broer, voor 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.
Nu werd er 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
familie voor zich in.
En zoo ging alles naar wensch — heelemaal naar
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wensch — zoo goed; al te goed, dacht Jan soms met onrust, — maar kom, zei hij dan, met een glimlach, stil
voor zich uit, hoe langer hoe liever, niet waar?
V
„Goed... wie volgt . .." sprak langzaam meneer Wouters,
de leeraar in het Grieksch, — maar er volgde niets dan een
schuifelen en kuchen en onderdruktgegichel. „Wie volgt!"
't Was een warme lentemiddag, de atmosfeer 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 lambrizeering en den linkerrand van het
hooge schoolbord.
De jongens van de vijfde klas zaten stil in hun Grieksche-themaboeken te kijken ; sommigen steunden, de ellebogen tegen de lessenaars zettend, de zware hoofden met
de voile roode handen en lieten de voeten loom langs den
vloer hangen, anderen lagen achterover tegen de gebogen
leuningen, de boeken oplichtend om te kunnen lezen,
terwijl 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 fronste de zwarte
wenkbrauwen en richtte zijn groote donkere oogen naar
Jan Droste, die zijn 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 ontI OS

stonden 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.
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: „Waar 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, Droste? 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 n en 8G 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 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
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vies van hem. Maar de antler, die dat bemerkt had, stelde
zich altijd in zijn weg, om hem aan te spreken op een
spottende, sarrende manier, die met den toon vol innige
verachting, waarop 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 of
en sprak, den leeraar vast aanziende, met heldere stem:
„Juist, meneer, u hebt het geraden."
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! — wie volgt maar 1"
En weldra was de gansche groep teruggezonken in haar
loorne, dommelige rust en verbrak alleen het eentonig
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
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het luide tikken niet hoort van de klok in de kamer, waarin men zit te lezen, en toch verwonderd opschrikt als zij
plotseling 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, als hij
haar 's avonds thuis bracht, dan voelde hij zich beven van
een aandoening die nieuw voor hem was en zoo heerlijk,
dat 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 volkomen
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 God zijn strenge stem verhief, hoe kon
hij, Jan Droste, die was zooals hij zich altijd gekend had,
wars van wuftheid en bedriegerij, een meisje het hof
maken, haar kussen en liefkoozen zonder oprechte, innige liefde?
En toch toch had hij zich soms onrustig gevoeld,
als hij andere mooie meisjes ontmoette, die hem aantrokken als zoovele magneten, en teleurgesteld, als hij
zich zijn vroeger vaag vrouwenideaal herinnerde, een
wezen van zuivere lichte liefde, vol geest, 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 om hem in ruil haar eigen blanke ziel te
openbaren.
Want zoo was Lize niet, — o hij voelde het zoo! Zij
kon alleen praten over al hun kennissen, en het schaatsen1°8

rijden en haar nieuwen mantel, en lachen haar bekoorlijken 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 mecr van verlangen in deinde.
Hij wist wel, zij was eigenlijk wat dom. Maar dat kon
hem niet schelen, neen, neen, neen, 't kon hem niets
schelen, absoluut niets, dat zou hij wel uit willen schreeuwen; zij was een engel en hij had haar lief, voor altijd!
Voor altijd ...? Maar er waren zooveel menschen, die
veranderen als ze wat ouder werden, hij wist dit uit boeken, ja, hij had het zelf wel opgemerkt; zijn oudste
broer — 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 to 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 zoo 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 hebben
„geloopen", 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 weerkee109

rend, 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, stond hij ook op, nam
zijn boeken en slenterde langzaam weg. Maar buiten stond
plotseling zijn sluikharige vijand voor hem, die hem
grinnikend aankeek en op platten toon vroeg: „Is ze mooi,
zeg Dros, ken ik 'r?" Jans 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 zijn zwaar hoofd, toen twee arrnen 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 Piet van Hove, zijn beste vrind, hem nice aan
zijn jas, maar hij rukte zich los en liep naar huis, op een
draf, opgewonden, een en al actie!
VI
Jan was onuitputtelijk in het verzinnen van nieuwe plannen om zijn meisje dikwijls to 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 heerlijke 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
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en een praatje bleef maken op Jans knie. Het toeval
wilde dat zijn bezoeken ook vaak samentroffen met den
familieavond der Wales, en dat wel wanneer deze
maandelijksche reiinie 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 Eduards kamer naar het heilige
der heiligen werd geleid, naar Lize's eigen vertrekje,
dat voor de helft was gevuld met haar ledikant, een echt
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 scharrelarijtjes toch maar kinderspel! Hij droomde zich dan dikwijls een Italiaanschen prins, jammerlijk beroofd en berooid natuurlijk, die zijn schoone bezocht, de dolk op zij ;
hij vond het dol romantisch en zeldzaam zalig.
Eens, toen hij juist was binnengesmokkeld, werd er
geklopt aan haar kamerdeur. Jan schrok hevig, Lize niet
merkbaar; dadelijk stond zij op, duwde Jan glimlachend,
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!" — ,,Best, ga je gang maar!"
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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 armstoeltje 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 snel opkomende neerslachtigheid van ergernis over zijn onwaardige figuur 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 zei: „Lize, je houdt immers nog
van me, he, nog evenveel?" — „Jij, je bent een snoes, ik
houd dolveel van je," zei ze. — „ja, maar, zie je, — zeg,
— denk je wel Bens over later, zul je me dan ook wel
zoo kunnen liefhebben als een vrouw haar man, — zeg
— lievelingr
„Stil," zei ze, en legde haar hoofd tegen zijn borst en
keek z66, lief lachend, tegen hem op, „stil, stil, — char
nog niet over praten!"
Jan bukte zich over haar en kuste haar wangen, oogen
en mond, en zij fluisterden zacht door totdathij wegmoest
en weer naar Eduards kamer liep om hem goeden dag to
zeggen.
Maar toen hij op straat stond, weer alleen, kwamen die
kwellende gedachten terug en hij liep ineengedoken, dofneerslachtig naar huis.
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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
leeftijd? 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 begon — wat hij vroeger nooit had kunnen doen!
— met lof van zijn meisje te spreken tot zijn vrinden, die
hem dan verbaasd aankeken. Hij beweerde met vuur dat
een vrouw geen savante moest zijn, geen blauwkous. Lief
zacht, echt vrouwelijk moest zij zijn; al die geleerdheid,
wat had je er aan! En de vrienden waren het volmaakt met
hem eens, maar vonden dat de hoofdzaak maar was of je
elkaar goed begreep en liefhad, wederzijds. En dan
werd Jan kregelig en begon over wat anders, iets wat hem
ergerde, en schold daar een beetje op, met een bitteren
k/ank 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
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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
drift met zijn stok om de beenen. Lize was boos en hij
huilde 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 lack, 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!
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
hare had hooren noemen; 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."
„Waarom, wat had hij je to vragen?"
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„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 had moeten staan, —
maar in alle geval moest ik het weten."
„Maar daarom heb ik ' t je immers ook verteld! — Lieve hemel, wat word jij toch gauw boos, — 't is ook wat heelemaal! Ik mag toch wel eens praten met een oude kennis."
Zij pruilde. Dat was niet altijd een zeker werkend
middel, ditmaal hielp het. Jan mompelde: ,,Boos? Boos!
1k ben niet boos ... Toe, 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 wie denk je?"
„Met Frits Beelaerts," zei Jan, „ik wist het."
„Zoo? kom! — nou, dan is 't goed, hoor! — adieu, —
sterkte !"
Maar een paar dagen later had Piet van Hove ze ook
gezien, vlug afscheid nemend. 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
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ging wond hij zich op, en sprak druk met haar over allerlei
dingen, uit vrees dat zij weer over Frits beginnen zou. Zij
sprak er nooit meer over, maar was soms heel stil, met
iets kwijnend looms in haar bewegingen. Jan deed alsofhij
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 goed; 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 te loopen, want 't
was hem voortdurend of er een zoele lucht om hem heen
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 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, diepe oogen,
ernstig, uitvorschend, en knikte even. 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 Eduard te
praten, toen zij binnenkwam en vroeg of hij even met
haar mee wou gaan naar haar kamertje, zij moest hem
Bens ernstig spreken. Jan schrok licht, daar was het nu,
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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 gefronste wenkbrauwen.
„Wat is er?" vroeg hij.
,,Ik heb Frits Beelaerts vandaag weer gesproken."
„Ja ... en?. .."
„En . wel, we hebben heel ernstig gesproken samen,
zie je, hij vroeg of ik nog wist waarom wij eigenlijk onze
onze oude betrekking afgebroken hadden, hij
oude...
wist 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 Jans oogen, en toen weer v66r 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 v66r 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 komen. 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.
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Zij gaf hem de hand maar wendde het hoofd af en zei
met een pruilerige stem: „Ga je nu in eens weg?"
„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 „zijn 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 . .."
X
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.
0, hij had zijn parapluie binnen laten staan, maar daar
was nu niets meer aan to doen, vooruit nu, niet meer daar
heen, vooruit! — Naar huis? — neen, nog niet, 't was
hem onmogelijk ; — 266, linksaf!
Denken kon hij niet. Al zijn zware gedachten, zijn ongeuite 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!
Plotseling bleef hij stilstaan, woedend, het hoofd achterover, zoodat hij de schuinvallende regendroppels op zijn
wangen en voorhoofd voelde. Frits! Zou hij er heen gaan,
doordringen tot op zijn kamer en hem dan bij zijn keel
pakken en met het hoofd tegen den muur bonzen, zou
hij ?.. . Maar waarom? waarom? Wat zou dat baten ? En
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zou dat nobel zijn tegenover haar, die het toch „niet
helpen kon?"
Hij liep weer door, de handen in de jaszakken, het
hoofd op de borst, en na de woede kwam 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, ijl als schimmen om hem draaiden, inkrimpend en uitzettend; hij liep voort, slobberend door de
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 voorbij en in Bens door naar zijn kamertje. 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 dan weer tusschen de
vier steenen muren van zijn kleine kamer, 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
119

en sokken vastgezogen aan zijn gezwollen voeten, trok hij
met moeite uit, zijn boord en das rukte hij los. Dan 't
licht uit 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 to staren in dien
zwarten nacht en gaf zich over aan in-bittere, droeve mijmering. Er was een dof-klagende armoe in zijn ziel, 't
leek er leeg en stil en donker. Leeg, ja, leeg was hij, heelemaal, er was niets in hem, hij had ook nooit iets gedaan,
hij kon niets doen, hij was niets. Nogal natuurlijk, dat niemand iets 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 jongetje
was hij toch, zoo'n echt niets-beduidend, 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!
— Als hij nu stierf, in dezen 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
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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, terwijI het heftige snikken zijn gansche lichaam
schokken deed.
Maar eindelijk werd hij rustiger, zijn Ieden ontspanden zich, zijn ademhaling werd regelmatig — hij
sliep in...
XI
Jan 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 loome bewegingen,
nu en dan zacht zuchtend. Hij herinnerde zich dat hij
niets van zijn werk afhad; ba! 't kwam er ook wat op aanl
Hij ging naar beneden.
„Hoe is 't met je hoofdpijn, Jan," vroeg zijn moeder
met bezorgden, vorschenden blik.
„O, goed," zei Jan, „nog een beetje, hier aan dezen
kant, maar 't zal wet zakken!"
„Wat zie je bleek! Er is toch niets gebeurd, gisteren?"
„Iets gebeurd, wel nee, hoe komt u er bij ?"
„Nou, dan is 't goed,
je ziet zoo bleek."
„Wel nou, een mensch kan er toch niet altijd even
fleurig uitzien!"
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De banaliteit van zijn woorden maakte hem wee.
Hij propte gauw zijn boterham naar binnen en ging
weg.
Kom ventje, naar school! herhaalde hij een paar maal,
flauw-sarcastisch lachend, tegen zichzelf.
De harde schoolbank deed hem goed in zijn bittere
melancholie. Hij bleef er den heelen dag loom op hangen,
met onverschillige berusting de standjes van zijn leeraars
over zijn luiheid aanhoorend. Want hij bleef halsstarrig bij
zijn eenige verontschuldiging: dat hij gisterenavond niet
veel lust had gehad om te werken.
Zijn klasgenooten keken hem verbaasd aan, maar
hunne bewondering voor wat ze als moedsbetoon beschouwden 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. 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
vloekte in zichzelf, 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 straat. Hij sprak
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hem aan op ruwen, minachtenden toon en er werden
scherpe, kwetsende woorden gewisseld met schelle stemmen, maar 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, nets!
Hij maakte 's avonds lange wandelingen, altijd alleen,
langzaam voortsjokkend in zijn zelfgenoegzame onverschilligheid en zoo Ieefde 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 wilde onverschillig en melancholiek zijn, zich
geheel overgeven aan die stemming; hij moest zoo.
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 melancholic. 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
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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.
X II
Toen, op een avond, zette hij zich in zijn ouden leeren
leuningstoel achterover, de armen fangs zijn lijf liggend,
de oogen gesloten. Met den vasten wil alles in zich tot
klaarheid to brengen, ging hij sterk ingespannen aan zich
zelf alleen zitten denken, al het andere uit zijn gedachten
verdrijvend, tot zich inkeerend, diep in zijn ziel, zooals
een duiker afdaalt in de zee — de golven slaan schuimend
tegen de rotsen, maar daar beneden is het stil, vredigstil,
en hij ziet den bodem 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
leven, 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: lk heb u lief! — kom, woon in
mij en Beef mij kracht.
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En van dat uur of 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 het 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 verwonderde er zichzelf 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 tot
diep in den nacht, zich inspannend om vlug te begrijpen,
zich altijd-door inspannend. 's Morgens weer vroeg op.. .
Maar toen, op een avond, voelde Jan zich plotseling
zoo moe en overspannen, dat hij begreep, dat het zoo toch
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 alles zoo opgeschroefd, hij
schaamde er zich 'n beetje over. Ook haar zag hij nu voor
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zich zooals ze werkelijk was, en hij begreep niet meer die
large 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 laf. 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 ...
1891.
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