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PRO GN OSE
De middag was gloedheet geweest. De lancaster
gordijnen van de leeraarskamer waren neergelaten
om de plechtige vergadering rond de groene tafel
tegen nieuwsgierige blikken van buiten to beschermen. Dit gaf een vreemde, borne stemming aan de
anders zoo nuchtere zaal met haar bruine behang
en imitatie-eiken betimmering. Waar had hij dit
meer beleefd, dach Roubaix, de geschiedenisleeraar. Bij een begrafenis? Nee, vroeger, in zijn kindertijd. Ja, nu wist hij 't, zijn allereerste schooldag
was zoo geweest. Vermoedelijk waren Bien ochtend
niet eens de gordijnen neergelaten, maar in de
sfeer van gezeefd zonlicht had hij gestaan, toen de
juf f roues hem zijn bank wees, nu een kwart eeuw
geleden, waarop hij voorzichtig was gaan zitten.
Later had hij 't nog wel bespeurd, den dag dat hij
om Betty's hand was gaan vragen. Vast herinnerde
hi* zich dat het Bien dag geregend had, toch sloeg
hem destijds de gouden blos in den salon van pa en
ma Bottcher tegemoet. En nu hier was 't licht weer
als een aureool om den middag. Web een onverdiende hulde aan deze vertooning. Een bespottelijke, zwaarwichtige geschiedenis, zoo'n overgangsvergadering. Het leeraarschap op zijn smalst. Alle
zelfoverschatting, pedanterie, of guest kwam zoo'n
middag tot uiting als of het iets om het lijf had
of Jantje of Pietje nu wel of niet overgingen.
Een demonstratie werd het van waanwijze onbenulligheid. Maar Alice Penning was erdoor, de
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kleine leeks. Ze was hun alien te slim of geweest.
Dat was goed, ze moest er zoo gauw mogelijk doorheen gesleept worden, om te beginners. Waaraan?
Aan het leven! Net alsof ze daar niet allang mee
begonnen was. Je had de blikken over en weer
moeten zien, toen Lutman haar kansen bepleitte,
het stiekeme gegnif f el. Toch wist ze misschien nog
niet dat ze de tanden er al had ingezet. Zestien
jaar, een kind nog eigenlijk, nee, een vrouw ... .
Ze waren nu wel haast het rijtje langs. Lutman
schokte met zijn rug, alsof hij in zijn Jas gleed, dat
was altijd het sein dat de ongedurigheid hem de
baas werd. Onder tale! zat hij nu met zijn lichtbruine schoenen streepen te harken in het groene
Smyrna tapijt.
Thans was Jesser aan het woord. Dr. H. G. Jesser,
leeraar in de Wiskunde. Bij elken klemtoon in zijn
zin tikte hij met zijn lorgnet tegen zijn rimpelige
blauw-roode wang. Dat de kinderen het uithielden
naar die hooge stem te luisteren, dat ze niet ziek
werden van 't mannet Je met zijn krakende stijve
manchetten en den bestorven tabaksgeur in zijn
grijze pak.
Maar 't werd hun niet gevraagd of ze er soms ziek
van werden, de schapen. Hij praatte als voelde hij
zich verongelijkt door den rector, door zijn collega's, door zijn leerlingen, door de talen, waartegen
hij het als wiskundeleeraar moest afleggen. Hij
hield een betoog over de belangrijkheid van zijn
vak in 't algemeen zonder op personen te komen.
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Niemand luisterde. Lutman trommelde op tafel, de
jonge weduwnaar, met een roos uit den tuin in zijn
knoopsgat. Enkel de rector trachtte erbij to blijven.
Een klein, dun streep Je aandacht spande zich tusschen het nijdige verontwaardigde mannet je en
den ouden rector met zijn uitpuilende oogen en
zijn zeehondesnor. Daaromheen stroomde het vierkant der kamer vol met zomermiddaggeluiden,
auto's toeterend verweg, nader ruischend en weer
wegsuizend. Stemmen van wandelaars, die langs
flaneerden. Aan een vrouwestem kon men hooren
dat de wandelaarster mooi en Jong was. Een vogel
fladderde op een tak van de klimroos, die door zijn
gewicht omlaag boog, een chineesche schim van
een vogel en een bloeiende rozetak tegen het lancaster, dan, sjoep, vloog hij weg en de bloem veerde
wiegelend terug in haar ouden stand. De sproeiwagen van de tram reed voorbij met schel juichende
kinderen er achteraan. Een kar met paard hield
stil voor het buurhuis. Men kon zich voorstellen
dat het een wagen was met tomaten en komkommers en bloemkool en sla -door een lief, wit paardje
getrokken.
jesser was gaan zitten. De lange algemeene beschouwingen over de stiefmoederlijke behandeling
van de wiskunde, waren erop uitgedraaid dat hij
van zijn kant geen bezwaar zou waken als de heeren vonden dat Sjoerd Hinsema, die een I voor
wiskunde had, verhoogd moest worden. Zijn hooge
stem krijschte van eigenliefde, toen hij verkondig-
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de, wat zoo tegen zijn algemeene beschouwingeii
indruischte. De verongelijkte representant van het
verongelijkte vak was de wijste partij, hij of f erde
zich en zijn belangen op. Niemand kon het echter
jets schelen. De middag was warm. Visioenen van
zomer begonnen de zaal te vullen. Niemand interesseerde er zich voor of Sjoerd Hinsema, die een
onbelangrijke, suf f e, tweederangs- Jongen was, wel
of niet bleef zitten. Moest hij overgaan, goed, des
te beter voor hem, dan ging hij over. En in de weien
bloeiden paardebloemen en wilde zuring.
De rector sloeg met den hamer op tafel, een laatste
poging om de aandacht te spannen. Aan het eind
van de tafel waren ze al bezig elkaar op een vloei
een schunnig raadselt Je op te geven.
,,Dus, mijne heeren, dan dank ik U voor Uwe aandacht, dan zijn
Thans hief van Eerbeek, de Neerlandicus, glimlachend zijn hand omhoog, hij wilde interrumpeeren,
doch de rector merkte het niet en vervolgde:
.... „we, naar ik meen aan het einde van onze
agenda gekomen".
Doch van Eerbeek liet zich niet van de wits brengen, hij zwaaide met zijn wijsvinger door de lucht,
tikte met zijn gouden potlood op het papier, dat
hij voor zich had liggen.
Zijn collega's zochten de plek op hun eigen getikte
vel en zoo ontstond er, voordat de rector ten einde
had kunnen spreken een geroep van „Han van Ruttenvelde nog, U vergeet Han van Ruttenvelde."
....
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De rector keek verbouwereerd, met verschrikte, bijziende oogen de vergadering rond. Dan waaierden
er lachrimpelt Jes rond zijn bolle oogen.
„Han van Ruttenvelde, ik geloof wel niet dat een
van de heeren bezwaar ertegen zal hebben dat we
Han van Ruttenvelde toelaten tot de vierde klas."
Er steeg een algemeen gegrinnik op: Stel je voor,
Han van Ruttenvelde en zakken! In hun alley verbeelding verscheen hij in gelijke gedaante. Een lange, schrale jongen met een ietwat te klein hoof d
boven den zeer langen hals. Een altijd onberispelijke scheiding in zijn donkere geplakte haar. Een
gouden pince-nez voor zijn grijsgroene oogen. Een
jongen, die in den tijd, dat de anderen nog lompe
slungels waren, een ietwat Pruisisch beleefde bulging maakte, wanneer hij een boek aanreikte. Toen
hi, met zijn wat glimmende, maar keurig opgeperste schoolpak in hun verbeelding verscheen
had ieder een ander commentaar op hem, niettemin hadden allen als gemeenschappelijk uitgangspunt de overtuiging dat de jongen carriere maker.
zou. Lutman, de rustelooze weduwnaar met de
bloem in 't knoopsgat, probeerde zich den jongen
voor te stellen als corpslid. Geheelonthouder? Nee,
geheelonthouder zou hij niet zijn. Hij zou tot de
types behooren, die meedoen, zonder ooit gevaar
te loopen teveel te drinken. Een enkel glas voor
den goeden vorm en daarmee basta. Een stille f iguur, zooals men die juist aantreft aan de tafels
met de meest getapte typen, die rustig en onver-
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stoord voortschrijdt op den zichzelf gekozen weg.
De wiskundeleeraar (lie zooeven op verongelijkten
toon gesproken had, kwam tot bedaren. Hij dacht
aan het werk van Van Ruttenvelde. Niet dat de
jongen een bepaalden aanleg voor mathematiek
had. Dat behoefde ook niet, want hij zou de A-richting kiezen. Doch hij zag zijn werk voor zich. De
groote ongekreukte vellen foliopapier, de meetkundige figuren met lineaal, potlood en roode inkt geteekend alsof ze gedrukt waren, het regelmatige
handschrift, de nimmer verwaarloosde kantlijn. Zijn
werk gaf het oog rust na het erbarmelijk geklodder en geknoei, dat hij te corrigeeren kreeg. Werkelijk, een keurige jongen. De leeraar Nederlandsch,
die zooeven geinterrumpeerd had, een blonde jonge man met veel zin voor humor, hetgeen hem
in den weg zat, genoot. Hij had al een geruimen tijd geweten dat men van Ruttenvelde vergat,
maar had tot 't laatste nippert je gewacht den
rector te waarschuwen om zichzelf dit pret je te
bereiden van dit koor van geestdrift, gezongen
door de gezamenlijke schoolfrikken, gelijk hij voor
zich zijn collega's noemde. Zijn toeleg was gelukt.
IKijk ze likkebaarden en gnuiven, de ingenomenheid met dezen correcten leerling droop hun van
de gezichten. Hijzelf had een hekel aan Bien jongen, een leege, harde oninteressante bureaucraat
in den dop. Het was niet moeilijk hem thans reeds
in zijn toekomstige gedaante van man, die carriere
gemaakt heeft, te zien. Als directeur van de een of
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andere groote firma, als lid van de Tweede Kamer
of van een der hooge rechterlijke colleges. Een onbewogen, zelfverzekerd, onverstoorbaar mensch,
langs wien de verleidingen des levens als water op
olie of glijden. Met vrouwen-af f aires, drank, schandaal zou hij nooit te maken hebben, hetzij dan de
of f aires met de rijke dochters van de juiste pa's.
Met geen schop uit zijn evenwicht te brengen en
oninteressant. Zoo'n kerel, waarvan je in je hart
hoopt dat hij vroeg of laat ooit een flinke opdonder zal krijgen. Die je door elkaar zou willen
schudden als een spaarpot, om te kijken of er wel
een ziel in zit. En au fond, Eerbeek constateerde
het met grimmig genoegen, zonder een greint Je genialiteit. Een Kuyper, een Thorbecke zat er waarachtig niet in, enkel maar zoo'n gelikte politiekeling, die de macht heel t over menschen die hij niet
begrijpt.
De rector was een oud man, hij had al drie jaar
recht op pensioen, maar bleef nog doorwerken om
beter zijn zoon te kunnen steunen, die als onmaatschappelijke querulant, niet in staat was voor zichzelf te zorgen. Al meer dan veertig jaren was hij in
het leeraarsvak, hij had al heel wat generaties onder zich zien opgroeien. Nu, na deze vermoeiende
vergadering, dezen warmen middag was 't alsof
van Ruttenvelde begon te verschemeren. Hij verwarde hem met vier, vijf andere jongens, waarvan
sommigen nu al grijze Karen hadden. Het was alsof ettelijke f otograf ieen afgedrukt waren op een-
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zelfde papier, het portret dat ontstond leek in de
verte op Han van Ruttenvelde, maar de omtrekken
vervloeiden, bleven vaag en telkens herkende hij
een ander in de beeltenis. Eerst was het Kees Dorre, och ja, de oude Dorre, die was meer blond gewe st. Laat es kijken, waar zat hij nu? Was 't niet
in Cairo, bij de directie van de N.A.O. ? Ver had hij
't geschopt, Kees Dorre; liep nu ook al tegen de
vijftig. Dan zag hij uitstaande ooren op het portret
en het werd Horwinckel. Notaris was hij geworden, had een zeer gezien kantoor in Den Haag,
rijk, schatrijk getrouwd met een freule van der
Bill. En Coelingh, den knappen chirurg, die na zijn
tournee en huldiging in Amerika een wereldreputatie gekregen had, maar die was vroolijker, lichter geweest, herinnerde hij zich nu, meer tot een
grap je bereid. Ook zag hij Haslinga voor zich.
Haslinga was nog jong, 't was nog niet zoo heel
veel jaren geleden dat hij over hem had moeten
oordeelen. Toch was hij reeds bezig carriere to maken, had het al gebracht tot procuratiehouder bij
de C. bank, zoo jong als hij was. Nee, ze spraken
niet over die anderen van vroeger, ze spraken over
den jongen Han van Ruttenvelde, op Bien moest
hij zijn aandacht bepalen. Enfin, tot die categorie
behoorde hij, die jongen was van hetzelfde hout
gesneden.
Enkel Roubaix had in zijn geest niet van Ruttenvelde voor zich gezien. Hij had zitten soezen over
Alice Penning. Nu schrok hij wakker uit zijn droo-
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men. Ging het over Bien donkeren jongen, die achter Alice zat? Enfin, de beteekenis van een vrouw,
van een vrouw als Alice, zou hem wel ten eeuwigen dage ontgaan, met al zijn prachtige rapporten
van nu en nette barren in de toekomst. Dat was
iets, waarvan hii wel geen kaas zou hebben gegeten. Misschien dat dit het geheim was van het succes, dat in zijn sterren geschreven stond.
,,Dus niemand van de heeren heeft er bezwaar tegen dat van Ruttenvelde verhoogd wordt naar de
vierde klas ?" vroeg in het geroezemoes weer even
opgepienterd de rector.
,,Dan sluit ik deze vergadering."
En met veel gedruisch maakten de mannen, stiff
van 't lange zitten, zich op, om in den gonzenden
zomermiddag nog een borrel to gaan pakken op
het terras van hun stamcaf e.

BOEK I

UITSTEL

EERSTE HOOFDSTUK
Pas toen Lily's lichaam weggedragen was, keerde
de rust weer in het def tige huis in de kleine provinciestad. De meubels werden niet meer verzet.
Er werden geen ramen meer met een ruk opengegooid. Niemand liep ooit met een vaart, zingend
langs de trappers, de groene ribszijden beddesprei
zou niet meer gekreukt worden doordat een jonge
vrouw er zich wanhopig schreiend op had neergegooid.
Haar lichaam was weggedragen, bedolven onder
bloemen. Groene palmtakken en kransen als eerbewiJzen voor den weduwnaar, veel losse witte
bloemen als een laatste geschenk voor de doode.
In de twee weken, volgend op haar sterven, die de
notaris bij familie Bottcher op ,Kastaniezicht"
doorbracht, werden de laatste rimpels, die zij in het
stijve huishouden had gemaakt weggestreken, werd
de echo van haar lach verdreven. Haar japonnen
van licht neteldoek en mousseline, meis jes jurken
haast, haar onderrokken van ritselende taf, haar
flacons, een haarspeldebak je in den vorm van een
kleinen vijver met in relief gewerkte visschen, haar
borduuretui van blauw f luweel met zilveren inhoud, ze werden gewikkeld in zacht papier en
weggesloten in een kof f er op zolder.
Toen hij weerkeerde in zijn eigen huis vond de notaris nog slechts de zware, sombere meubelen, die
hij haar opgedrongen had met de tapijten in gedekte kleuren en gordijnen, dik genoeg om het
2
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zonlicht weg te sluiten. Niemand zou zich meer
ergeren aan de bond jes op de deuren, beplakt met
roode uit kalenders geknipte letters, waarop te lezen stond: eetkamer, salon, kantoor, wachtkamer.
Wat had zij er eerst om gelachen, tot de lack zenuwachtig oversloeg en niet meer van harte klonk.
Maar op de slaapkamer stond nog de wieg, die zij
zeif overdadig had opgemaakt met wit satijn en
tulle. Wel was de donkere mandewieg er nog met
de groen saaien gordijnen, waarin haar man geslapen had, maar die had ze resoluut van de hand
gewezen. Hij had toegegeven, omdat ze toch al zoo
onrustig was in die dagen. Dus stond thans als een
witte pralende bloem, uit een feestelijk land overgewaaid, dit glanzende bedje in de groene slaapkamer en ergens diep onder het wit satijnen dekent Je ademde een kind Je, een jongen, die leefde
en dat was vreemder misschien dan het heengaan
van de moeder. Want zij was vluchtig door Hendrik van Ruttenvelde's bestaan gestoven. Ze had
den ernstigen, stroeven, ouderen man overrompeld.
Ze was als iemand, die een verkeerde deur heeft
opengemaakt, een schrede binnen zet, dan zijn vergissing merkt en met excuses wegvlucht. En de
menschen in de kamer vervolgen na die kleine
onderbreking hun gesprek.
Den notaris zou 't niet zoo heel veel moeite kosten
zijn gesprek te vervolgen; om de waarheid te zeggen, had hij dit al gedaan, toen de vrouw nog vragend door de geopende deur naar binnen keek. Hij
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was niet iemand, die zich zoo gauw van zijn stuk
liet brengen. Maar daar was nu dit kind zonder
verzorgster! Alweer was de oplossing voor dit probleem spoedig gevonden. Voordat de moeder gestorven was, voor dat iemand vermoeden kon dat
de bevalling zulk een tragisch verloop zou hebben,
was er veel gepraat door de dames van het stadje.
Ze vroegen zich of wat er van terecht zou komen
wanneer Lily voor de taak van het moederschap
werd gesteld. Ze was zoo Jong, zoo grillig. Ze deugde al niet voor echtgenoote van den gedegen notaris, laat staan voor moeder van zijn kind! Waar
had van Ruttenvelde zijn oogen gehad toen hij
op twee-en-veertig-jarigen leeftijd met dit meisje
kwam aanzetten? En elke vrouw in het stadje
completeerde deze overweging met een andere tegenfiguur. Er waren immers zooveel degelijke, bedaarde dochters uit gezeten families, die beter voor
deze functie geschikt waren geweest. Want het huwelijk met van Ruttenvelde voelde men als een eervolle betrekking. Lief de en romantiek bracht men
niet licht met de figuur van -den notaris in verband. Toen werd op zekeren ochtend het stadje
verschrikt door de mare dat Lily van Ruttenvelle
in het kraambed was gestorven. De eerste reactie
was een golf van sentimenteele verteedering, wellicht gevoed door het kwade geweten der kleinsteedsche klappeien. Nu zij gestorven was zagen
zij het lieflijke van haar jeugd, het ontroerende
van haar hulpeloos zoeken. Zij spraken over dezen
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dood met tranen in de oogen en toen die tranen
gedroogd waren, lag, dank zij haar kwaadsprekerijen, het programma der hulpverleening gereed.
Mevrouw Bottcher schreef denzelfden avond nog
naar een kennis uit den achterhoek, de niet meer
piep jonge, zeer respectabele, zeer bekwame dochter van een dorpsdokter en toen de hegraf enis
voorbij was en de tijd voor kalme gesprekken aangebroken, had ze ook al het antwoord in handen
van Hillegien Stroe, dat deze gaarne bereid was de
taak van verzorgster van het kindle te aanvaarden.
En zoo gebeurde het.
De notaris had het doodsche, stille huis doorloopen. Hij had gezien dat vrienden zich beijverd
hadden de laatste sporen van Lily weg te wisschen. Zelfs had hij geconstateerd dat zij dit niet
grondig genoeg hadden gedaan. Op een van de
etageres van het buffet stonden nog twee ivoren
muis Jes, kleiner dan het nagelt Je van zijn zoon.
Er werd gebeld en de dochter van den dokter uit
N. deed haar intree. Het was een groote, breede
vrouw. Haar in 't midden gescheiden bruine haar
viel veer langs een laag glad voorhoofd. Ze had
grijze oogen en een gezonden mond. Haar ronde
stijve hoed stond, vermoedelijk tengevolge van een
zeer groote wrong haar, wat hoog op het hoof d. Ze
droeg een blauw cheviot mantelpak.
„Ik ben Hillegien Stroe," zei ze, zette haar zware
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citybag neer en stak hem haar f orsche breede hand
toe. Aan haar middelvinger droeg ze een ring van
oud goud met granaatjes. Hij kon zich voorstellen
dat ze dien ring of zou leggen als ze kop Jes waschte ; die ring was niet goedkoop, ook haar citybag
en haar hooge zwarte laarzen maakten een duren
indruk. Hij vond dat ze jets om zich heen had van
de lucht van appelen op zolder. Na eenige oogenblikken stelde hij haar voor mee naar boven te
gaan. Hii zou haar heur kamer wijzen en meteen
het kindje laten zien.
Het stond in de slaapkamer. Ze lichtte voorzichtig
het gestikte dekentje op en toen ze zag dat het
wicht Je wakker was, tilde ze het uit de wieg. Daar
lag het tegen haar robusten arm heen en weer te
wrijven met zijn kop Je en met zijn lipjes te zoeken.
Een zonnestraal viel op zijn gezichtje en 't kindle
nieste ervan.
,,Hoe heet hij?" vroeg Hillegien.
,,Dag Hannie."
De notaris kon de gedachte niet van zich afzetten
dat het kindle daar veiliger en beter lag dan het
in de nerveuse armen van Lily had gelegen. Ze
stopje den jongen weer in zijn bedje en daar zij
meende dat de witte zij te schel was voor zijn oogjes, nam zij het groen ribsen tafelkleed en legde
dat over de wieg. Daarmee was meteen het cachet
van de witte wieg verdwenen.
Terwijl juffrouw Stroe in haar kamer bezig was
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keerde de weduwnaar terug naar de huiskamer.
14ij zette zich aan tafel en trommelde met zijn wingers op het kleed. De situatie kwam hem zonderling voor. Dan stood hij op, nam de ivoren muisjes van de etagere, pakte ze in een doos Je. Met
keurige letters schreef hij op een strook wit carton
geknipt van een visitekaartje ,muisies van mijn
dierbare Lily. Door haar gekocht op den vooravond van haren een en twintigsten ver jaardag."
Het reep je legde hij bij de muffs jes, wikkelde het
doosje in papier en lakte het toe. Het pakje sloot
hij weg in de la van zijn bureau.
Dan Bing hij weer aan tafel zitten, trommelde nog
eens met zijn vingers op het blad tot Hillegien
Stroe, met een zwart lustre schort je voor binnenkwam om to vragen of mijnheer van Ruttenvelde
soms ook een kop Je thee belief de.
Hij knikte.
Het gesprek in de kamer was aan den gang.

T W EEDE HOOFDSTUK
Kleine Hannie stond in zijn ijzeren ledikant je. De
wit zijden wieg was al lang naar de kamer op zolder verhuisd, waar nu ook het groene ribszijden
slaapkamer-ameublement was gestald, sinds Han's
vader Hillegien Stroe had getrouwd. Het stond in
de eenige kamer in huis, die niet van een naambord Je voorzien was.
Hannie's bedje had van binnen met pompadour satinet overtrokken schotten, zoodat hij niet naar
buiten kon kijken. Maar telkens had hij zich al
opgericht om door de open deur van het zijkabinet
heen de groote kamer binnen te loeren, waar zijn
vader en de vrouw, die nu zijn moeder geworden
was, in de zware mahoniehouten bedden sliepen.
Zoolang zijn moeder niet op was mocht het jonget je geen leven maken, dat wist hij, daarom hing
hi*, staande op moede beent jes, telkens -met zijn
hoof d je verlangend over den rand en staarde de
donkere kamer in, terwijl hij onderwijl beet met
zijn deels nog tandeloozen mond op den kouden
harden bovenrand van het ledikant totdat het satinet een donkere plek vertoonde van het kwijlen.
Eindelijk werden de jalouzieen in de kamer opgetrokken en hij zag dat zijn moeder in haar lange
witte nachtjapon door de kamer begon te bewegen.
Hannie begon te kraaien en met zijn heele lichaampje heen en weer te springen, zoodat het matras Je
dreunde. Zijn vader, die nu ook was opgestaan,
reageerde niet, het kind verwachtte van hem niet
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anders. Doch vanmorgen liet ook zijn moeder hem
in den steek. Ze stond voor den hoogen spiegel,
die kantelen kon tusschen twee mahoniehouten
zuilen, heur lange haren te borstelen, die hingen
tot over haar heupen. Ze had slechts even naar het
jonget je gekeken, dan borstelde ze weer zwijgend
verder.
Inderdaad was mevrouw van Ruttenvelde Bien
ochtend vervuld van haar eigen gedachten. Er
drukte haar iets op het hart, ze was bezorgd. Een
half jaar was ze nu al getrouwd .... een half
Jaar....
Eigenlijk had ze nog steeds verzuimd te doen wat
ze niet had mogen verzuimen. Vandaag zou ze er
aan toe komen, straks, direct na het ontbijt, als
Hendrik zijn krant uit had en de deur van zijn
kantoor aan de andere zijde van de gang was ingegaan. Ze zette den kleinen jongen in den hoogen
zeilen stoel op zijn pot je. Ze trok haar witte katoenen onderlijfje, den frisschen gesteven onderrok
aan. Ze haakte de ondertaille vast van haar donkerblauwe genopte japon en speldde de zwarte medaillonbroche vast. Nog steeds derfde het vent Je
zijn ochtendliefkozing. Het was alsof ze het kind
aansprakelijk stelde voor haar wrevel.
Na het ontbijt, toen haar man aan zijn werk was
gegaan, begon zij zich te haasten om zich zoo spoedig mogelijk van de taak, die zij zich zelf had gesteld, te kwijten. Haastig legde ze de bedden uit,
waschte ze beneden op tafel de kop jes in het ko-
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peren of waschteilt Je. Ze kleedde Hannie aan in
zijn gestreept flanellen jurk, trok hem zijn witte
wollen kousen en hooge bruine knoopschoentjes
aan. Dan bond ze hem vast in zijn hobbelpaard.
Toen eindelijk ook Mina met haar lei en 't huishoudgeld naar de keuken verdwenen was, zocht
ze, ondanks alles schuldbewust en beducht voor
overrompeling, in de portrettenla van de kast. Ze
had het gezochte (een exemplaar van een f oto, die
in duplo bestond) weldra gevonden. De f otograf ie van een lachende jonge vrouw met een boa,
die van de schouders was afgegleden. Ze steunde,
geleund tegen een balustrade op een parasolletje
met strikken. „Net een circusrijdster," vond Hillegien, die het portret haatte. Dan haalde ze uit de
kast met de keurige door haarzelf geborduurde
strooken, verschillende glazen. Een waterglas, dat
was te groot, een portglas? Te klein. Het hooge
champagneglas? Dat paste. De rondte sloot juist
niet te nauw en niet te ruim op den kop van het
portret. Mevrouw van Ruttenvelde trok met een
potlood den cirkel om en knipte Bien dan uit. De
snippers karton vielen krullend op het witte ontbiJtlaken, dat ze inderhaast nog niet had weggevouwen. Een stuk prachtig gevormde arm met
kant om de polsen lag op het kleed. Het parasolletie. De buste met de afhangende boa. Wat overbleef beviel Hillegien nog niet heelemaal, een hoed
met opgewipten rand, met aan den binnenkant rozen, die op het haar rustten. Dit haar was haar
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zelf s antipathiek, al die losse blonde krullen; toch
kon dit fragment van het portret zijner moeder
Hannie geen kwaad. Ze veegde de shippers zorgvuldig bij elkaar en wierp ze in de kachel. Ze bezat voor het ronde kop je, dat nu overbleef nog een
lijstje van gebrand zilver. Het portret schoof zij
erin en liep meteen naar boven om het in het kabinet, waar het kind sliep, aan een haarspeld op to
hangen. Nu wilde ze hier voortaan nooit meer aan
denken. Aan het kiek Je zou ze wennen en het kind
zou eraan wennen. Ze zouden het beiden vergeten.
Toen ze weer beneden stond bij het hobbelpaard
en werktuigelijk met het speelgoedhondje het kind
voorpiepte, was ze het al vergeten. Hij was haar
Hannie.

DERDE HOOFDSTUK
De kleine jongen lag op zijn knieen met een bouwdoos te spelen. Hij bouwde een groot kasteel na
van een plaat. Het kostte hem veel inspanning de
dwarse steepen in evenwicht te houden op de twee
hooge pilaren, zoodat ze den bovenbouw van boogjes en torent Jes dragen konden. Uit vier verdiepingen bestond het kasteel. Telkens als hij bijna zijn
doel bereikt had stortte het bouwsel in en moest
hij van voren of aan beginnen. Zijn oogen werden
moe van het schatten der afmetingen, zijn handen
klam. Ze trilden van het manoeuvreeren met de
blokjes. Ook was het warm. Het vaste tapijt van
den grond, waarop hij bouwde rook naar stof, de
blok Jes naar steengruis.
,,Mooi hoor, jongen, mooi," klonk zoo nu en dan de
stem van zijn moeder, die verder achterin de kamer zat kousen te mazen. Ze zei het zonder werkelijk te kijken, want ze had net haar hand gestoken
in een van de nooit anders dan zwarte kousen van
het gezin op zoek naar gaten. Had ze wel gekeken
dan had ze gezien .dat ze het werk van het vierJarig kind met reden prees. Een groot kasteel met
drie poorten was verrezen. Het jonget je lag even
voorover op den grond met het hoofd op zijn handen. Toen keek hij op. Hij vertrouwde zijn oogen
niet. Op drie gele blok Jes rustten de benedenpijlers, op het voorbeeld stonden er vier aangegeven.
Hij zag niet meer dat het een prachtig kasteel was
dat hij gebouwd had, hij had nooit gemerkt dat het
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een prachtig kasteel was. Nu hij zag dat hij zich
vergist had wierp hij met een stomp het bouwsel
omver en begon opnieuw. Er verliepen drie kwartier, de jongen noch de mazende vrouw spraken
een woord. De kamer verzamelde borne warmte.
Doch bij den drempel van de tuindeur was nu een
kasteel verrezen op pijlers, die op vier gele blokjes
rustten. Opeens vloog de jongen overeind en holde
den tuin in. Als een wild dier rende hij, schel krijschend, om het ronde perk geraniums in het midden. Langs het pad van groote kiezelsteenen liep
hij met toegeknepen vuistjes en krijschte en
krijschte. Tien maal rond, elf maal, twintig maal.
De moeder kende dit van het kind. Dit was altijd
het slot van een ochtend zoet spelen. Maar het
dienstmeisje kon het gillen niet langer verdragen.
Ze liep het plaatsje op, den tuin in, ging op haar
hurken zitten en ving het jongetje met de veel to
groote roode mouwschort voor, op in haar geopende armen.
,,Zeg, ben jij een spoortrein geworden?" vroeg ze.
Het verhitte kind keek haar met niet begrijpende
oogen aan. Dan antwoordde het: „Ik ben Hannie."

V 1 ERDE HOOFDSTUK
Zondags gingers ze met zijn drieen uit wandelen.
De lange, beenige, kaarsrechte vader. Uit zijn hand
met den zegelring, die zijn stok omklauwde, bengelden een paar castoren handschoenen. Zijn grijzende snor was in een accolade geplakt tegen zijn
ingevallen wangen. Zijn gouden lorgnet glom, het
kettink Je van die lorgnet glom, de leeren onderstukken van zijn laarzen glommen. De eenigszins
corpulente mevrouw van Ruttenveide in haar
mauve mantelpak met een bontstola over haar
toch al breede schouders en boven haar blozende
gezicht een ronde hoed met kleine trillende veertJes. Tusschen hen beiden in, de uit zijn krachten
gegroeide jongen, die leek op zijn vader, in een
grits norfolkpak met een platte boord en een blauwe das met witte woes jes. Ze wandelden zonder
eenige zucht tot avontuur langs altijd dezelf de buitens. Onderwijl vroeg Han honderduit, over politiek, over de sterren, over de nieuwe spoorbrug,
over de magnetische pool. Zijn vader vond het
aangenaam to kunnen doceeren. Hillegien zweeg.
De jongen kende bit zijn belangstelling geen voorkeur. Hij vroeg lukraak en drenkte zijn wezen in
de kennis, die hem door deze gesprekken toevloeide. Het was als nam hit geestelijk voedsel in voor
een week tot ze weer langs de buitenplaatsen zouden wandelen. De school verzadigde hem niet.
Daar verveelde zich het vlugge kind en het erge
was dat hit niet spelen kon. Hi* begreep eigenlijk
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niet wat spelen was. Hi' had geen broers of zusters,
misschien dat dit hem parten speelde. Letters leeren was leuk geweest, maar lezen? Kinderboeken
boeiden hem niet. Sprookjes nog minder. Tot zijn
negende jaar was de verveling hem een plaag.
Soms keerde zijn moeder haar naaidoos om en was
hij een middag zoet met opruimen van de door elkaar gevallen knoopen en spelden. Zoo kwam de
middag door. Toen hij een jaar of negen was begonnen populair wetenschappelijke verhandelingen hem to interesseeren. Dikwijls kon men hem
's middags aan de groote huiskamertafel vinden
zitten met een deel van zijn vaders encyclopaedie
voor zich, terwijl zijn stiefmoeder aan den anderen
kant van de tafel Jaeger ondergoed verstelde. Han
las en leerde, zonder werkelijke geestdrift, zonder
echte nieuwsgierigheid, maar ten gevolge van een
soort geestelijken geeuwhonger. Feiten, vaste stevige
feiten daalden neer in zijn holle innerlijk en hij las
en las, opdat de leegte geen oogenblik vergeefs op
voedsel zou wachten.
Een oogenblik ging het er op lijken dat hij een
vriendje zou krijgen. Er werd gebeld en de bleeke
zoon van den koster stond voor de deur. Toen Mina
opendeed zei hij niets, hij zette zijn voet naar binnen en bleef staan grinniken.
De meid hakte de knoop door: ,Moet je soms jongeheer Han hebben? Allez, vort, ga dan maar naar
boven, hij zit op zijn kamer."
Boven in het zijkabinet, waar Han nog steeds, nu
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in een groot zwart ijzeren ledikant sliep, haalde
Jan jets uit zijn zak, wat hij Han aanbood. Een
uileprop was het. Dit werd het begin van een verzameling curiosa, die de jongen aanlegde en waarbij zijn vriendje hem hielp. Er verschenen een
slangenhuid, fossielen, een vuursteen, Bien Han
voor een voorhistorischen pill aanzag en langzamerhand een rij f lesch Jes met water uit de voornaamste rivieren van Nederland. De kinderen
schreven met hun netste hand etiquetten, hielden
boek in een schrift, waarin ze met roode en zwarte
inkt hun schatten beschreven. De voornaamste bekoring van het verzamelen lag in dit ordenen en
administreeren. Doch aan de vriendschap met Jan
van den koster, die zijn vader oogluikend geduld
had, kwam een einde, daar Han eensklaps werd
overgeplaatst naar een andere school. Hij was toen
bi'na elf jaar en zat in de vijf de klasse. Zijn onderwijzer was een gemoedelijke, guile man, die joviaal
met zijn leerlingen omsprong. Op zekeren dag
kwam de vrouw van den apotheker bij Hillegien
op visite.
,,En wat zegt U van het jonge span?" lachte de
bezoekster. Mevrouw van Ruttenvelde begreep niet
waarover haar gast het had. Het bleek dat de onderwijzer zich het goedmoedige grap Je veroorloof de, Zwaantje, het dochtert je van den apotheker,
met Han to plagen. Het was een volkomen onschuldige aardigheid, maar de notaris liet er geen gras
over groeien en plaatste den jongen pardoes over
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naar een nieuwe school. De vriendschap met Jan
van den koster stierf nu ook uit en er kwam geen
tinder vriendje voor in de plaats.
In Bien tijd viel den jongen een boek Je met de statuten van een vereeniging in handen. Ze interesseerden hem zoo dat hij niet ophield zijn vader er
over te vragen. Hij nam het drukwerk je mee naar
zijn kamer en voortaan was het zijn lief ste bezigheid vereenigingen op te richten en de statuten er
voor te verzinnen. Het bleven denkbeeldige vereenigingen natuurlijk want hij miste den omgang om
zijn lief hebberij in praktijk te brengen. Hij stelde
zich moeilijkheden voor, die een vereeniging konden bedreigen, verzon de zonderlingste obstakels
en zocht den vorm om zulke wederwaardigheden
to voorkomen.
Dacht zijn vader eerst dat Han aanleg voor de natuurwetenschappen bezat, thans zag hij in hem
den toekomstigen jurist. Elke studie deugde zoolang zij met positieve gegevens werkte. Voor speculatieve beschouwingen miste hij alle belangstelling.
Op het gymnasium waren de literatuurlessen aan
Han verspild. Eerbeek, de jonge Nederlandsche leeraar, waarmee zijn klasgenooten, vooral de meisjes, dweepten omdat hij zoo prachtig verzen voorlas, bestond voor hem niet. De pogingen van den
docent in de klassieke talen om zijn leerlingen te
winnen voor de bekoring van Ovidius bleven, wat
Han betreft, vruchteloos. Hij las om den inhoud,
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om interessante bijzonderheden. Menschen, die in
boomen veranderen of de allegorie van de lente
lieten hem koud. Hij behoorde tot de kleine minderheid, die van meet of aan meer sympathie voor
de Romeinen dan voor de Grieken koesterde.
Overigens belemmerde het gebrek aan literaire intuitie hem niet to zeer. Hij amuseerde zich
met het oplossen der rebussen van 't Latijn redelijk wel en zijn helder verstand ontving voldoende
voedsel. Tusschen zijn klasgenooten gold hij als
niet bemind, maar gerespecteerd en bruikbaar kameraad. Vanaf zijn derde jaar fungeerde hij als
penningmeester van de gymnasiastenclub en zat
hij aan de bestuurstafel naast den Lebemann in
den dop, die president was, den zoon van den burgemeester, den secretaris en de twee aardigste
meis jes. Een schrale jongen met een gouden pincenez op, die eens per jaar het f inancieel verslag
moest oplezen en daarbij telkens zijn adamsappel
wegslikte. Maar zijn oogen keken onbewogen de
zaal door en op elke vraag volgde prompt als bij
een automaat het antwoord.

3

V 1 JFDE HOOFDSTUK
Hij zat in de vierde klasse, toen eens zijn aandacht
getrokken werd door een boek, dat anders gekaft
was dan de andere boeken in hun bruine omslagen.
Een boek, gekaft in wit gesatineerd papier met een
watermerk van viooltjes, zooals banketbakkers gebruiken voor 't inpakken van hun waren.
Deze viooltjes waren voor een deel nagetrokken
met potlood en alsof middenin dit potlood zich bedacht had en een eigen fantaisie had gevolgd,
stood rechts in den hock, niet zonder vaardigheid
geteekend, een bouquet rozen met daarop een vlinder.
Han kon zijn oog niet afhouden van -dit deel Algemeene Geschiedenis, dat door het ongewone pakje,
waarin het was gestoken, zoo gansch anders was
geworden dan zijn strenge eigen boek met het
blauwe etiquet en zijn naam in rondschriftletters
crop. Het boek met de viooltjes was eensklaps lief lijk, teer en schalksch, iets dat in zijn leven geen
plaats had en dat hij nochtans kende. De bloempjes, het rozentakje, de vlinder en daarna het
blonde haar van de bezitster, de schotsche strik,
waarmee haar krullen werden bij elkaar gehouden, haar zeegroene japonnetje met de geplooide
kant om haar hals, dat alles smolt samen tot een
sfeer, die hem zeer vertrouwd leek, die als uit de
verte tot hem wenkte, zonder dat hij zich herinneren kon, waar hij dit al eens eerder had ontmoet.
Hij voelde iets van den rijkdom van deze losse,
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nonchalante onverschilligheid en de engheid van
zijn eigen accuratesse. Hij verachtte op slag de
rondschriftletters op zijn eigen kaft (door zijn wader daarop neergeteekend), het stugge roodbruine
papier.
Het woei in de buurt van het raam, waar zij zaten
en een lok je in 't haar van het meis je wapperde in den wind, die haar parf um naar hem toevoerde.
Roubaix, de geschiedenisleeraar kwam naast haar
bank . staan, nam het boek in zijn handen en keek
haar ironisch aan. Zij beantwoordde Bien blik met
even opgetrokken wenkbrauwen, gleuf de dan weer
de oogen toe. Zij was niet een leerling, die een berisping verwachtte, zij was een vrouw, die zijn gebarenspel negeerend, op haar elleboog leunde en
naar buiten keek.
Zij was het die den volwassen man berispte en
voor 't eerst van zijn leven merkte Han dit op en
begreep het. Hii was plotseling tot een wereld
doorgedrongen, waarin geen enkele van de gewoonten die hij kende, gold. Zijn hart begon te
kloppen en hij keek gespannen toe.
Alice Penning was niet iemand, wie de bewondering van haar achterbuurman verborgen kon blijven. Zij liet haar zakdoek vallen, een lap Je gele zij
met kant en hij moest onder de bank doorkruipen
om bij haar beige schoen het welriekende vierkant Je zij op te rapen. Zij schudde het hoofd en
Naar krullen vielen over zijn bank. Ze zuchtte os-
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tentatief onder haar boekentasch, wanneer ze hem,
die in haar buurt woonde, achter zich wist, zoodat
hij niet anders kon dan haar thuis brengen en de
vracht voor haar dragen.
Op die wandelingen gedroeg hij zich hof f elijk en
voorkomend, met de reserve van den volwassen
man, wat haar imponeerde. Daarom lokte zij hem.
Op dezen leef tijd beschouwde een meis Je het als
een grooter deugd dat een jongen er oud uitzag en
oud deed, dan dat hij soepelheid bezat en charme.
Hij ergerde zich over zijn afgezaagde zinnen en
zijn harkerigheid. Als hij naast haar liep stelde hij
zich voor hoe de groote chance-types van school
zich in zijn plaats hadden gedragen en in gedachten vocht hij, zoodra hij alleen was, een strijd op
leven en dood met lui als Oyens, den bondspresident en dat andere stel meisjesgekken. Hij voelde
zich in gebreke blijven, verweet het zijn thuis, dat
hem daar niet meer savoir vivre was bijgebracht
en voor 't eerst werd het feit dat zijn eigen moeder
gestorven was reeel voor hem. Misnoegd en humeurig kwam hij tenslotte tot deze onverwachte conclusie : hij was misdeeld, gedwongen tot een. leven
dat het zijne niet was, opgevoed door een stiefmoeder. Hij zag nu het portret van zijn werkelijke moeder voor zich, doch niet als een prentje uit een tijdschrif t, maar zooals ze moest geweest zijn, met de
rozen, die op het blonde haar rustten.
,,Weet je dat ik eigenlijk geen moeder meer heb,
dat ze gestorven is toen ik geboren werd?" vroeg
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hij en bloosde tot in zijn nek over deze ongehoorde
intimiteit.
Ze gaf hem zwijgend een hand, al had ze nooit jets
gehoord, althans met verstand gehoord, over zijn
ware moeder of zijn stiefmoeder. Ze voelde dat over
deze faze van 't gesprek niet zoo maar kon worden
heengegleden en bij den volgenden hoek waren zij
al thuis.
De meevoelende stilte begon pijnlijk te worden en
zelfs voor deze jonge kinderen merkbaar theatraal.
Ze stonden met z'n beiden voor een taart jeswinkel
en keken bete naar de etalage.
Alice had nog eens zijn hand gedrukt en zocht naar
een middel om op neutraler terrein te landen. Zoo
stonden ze zenuwachtig en verlegen de vakken gebak Jes en doozen bonbons aan te staren terwijl hun
zwijgen met de seconde penibeler werd en hij vocht
met het verlangen haar te kussen.
,,O kijk eens wat een engel van een doos!" riep ze
eensklaps nit. Hij voelde dat ze hem vroeg om die
doos en daar hij zich bloot gegeven had in een mate, die tot dusver ondenkbaar was, had hij een duizelige gewaarwording dat hij haar, ter bezegeling
van dat jets, dat hii niet omschrijven kon, nu elke
vraag moest toestaan. Hij had net de contributies
van den gymnasiastenbond gelnd. Hij was zich bewust van de enormiteit die het wezen zou als hij
dat geld aanraakte en tegelijk voelde hij sterk in
zich den drang de leuzen te schenden die tot dusver voor hem hadden gegolden. Dus stapte hij naar
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binnen en duwde haar voor zich nit. Het was inderdaad een prachtige doos met een reproductie
van Watteau op het deksel en met lila strikken. Zij
kostte zeven gulden. Hij betaalde als grand seigneur met een bank Je van vijf en twintig gulden
en zag hoe zij het groote ovale pak in het leege
vak van haar tasch liet glijden. Bij 't of Scheid nemen hield ze zijn hand lang in de hare en keek
hem ernstig en veelzeggend aan. Hij wist niet of die
blik medelifden beteekende met zijn moederloosheid, dankbaarheid, ontzag of een belofte. Althans
beleefde hij zelf een warreling van ontroeringen,
waardoor hij verwezen achterbleef nadat zij haar

deur was ingegaan.
Dit was het hoogtepunt en meteen het slot van zijn
idylle.
Den volgenden ochtend kwam Alice niet op school,
zij was ziek. Haar ouders verhuisden weldra naar
een andere stad en hij hoorde niets meer van haar.

ZESDE HOOFDSTUK
Deze kleine, op zich zelf onbeduidende kalverliefde, die zoo bruusk was begonnen en als een zeepbel in de lucht was weggespat, had niettemin iets
in de persoon van Han van Ruttenvelde ondergraven. Hij ontpopte zich niet als de troubadour, die
voortaan zijn geliefde najaagt. Hij sloop niet naar
haar huis, hij zond haar geen bloemen. Integendeel. Het was alsof hij het heele onbegrijpelijke incident niet goed geloofde.
Het meis je, zijn gevoelens voor het meis je, de doos
bonbons werden iets gedroomds, een onvatbaar
iets. Hij kon verlangen dat het ooit weer kwam,
doch hij kon het met geen brieven, geen bloemen,
geen ontmoeting zelfs oproepen. Onwerkelijk en
werkelijk to gelijk was die droom, zooals het f antaisieplaatfe boven zijn bed dat zijn moeder moest
verbeelden, echter en werkelijker zijn moeder dan
de ernstige vrouw, die hij heel zijn leven als zoodanig had gekend. En op dezelfde manier vermoedde hij sours dat het oneigenlijke avontuur met
Alice waarachtiger was dan zijn dagelijksche leven, waarin hij nog nooit iets zoo kwistigs en wufts
gehanteerd had als die groote gouden doos met
gepruikte heeren en dames erop en hazewinden en
f onteinen, versierd met linters van Lila zij. De dagelijksche sleur werd weliswaar hervat maar in de
ziel van Han van Ruttenvelde was er iets dat luisterde, wachtte, gespannen lette op een nieuwe logenstraf f ing van het leven, zooals zijn ambtenaar-

40 UI TSTEL
lijke vader hem dat had geleerd. Intusschen begon
er uit den verborgen hoek van zijn droom jets zijn
bestaan in te waaien. Hij had nu wel die zeven
gulden met groot gebaar betaald uit de kas van
den gymnasiastenbond, maar nog steeds had hij
geen middel gevonden om het ontbrekende te restitueeren.
Zijn vader en stiefmoeder de zaak bekennen was
ondenkbaar. Hij wist bij voorbaat hoe hard hun
afkeuring zou zijn.
Wat erger was, hij zou zijn gedrag in hun tegenwoordigheid eensgezind met hen afkeuren en daarmee zichzelf verraden, want dit vreemde, afkeurenswaardige element was hem heiliger en dierbaarder dan welke deugd ook, die hij als tegenstelling tot de afschuwwekkende zonde had leeren
eerbiedigen. Wat altijd gebeurt, gebeurde, zijn zonden sloopen binnen onder de vlag van een soort
„uber-deugd". Op de een of andere wijze hing deze reeks gebeurtenissen samen met de herinnering
aan zijn moeder. Uit verlangen naar, een opwelling
van teederheid voor en gehoorzaamheid aan die
verre, mooie moeder had hij zijn schuld bedreven.
Thans mocht hij deze gevoelens niet of vallen. Geld
verdienen kon hij niet. Iets verkoopen durfde hij
niet, trouwens wat? Wanneer hij de zeven gulden
ineens wegnam, zou direct het huis op stelten
staan. Zijn stiefmoeder was in staat de politie in
den arm te nemen. Dus schoot er niets anders
over dan bij kleine bedragen tegelijk het geld uit
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zijn moeders sleutelmand te stelen.
De opzet moest mislukken. Bij een vrouw als mevrouw van Ruttenvelde, die elke cent, die ze uitgaf
verantwoordde, bleek onmiddellijk het gemis van
twee kwart jes. Het daghitie werd er dan ook van
verdacht. Han voelde zich niet schuldig tegenover
het kind. De eenige verandering, die hij in zich bespeurde was dat de f iguur van dit hitie iets doorgloeids had gekregen, terwiji menschen en dingen,
Alice daargelaten, tot dusver alle kleur en verve
hadden gederf d. Hij zag haar magere armen met
de sproetjes, een moedervlek op haar onderlip,
waar wat kwi jl langssiepelde als zij iets zwaars
tilde, de grijze plekken op haar beige katoenen
kousen (beenen, die op die van een dame hadden
willen lijken, doch die besmeurd waren door het
kruipen langs den vloer). Hij zag dit alles als iets,
waarom je huilen kon. Alsof alle andere dingen
grijs waren afgebeeld, terwijl enkel dit kind als
een tintelend plekje kleur bestond. Hij stal nog
eens een gulden en toen een rijksdaalder, een tante
gaf hem te rec.htertijd drie gulden, dus hij was gered. Het hitie echter werd smadelijk weggestuurd.
Het kind ging hem de eerste weken niet nit de gedachten. Hij voelde geen zelfverwijt. Hij had niet
het besef dat hi iets aan haar goed te makers had.
Enkel maar was er ergens in die muf f e wereld van
roode letters en keurige etiketten, waarin hij zich
ijverig weerde, een plekje doorgesleten, een gat
was gevallen in 't geen tot nu toe de bodem gele,
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ken had van zijn bestaan en door dat gat zag hij
het zielige kind met het kwijl langs de onderlip
van inspanning en wat het vreemde was, dat kind
behoorde tot die onloochenbare wereld, waartoe
zijn gestorven moeder behoorde, die indruischte tegen de werkelijkheid en meteen dieper werkelijk
was dan. zij.
Uiterlijk was er geen merkbare verandering. Voor
het incident was hij een jongen met een correct
hoof d, waarin ziellooze grijsgroene oogen stonden,
die als de oogen van een reptiel niet reageerden
wanneer hem iets werd opgedragen, maar die,
juist als men begon te twijf elen of hij verstaan had
wat hem was gezegd, als met een mechanisme van
hefboomen en zuigers begon af te werken wat van
hem was verlangd, feilloos en precies. Na zijn ondervinding bleven nog wel de grijze oogen star,
maar er was een rimpelt Je boven den neuswortel,
dat den oogen iets verwezens en verbijsterdds gaf
en had hij de tic gekregen zijn lorgnet herhaaldelijk af te zetten en met zijn wijsvinger in zijn oogkas te wrijven.
Dit waren futiele veranderingen, die -der buitenwereld ontgingen. Hij bleef de veelweter, de degelijke
kenner, de leerling van wie men geen deraillement
hoefde te vreezen. De knappe kop. Een gesloten
jongen, zonder een zweem van genialiteit, zonder
den minsten zin voor humor, maar met een groot
plichtsbesef, die als een haai of vloog op elke bete,
die zijnen geest werd voorgehouden.
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Het incident met Alice en hetgeen er uit was
voortgevloeid raakte op den duur bedolven onder
de dagelijksche gebeurtenissen van school en huis.
Het werk eischte hem op. Voor zijn plezier leerde
hij in zijn vrijen tijd Spaansch en Italiaansch, hoewel hij van zijn nieuwe kennis geen gebruik maakte door nu Cervantes en Dante in 't oorspronkelijk
te lezen. Nog altijd leerde hij om 't genot van 't
leeren zelf.
In zijn zomer-vacantie deed hij mee aan een botanische excursie naar den Eifel. Toen hij terugkwam was hij blij weer te zijn in 't huis aan den
singe!, met de zware donkere meubelen, het geboende zeil, de koele marmeren gangen.
Het was goed zijn moeder (hij dacht niet weer
tweede moeder) breed te zien zitten aan de middentaf el met altijd een f antaisieschort je voor en
een smetteloos wit kraagje geregen om den hoogen
boord van haar donker bruine japon. Ze keek hem
met vriendelijke oogen van onder haar gladde
voorhoofd aan en zocht zijn reispak of naar vlekken.
Er was iets trouwhartigs in haar ietwat provinciaalsch dialect, toen ze, nadat ze hem een hoogen
blauwen kop thee had toegeschoven en een draadje weggeplukt had van zijn mouw, zei: ,Kijk es
aan, dat is toch aardig voor die jongelui van tegenwoordig, zoo'n uitstapje, niet waar Hendrik?"
En zijn vader stond met zijn handers onder de panden van zijn zwarte jas, te wiegen van zijn hakken
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naar zijn teenen, terwijl hij welgevallig zijnen zoon
aan keek.
Nee, het incident, dat hem de lente van zijn zestiende jaar zoo uit zijn evenwicht had gebracht,
was radicaal vergeten. Het plaatje boven zijn bed
was weer een willekeurig prent Je geworden, waar
hij geen acht op sloeg. Het gat, dat er ooit in zijn
bestaan gevallen was, en waardoorheen hij zulke
hartbrekende tafreelen had gezien, was weer rustig dichtgeslibd. De bodem van zijn leven was weer
hecht en dof.De geluiden, die hij ooit gehoord had
waren verstomd. Hij herinnerde zich van dat alles
ook werkelijk niets meer, zoo min als men zich een
droom herinneren kan. Zelfs was geen enkele associatie sterk genoeg om iets van de doorgestane
angst en verrukking terug te roepen. Ze waren
weg, volkomen weg, bedolven onder den aschregen des dagelijkschen levens.
Onbesmet, wonder verleden, met de toekomst als
een blank papier voor zich, stond hij tusschen zijn
klasgenooten, nerveuse jongens, snikkende meisjes, om den uitslag van zijn eindexamen te vernemen, die voor hem, den zelfverzekerde, geen verrassing kon behelzen.

ZEVENDE HOOFDSTUK
Hij ging naar Leiden rechten studeeren. Het studentenleven trok langs hem heen. Zijn ontgroeners
noch zijn jaargenooten ontdekten de caries in zijne
ziel. In zijn derde jaar kwam bij hem inwonen een
literair student, Karel Gromme, een onevenwichtige en neurasthenische jongen, -die zijn gezelschap
zocht als calmans voor zijn eigen zenuwachtige
gemoedsgesteldheid. Een bleek onoogelijk jongetJe was het met in een als uitgewischt gezicht onverwacht te scherp geteekende, ruige wenkbrauwen, die hem jets gaven van een verschrikt uilt je,
dat in angst zijn veeren opzet. Karel Gromme was
geheelonthouder, bij kroegjool hield hij zich of zijdig, keek hij passief toe, hetgeen niet klopte met
zijn andere uitingen. Hij zocht den omgang met de
meest verloopen types, hij had zich een geraf f ineerd, geparodieerde koetsierstaal aangewend en
genoot van dronkemansgelal, waarbij hijzelf limonade dronk en zich desniettemin beschonk. Hij was
zijns ondanks een geliefd type, behalve bij de
rechtschapenen en de deugdzame sociale hervormers, die zich onveilig bij hem voelden. Er kon uit
den mond van het kleine tegen den vleug opgestreken jongetje plotseling een schampere opmerking
komen, waardoor hun deugdzaamheid als sulker in
een pions water leek op te lossen. Er was slechts
een categorie jongens, die door Karel Gromme te
vuur en te water werd vervolgd met zijn geestigheid op ongelegen momenten, met varia, in revues,
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die hij schreef, dat waren de rein-leven-enthousiasten en de ethische femelaars en dat ging tot in
A ongepaste, zoodat hij zich bij een zekere officieele gelegenheid een berisping van den Senaat op
den hals haalde, die hem niet deerde. Integendeel,
hij beweerde dat dit een zeer geslaagde proef was,
nu zich in de herrie, die door zijn onhebbelijkheid
veroorzaakt was, de meeste Corpsleden mengden,
om een grove scheiding to maken tusschen 't kaf
en 't koren der studentenmaatschappij.
Han van Ruttenvelde had zich werkelijk buiten alles gehouden.
„ jou moet ik hebben," zei Gromme, „Jij bent net
water, kleur- en smakeloos, dat is tenminste al bijna een qualiteit," en hij was bij van Ruttenvelde
ingetrokken. Er werd over deze heterogene vriendschap onder de studenten een poosje gesmiespeld,
doch de persoon van van Ruttenvelde drukte elke
zinspeling den kop in. Dat was natuurlijk wraak
van de ethici.
Intusschen ontstond uit deze uit een gril ontstane
vriendschap, (de of f initeit van Roquefort en roggebrood door Gromme gedoopt) een werkelijke kameraadschap. Han die nog steeds het verzamelen
en catalogiseeren niet kon laten, al was hij de
f lesch Jes water uit de Nederlandsche rivieren ontgroeid, zag zijn curiosa vermeerderen met een gebedsmolen, een crucifix, een schildpadden mandariJnenhoed en een schotschrift uit den tijd van
Marie Antoinette. Er verschenen of f iches, die Ka-
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rel ophing in de gang, een ikoon, waarvoor hij
eerbied had, een melancholiek aap Je, dat stamde
van het Carnaval te Nice. Op initiatief van Gromme ontstond er in galoptempo een verzameling vieze eigennamen, Karel had virtuositeit om ze uit
telefoon- en adresboeken op te sporen. Eens kwam
hi aandragen, voorzichtig in vloei gehuld, met een
splinter van de tafel uit het zweetkamertje, een
ander maal venereerde hij een gedroogde bloem,
afkomstig van het graf van Kees Pot, den harmonica-speler, die in de gevangenis gestorven was,
nadat hij uit Nietzscheaansche geestvervoering vier
veldwachters had koud gemaakt. Gromme reisde
expres naar Leeuwarden om de begrafenis bij te
wonen, was de eenige getuige overigens bij de
naargeestige plechtigheid en de krans, waarvan hij
een gedroogde bloem bewaarde, was ook van hem
afkomstig.
Al bekommerde van Ruttenvelde zich in 't minst
niet om deze excentriciteiten, Karel was er heel
tevreden mee dat een ander niet poogde hem te
begrijpen. Han's regelmatig leven, zijn stelselmatig
werken, zijn orde kalmeerden hem en dat was hem
voldoende. Wat Han bewoog om den grilligen jongen op zijn kamer te dulden was niet zoo makkelijk te zeggen. Temeer omdat hij 't zelf niet begreep
en zelfs zorgvuldig vermeed zich rekenschap ervan
te eischen. Een feit is 't dat hij het gezellig vond de
vuile aschbak Jes en hoop Jes snippers achter Gromme op te ruimen.
,
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Zaten ze samen te werken, hetgeen bij Karel beteekende fel en koortsig lezen, onderbroken door
verkleedpartijen met de theemuts en het haardkleed of balanceerproeven met boeken, glazen en
een lineaal, dan hield Han ervan om na voltooiing
van een hoofdstuk, voor hij aan 't volgende begon,
zich met bureaustoel en al om te keeren en „Scheid
nou uit met die flauwe kul" te grinniken. Het moge voor een drogen, stijven jongen, een naarstig
werker als van Ruttenvelde was, ongeloofwaardig
schijnen, hij was gecharmeerd, zonder dat hij zich
dit bewust was, van de grillige, onbeheerschte f antaisie van Karel. Nog steeds als in zijn gymnasiumtijd studeerde hij, at, dronk, sliep hij op de klok.
Hij verwerkte dagelijks het aantal bladzijden, dat
hij zich tot taak had gesteld. Hij beheerde zijn toelage met gierige stiptheid, hield boek van elke cigaret, elk trammet je, dat hij zich veroorloof de.
Intusschen hielp de ordentelijke invloed die Gromme van Han had verwacht maar zeer matig. Eigenlijk heelemaal niet.
Hij was hard bezig naar het oordeel zijner clubgenooten naar den bliksem te gaan. Hij verscheen
nauwelijks meer op college, hij kwam dagen achtereen niet boven water, Han alleen latend met
zijn aap Je, zijn ikoon, zijn schelpen, om dan verf omf aaider dan ooit weer op te duiken.
Op een ochtend kwam hij hun kamer binnen, juist
op 't moment dat Han klaar stond om naar college
te gaan. Hij lalde iets over: „Het Penningske der
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weduwe" en Han merkte dat hij ditmaal echt beschonken was. Toen hij om vijf uur thuis kwam
had Karel zich weer hersteld. Het ,Penningske der
weduwe" bleek te zijn een zeer jonge, gescheiden
vrouw, die haar kost verdiende als verkoopster bij
de firma Verkuijl, een van de grootste autozaken
in Den Haag. Zij had naast de showrooms een
luxieus prive-kantoor, waar zij haar vrienden ontving. Jonge artisten meest, een beroeps-sprinter,
bij wijze van curiosum een reiziger in grammofoohs, die van de lucht der gevangenis moest bekomen, waar hij wegens verduistering vertoefd had.
Zij voorzag de jongens van cigaretten en drank en
trachtte onderwijl in de belendende room ,,proleten" een auto aan te smeren. Het was in dit kantoor dat Karel Gromme thans zijn dagen doorbracht. Als een klein in elkaar gedoken uiltje zat
hij in een diepe clubfauteuil, rookte de zware havannahs, door de directie voor de auto-proleten
bestemd, dronk mee, op den duur, van de oude
klare, die het ,Penningske" kwistig schonk. Hij
genoot; hij genoot ontzaggelijk. Hij had de paradoxale sfeer gevonden, waarin zijn ziel zich thuis
voelde.
Deze comfortabele kamer met haar heterogeen gezelschap, vanwaar men door een glazers deur de
bourgeoisie zag in haar hebzucht en pretentie,
heerlijker, waar men meemaakte en mee mocht be
rekenen, hoe deze zelfde bourgeoisie het vel over
de ooren werd gestroopt, deze kamer was een soort
4
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spiegelbeeld van zijn wezen. Natuurlijk raakte hij
tot over de ooren verliefd op de vrouw met haar
roofdier-gratie, haar raffinement, haar cynischen
kijk op 't leven, die aan -den zijne verwant was.
Voor 't eerst ook had hij de omgeving gevonden,
waar zijn wrange geestigheid naar waarde werd
geschat, waar de superioriteit van zijn kunnen
werd erkend. Negatief was tot dusver zijn leven.
Thans verscheen erin een positief element, de lief dedienst voor deze Astarte. Hij putte zijn vindingrijkheid uit om op deze poenige wereld de plekjes
op te sporen die een waardige omgeving voor hun
weekends zouden zijn of, zooals hij 't uitdrukte, hij
zocht de dure superkieteltuinen, genaamd badplaatsen op; hij ging roekelooze leeningen aan om
de geschenkjes te bemachtigen, die hij harer waardig keurde. Wie weet schatte hij haar bij dit alles
wel wat te hoog. Zeker echter hoorde zij niet tot
het slag vrouwen bij wie duur en mooi elkander
dekken. Zij, van haar karat, greep in zijn leven in.
Hij had eens op haar tafel wat verzen van hem
achtergelaten. Van jongsaf had hij gedicht en
nooit veel waarde aan zijn producten gehecht. Zij
echter vatte onmiddellijk vlam, gaf de verzen ter
keuring aan de jonge dichters, die geregeld op
haar divan lummelden en na hun gunstig oordeel
te hebben ingewonnen, was na een raadselachtige
visite bij een zoogenaamde Pientje, die op den
duur een van de bekendste uitgevers in den lande
bleek te zijn, de uitgave van Gromme's verzen en
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tegen schappelijke voorwaarden nog wel, beklonken.
Intusschen bleef de verhouding niet zoo verrukkeIijk als zij was geweest. Gromme's geld raakte op.
Ze hadden roekeloos geleend uit de kas der firma.
Er verscheen zoo nu en dan de meest dandineuse
van de directeuren in haar salon, een jonge kerel
nog in een leverkleurig sportcostuum, en vaker en
vaker werden de vrienden weggestuurd omdat zij
in een dure pels gehuld, dineeren moest met den
jongsten firmant.
Op hun weekends gebruikten ze brutaalweg en
clandestien een van de wagens der firma. Gromme
had geen rijbewijs, chauf feerde toch. Het resultaat
was een aanrijding met een ellendige nasleep van
gerechtelijke gevolgen. Een ongeluk was er niet
gebeurd, maar hun wagen had letsel gekregen en
opnieuw moest de slungel in 't leverkleurige sportpak geduld worden.
Dikwijls was zij nu gemelijk, verveelden de lanterfanters in haar kamer haar. Haar wrevel richtte
zich voornamelijk tegen Gromme. Dan telef oneerde zij, waar hij bij was om Kees den sprinter en
stuurde zij Karel de deur uit.
Het was van deze avonturen dat Gromme de sfeer
meebracht naar zijn studenten kwartier. Daar vertelde hij, quasi luchthartig, van 't ,Penningske der
weduwe", van de drankjes, die ze nu weer had
gemengd, van de vriend jes, die zij om zich zamelde. Hij wist grappig voor to doen, hoe 't gezel-

52 UI TSTEL
schap zich goedmoedig ten koste van den reiziger
in grammofoons amuseerde. Hij vertelde van de
logementen, waar hij had vertoefd, wat dan bleken de duurste hotels van Noordwijk en Knocke
en Oostende te zijn geweest, van de mooie meneeren, die Alice zoo verrukkelijk om den tuin had
geleid.
,,Alice? Heet ze Alice!" vroeg Han en opeens schoot
er een schok door hem heen.
ja, heb ik je dat niet verteld? Alice Penning. Ze
is nog van goede f amilie ook. D'r ouwe heer is
dood, was zoo'n soort ober Wide belastingen, deurwaarder niet, ontvanger, ja, ontvanger geloof ik.
Uit Z. komen ze."
Alice Penning. Dezelfde Alice Penning dus, wie hij
een doos bonbons van zeven gulden had cadeau
gegeven. De verhalen over ,,'t Penningske der weduwe" wilden niet meer waar zijn, nu zijn Alice
dit ,Penningske" bleek te zijn. Als door een lek
stroomden de herinneringen binnen die hij al die
jaren zoo veilig had weten weg te sluiten. Tusschen Karel en hem trad een verkoeling in. Een
niet begrijpen. Hij zag opeens zijn vriend met den
blik, waarmee de andere corpsleden hem zagen,
zooals zeker zijn eigen vader hem zou zien: een
verloopen type, gedoemd ten onder te gaan. Aan
den drank. Aan vrouwen. Irritant zelfs werd Karel in dezen toestand op zijn kamer. Vergeefs verweerde Han zich tegen zijn herinneringen, zij
doordrenkten zijn leven, zij overstroomden hem,
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ontredderden zijn gewoonten, ontnamen hem zijn
rust.
Het was na die bekentenis, dat Karel voor weken
aan een stuk verdween. Han zat juist voor zijn
laatste examen. Hij had zijn dagtaak verdubbeld.
Van 's ochtends tot 's avonds werkte hij aan zijn
bureau of bij zijn repetitor. Slechts den verjaardag
van zijn stiefmoeder kneep hij uit om dien dag
thuis te vieren. Hij zat weer om de eikenhouten te
lange tafel met de leeuwenkoppen ; de gebruikelijke cadeaux waren geschonken, een flesch eau de
Cologne van zijn vader, een doos wit linnen zakdoeken van hem, een bouquet rozen van de meid.
Doch hij voelde zich het huis ontgroeid. Wanneer
uit de gesprekken het harde oordeel over menschen bleek, ergerde hij zich dat hij niet meer instemmen kon in dat koor. Hij was schuw voor zijn
oude slaapkamert Je, dat onveranderd was gebleven. Nog steeds stood het zwart gelakte bed met
de koperen knoppen tegen den muur. Waar 't portret van zijn moeder had gehangen was een bleeke
ronde plek op 't gebloemde behang. De stof f ige,
vaste tapijten door 't benedenhuis, de palmen en
clivia's in hun geglazuurd aardewerken potten, irriteerden hem, ook het regelmatige tuint je met het
geraniumbed in het midden en het plaats je van
geboenden rooden baksteen. Na tafel zat hij alleen
met zijn vader in de huiskamer. Zijn moeder was
in de belendende eetkamer bezig persoonlijk het
taf elzilver of te wasschen in 't koperen teilt je, dat
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de meid daartoe binnen had gebracht. De hooge
vensters stonden op een kier open en getemperd
door de stof f ige, mollige lucht van dikke tapijten,
pluche van stoelen en gordijnen, woei toch nog
binnen de reuk van vochtige aarde om den stam
der boomen aan 't singel.
Zijn vader zat aan de tafel met zijn elleboog geleund op 't moquette kleed. Hoe scharminkelig teekende zich zijn been of in de gestreepte zwart en
grijze pantalon. Zijn slapen leken holler dan dat
Han zich dat herinnerde. Zijn altijd reeds grijze
haar verliep in zilverwitte punters, die glad langs
het voorhoofd waren gekamd, het verknepen ge-

zicht, dat uitgemergeld was, maar dat niettemin
gierig alle energie had bewaard, werd als door het
hooge stijve witte boord correct op de schouders
gehouden. Zijn zwarte Jas zat gegoten om den slanken romp. Een gestalte, waarin elke sprank jeugd
was verdroogd, doch die men toch niet oud kon
noemen. Iemand die nimmer een grijsaard worden zou, doch die in een leef tifdloos tusschengebied verkeerde, waarvan de eenige karakteristiek
was, die afwezigheid van jeugd.
Han zat in den trijpen fauteuil bij het raam, den
stoel, waarin het alleen goed mogelijk was lui achterover te leunen met een sigaar. Maar zijn vader
rookte niet en nit gewoonte durfde hij niet lui te
hangen in de aanwezigheid van zijn vader, die dit
ook bij zichzelf nooit getolereerd had.
De twee groene fauteuils voor de vensters stonden
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daar trouwens voor de leus; de takken van de
palm, die op 't gueridontafeltje tusschen de ramen
stood, hinderden iemand ook bij 't zitten in den
luien stoel. Dus zat Han wat voorovergebogen met
zijn handen tusschen zijn breed uiteengeplante
beenen als een koepelt Je tegen elkaar. Niemand
zei iets. Nog van ouds kende Han dit uur, dat er
op de kraut werd gewacht, doch voor het eerst in
deze stille kamer bespeurde hij een gewaarwording, die hij nooit had gekend. Zoo als zijn vader
daar zat, beschenen door het laatste licht van den
scheidenden dag, bewegingloos, doch star, nooit
ontspannen, krampachtig standhoudend in de
rechte houding van onkreukbare correctheid, joeg
de gestalte hem vrees aan. Deze houding was niet
natuurlijk. Zijn vader was zes-en-zestig. De vermoeidheid van den levensavond mocht zich thans
verraden. Buiten druilde het licht. De regen ritselde. De natuur liet zich gaan. Welke angst spande de spieren van zijn vader om zich niet gewonnen te geven? Voor welke verraderlijke machten
was hij op zijn hoede? Waarom had hij zich deze
vier en twintig jaren opgesloten in dit zelfde huis,
met een vrouw, wier hoofddoel het was de voorwerpen om haar heen door hare zorgen ongeschonden, onveranderd te bewaren? Weer schoot
het portret van zijn moeder hem in de gedachte eu^
met een grimmigen lach begreep hij eensklaps van
welken aard de verhouding van deze verbeten f iguur met de frivole, levenswarme vrouw was ge-
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weest. Zij had voor hem zijn lief de en zijn zonde
tegelijk beteekend, waarvoor hij zich vier en twintig jaar lang had getuchtigd.
Zijn vader had dit uur tusschen licht en donker
bestemd om met hem over zijn toekomst te spreken. In de komende maand stond zijn doctoraal
voor de deur. Had hij al plannen?
Hij, zijn vader, had zijn vrienden eens gepolst en
er bestond wel kans dat hij, wanneer zijn vader
zich daarvoor eenige demarches getroostte, een
positie kon krijgen als waarnemend grif f ier in U.
De rechterlijke macht. Leek hem dat niet iets? De
advocatuur scheen hem minder in Han's lijn te liggen, of zou hij liever op organisatorisch gebied iets
willen presteeren bij 't een of ander groot lichaam?
Lag de omgang met menschen Han echter wel?
Hem dacht de rechterlijke macht was geknipt voor
een type als Han.
Met een ruk stond de zoon op. De groef boven zijn
neuswortel verdiepte zich. Hij wreef met zijn wijsvinger in zijn oogkas, terwijl hij op de tafel toeliep.
„Ik praat hierover nog liever niet voordat ik goed
en wel door mijn examen ben."
Zijn vader lachte zijn geforceerden vreugdeloozen
lach: „Ha, ha, daarover hoeven we ons toch zeker
niet ongerust te makers!"
Dit was de lach van den man, die bij zijn zoon, het
vleesch van zijn vleesch, geen nederlaag verwacht.
Doch deze zoon wilde met grooten, stijgenden
angst dit pact verbreken.
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Zijn vader was op dit moment meer een of schrikwekkende prognose van zichzelf dan iemand, dien
hi* zich gaarne tot voorbeeld wilde stellen.
„Ik weet het niet, vader," antwoordde hij. ,Straf recht is eigenlijk een onderdeel, waartoe ik me zeer
weinig aangetrokken voel." En hij zocht de deur,
hoewel hij er zich zeer wel van bewust was dat zijn
vader over dit chapiter vender van gedachte met
hem wilde wisselen.
Zijn moeder was met de theelepeltjes, die ze gewreven had in de hand, de tusschendeur binnengekomen.
,,Geloof je ook niet, dat ooze Han wat to hard ge.
blokt heeft, dit keer?" vroeg ze haren man.
,,Dat duurt nog maar zeventien dagen," repliceerde haar man.
,,Als hij er komt."
,,Hij komt er."

ACHT ST E HOOFDSTUK
Het antwoord dat van Ruttenvelde zijnen vader
had gegeven, toen deze hem aangaande zijn toekomstplannen polste, had hemzelf verrast. Voordat de woorden over zijn lippen waren gekomen
had hij nog nooit geconstateerd dat het strafrecht
hem weinig aantrok en hij was dan ook zelf verbaasd over zijn uitspraak, die hem ontvallen was
om een pijnlijke situatie te beeindigen.
Wanneer hij trachtte zich een voorstelling te vormen van zijn toekomst en den werkkring, die hem
nu toch weldra wachtte, slaagde hij daar niet in.
Wel had hij een vermoeden dat de overgang van student naar de maatschappij even geleidelijk zou zijn
als die van de eene faze van studie in de andere.
Bij deze studie had hij nergens een bepaalde voorkeur of tegenzin in zich ontdekt. Van Ruttenvelde
was geen oorspronkelijk denker, maar een veelzijdig weter en vooral een onbevooroordeeld onderzoeker, waar het 't neutrale terrein van zijn studie
betrof. Hij verdiepte zich in de pro's en contra's
van een probleem met egale belangstelling, zonder
dat zijn temperament hem een bepaalde richting
injoeg. Ook ten opzichte van het leven zelf bezat
hi* die objectieve ongeemotionneerde belangstelling. Hij vertrouwde, en terecht, op zijn intellect,
dat hem bij elke willekeurige situatie de verschillende kanten van een questie zou onthullen, de
omstandigheden zouden dan wel aanwijzen welke
zijn conclusie wezen moest.
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Dat het strafrecht hem daarbij bijzondere moeilijkheden in den weg zou stellen betwijf elde hij
alleszins en vermoedelijk verliet hij in Z. ook zoo
overhaast de kamer omdat hij, bij een debat met
zijn vader, zijn stelling niet had kunnen verdedigen. Waar kon hij zich veiliger voelen dan bij het
recht, waar de lijn van het denken van tevoren
was vastgelegd, vooral waar hij tot de personen
behoorde, die niet de minste behoefte gevoelden
ethische of maatschappelijke idealen na te streven.
Bovendien, strafrecht was toch bij lange na niet de
hoofdschotel van een rechterlijke carriere.
Hoe kwam het dan dat hij juist deze dwaze uitvlucht had bedacht, toen hij een gesprek over de
toekomst wilde coupeeren? Om geen andere reden
dan dat hij op dat moment een instinctieven tegenzin in zich bespeurde met psychologische verwikkelingen in contact te komen, waartoe de straf kamer wel alle aanleiding gaf.
Deze afkeer echter om zich te verdiepen in de verwikkelingen van 't menschelijk hart omsingelde
hem als een muur, die hem belette in deze weken
in welke richting dan ook, de toekomst in te blikken. Zijn ouderlijk huis beviel hem niet meer, zijn
kamer, die eigenlijk de kamer van Gromme geworden was, zoo was deze van diens geest doortrokken, nog minder. Het weder optreden in zijn
leven, zij het indirect, van Alice Penning plaatste
hem innerlijk in een zeer gecompliceerde situatie.
In de eerste plaats was hij jaloersch op Gromme,
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en tegelijk gevoelde hij zich weemoedig, omdat met
deze jalousie vernietigd werd die vriendschap, die
op den duur dieper was gegaan dan hijzelf vermoed had. Hij treurde niet om den ouden, lieven
Karel, deze bestond plotseling niet meer, maar
was vervangen door een liederlijk vreemdeling,
Bien hij bekeek met -den harden, botten, van leedvermaak niet vrijen blik der buitenwereld. Het
vriendschapsgevoel echter, dat hem had .vervuld
was verdwenen nit zijn leven en hij bleef leeg en
armer achter. Daarbij kwam nu dat het beeld van
het meisje met het schotsche haarlint in 't blonde
krulhaar, haar geel-zijden zakdoekje, haar beige
schoenen, weer in zijn droomen was verrezen. Zoodra hij echter begon te genieten van deze herinnering, kwamen de liederlijke verhalen van Karel in
zijn gedachten opzetten, waarvan elk trek Je hem
pijn deed. Het was een absurd en sadistisch spel
dat in hem gaande was.
Hij zag het lieve blonde meisje van vroeger, eerst
vaag, maar op den duur hoe langer hoe duidelijker
voor zich als een tooverlantaarnplaat Je dat scherp
wordt gesteld. Stond ze eenmaal te voetenuit voor
hem met haar geurende haar, de neusvleugels, die
als ze haar oogen neersloeg, trilden, de hand, waarin zij haar kin steunde als ze over de daken naar
buiten staarde, dan begon dat blonde gezicht je
dronken te grijnzen, hij moest toezien, hoe zij op
den divan lag temidden van een hem onbekend
gezelschap, de scene verdween in cigarettendamp
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en gear van drank en 't was pas minuten later dat
hij ontwaakte uit deze dagdroomen, die hem vervolgden, moe, klam van 't zweet en met een onoverwinnelijke droef heid.
Hij trachtte met alle energie, die in hem was zich
op zijn examenwerk te bepalen. Het lukte niet. Hij
las vier keer een bladzijde over zonder te weten,
wat hij gelezen had en als hij 's avonds doodmoe
van 't vechten om concentratie de lamp uitknipte
en in bed tuimelde, sliep hij zonder verwijl in om
slechts een half uur later wakker te schrikken,
onmiddellijk met het besef dat er een calamiteit
gebeurd was en dan begon onmiddellijk de marteling opnieuw. Hij zag haar in razende vaart voorbiJ rijden met een proletigen kerel aan haar zij, die
Kees de sprinter moest zijn, dan stoof de auto tegen een boom, de inzittenden werden eruit geslingerd en hij moest toezien, hoe zij, bleek, gewond, met het gezicht stroomend van bloed in -den
schoot van den proleet rustte. Of wel hij zag haar
terrassen afdalen, eerst heel klein in de verte, dan
kwam ze al dichter bij, daalde en daalde Tangs
marmeren treden aan den arm van een verwaanden man in een leverkleurig pak, hem echter keek
ze met toegegleufde oogen vernietigend aan zooals ze dien morgen den geschiedenisleeraar had
aangekeken toen hij haar het eerst ontdekt had.
Vreemd, Karel Gromme zag hij nooit in contact
met Alice, zij danste niet met hem, ze kuste hem
niet en toch was hij in al de tafereelen, die hij

62 UI TSTEL
zien moest en waarin zij de hoofdrol vervulde,
aanwezig, meestal als een bedroefd en eenzaam
f iguurt je, dat huilerig in een hock stood en verdrietig en hongerig toekeek.
Soms, en dat waren de gruwelijkste droomen, leek
Alice niet op zichzelf. Leed hij om haar, werd hij
verteerd door jalousie, zag hij haar orgieen beleven met anderen, en toch had ze een gezicht dat
het hare niet was, een bleek en intens gezicht, dat
hij niet erkende, maar dat hem 't hart deed samenkrimpen van ellende. Een gezicht met een onderlip die glom van vocht, waarvoor hij kreunde.
Een vreemd gezicht dat niettemin toebehoorde aan
't meisje met den schotschen strik dat hem voor
zijn oogen weer en weer bedroog. Pas tegen den
ochtend viel hij dan in slaap. Hij begon aan zenuwhoofdpiJnen te lijden en dacht er hard over
zich voor zijn examen terug te trekken, toen hij
bericht ontving dat zijn professor ziek geworden
was, waardoor zijn wensch was voorkomen. ZiJn
examen moest nu vanzelf eenige weken worden
uitgesteld.
Op een avond zat hij voor zijn schrijf taf el, toen de
hospita hem kwam zeggen dat er een dame was
om hem te spreken. Han dacht dat het een van
zijn medestudenten was, die een dictaat kwam
leenen, maar achter de hospita schoof reeds een
lange vrouw de deur binnen. Ze droeg een pastelblauwen mantel met hoogen bontkraag, waartegen haar hals rustte en een pastelblauw zijden

UITSTEL VAN EXECUTIE 63
kap je met een gesp van schitterende steent jes. Ze
was zwaar geparfumeerd. Bij 't binnenkomen stopte ze met haar linkerhand waarvan de teruggeslagen peau de suede handschoen slechts de vingers
bedekte, een lang snoer rose parelmoerige kralen,
dat buiten haar loshangenden mantel was geraakt,
weer binnen langs het diep uitgesneden corsage,
de andere stak ze Han tegemoet met een ruk Je van
het hoofd dat met een cordate beweging van heup
en been correspondeerde.
,,Mijnheer van Ruttenvelde, niet waar?"
Han had met opgetrokken wenkbrauwen, waaruit
de vraag to lezen was of de bezoekster zich niet
vergiste bij de tafel gestaan. Nu kwam hij aarzelend en nog niet begrijpend naderbij. Zij wachtte
tot de hospita met een laatdunkenden blik was
weggestommeld en vervolgde met een stem, die
diep en vol klonk omdat het was alsof er een donkere ondertoon meetrilde:
,,Karel Gromme ligt beneden in de auto, ik kan
hem alleen niet naar boven krijgen en ik weet niet,
waar ik hem anders laten moet."
,,Alice, eh, mevrouw Penning dus ?"
Ze knikte.
Plotseling werd al zijn woede over hem vaardig.
„U heeft hem in Bien toestand gebracht, hij dronk
eerst niet, U maakt dat hij naar den kelder gaat!"
raasde hij.
Ze reageerde in 't minst niet op dezen uitval, keek
hem even aandachtig aan, greep hem dam bij zijn
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beide bovenarmen en terwiji haar heele gezicht
straalde, riep ze:
,,Han van Ruttenvelde, de oude Han, met zijn
rechte scheiding, nog precies dezelfde, nee zeg, dat
ik daar nooit eerder aan gedacht heb."
Hij voelde den greep van haar lange handers aan
zijn bovenarmen, terwijl hij als een wager kind
werd door elkaar geschud; hij werd precies de of scheiding gewaar van haar gehandschoende vingertoppen en de bloote palmen en was er slechts
door geirriteerd. Hij Wilde dat groote, warme, te
sterk geparfumeerde, blonde vrouwdier van zich
afduwen, wat bezielde haar dezen toon van joviale hartelijkheid tegenover hem aan te slaan? Hij
reageerde vijandig.
,,Wat heb je eraan Bien jongen dronken te voeren?"
Ze stond met voile levendigheid dit verschijnsel
aan te staren, het schoolvriendje, haar riddertje,
dat door de jaren heen intact gebleven was. Ze
genoot als van een costuumstuk of van tableaux
vivants bij een bruiloft. Dat hij korzelig was, zedelijk verontwaardigd, verschaalde in het minst
niet haar plezier. Die uitingen hoorden bij den
jongen Han. Onverstoorbaar en onvernietigbaar
was die lachende mond, waren de lachende oogen
en met een laatste kneep Je liet ze den tegenstribbelenden van Ruttenvelde eindelijk los. Hij voelde
zich als een kneuterig, krakend, spichtig kantoormeneertJe, tegenover een stralende, zonnig lachen-
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de, rijpe vrouw. Niettemin was hij nijdig, machteloos nijdig. Hij formuleerde het wel niet zoo snel.
maar hij sloeg op dat moment tegenover zichzelf
een verbijsterend figuur. Want niets, maar dan
ook niets had deze zelfbewuste, korenblonde mondaine uit te staan met het blonde kind zijner herinnering, wie hij zijn moederloosheid had gebiecht.
Het bewegelijke, het losse en lichte, dat iets in hem
aan het trillen had gebracht, dat op den duur de
grondvesten van zijn karakter had doen wankelen
was weg. Hij was boos, dat zij zich niet geconserveerd had zooals ze was geweest, luchtig, ongestaag en vlottend, dat ze overgeboetseerd was in
deze overdadige vormen. • Deze groote vreemde
vrouw dus had hem deze weken van bittere onrust
bezorgd?
Het resultaat van Bien wrevel was een blinde woede omdat dat mensch bezig was zijn goeien vriend
Karel naar den bliksem te helpen.
,,Of je nou al staat te sputteren helpt op 't oogenblik niets. Hij is lijk geslagen. Niet wakker te krijgen. Als je nou even den chauffeur helpt hem de
trap opdragen, waar slaapt hij, waar is zijn bed?"
Ten Han samen met den chauffeur den bewusteloozen Karel naar boven had gesjord en met
hem bij diens slaapkamer was beland, had Alice
reeds de sprei opgevouwen, de dekens opgeslagen.
De ramen had ze wagenwijd opengezet en er
stond een kom water met een natten handdoek
voor hem klaar. De kamer was veranderd. Kwam
-
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het doordat ze een vaas met bloemen had verplaatst om 't raam open te krijgen? Door het zonlicht dat binnenviel, door 't open venster, door
haar parfum dat bleef hangen?
,,Wil je misschien nog even binnengaan?" vroeg
Han, terwijl hij bezig was Karel naar bed te helpen.
,,Goed, dan blijf ik nog even een cigaret Je rooken
bij je."
Zij was het die den chauffeur gelastte beneden op
haar te wachten.
Vijf minuten later zaten ze in de zitkamer tegenover elkaar. Het werd een pijnlijke visite. Ze konden gemakkelijk herinneringen ophalen samen en
dat Wilde van Ruttenvelde niet.
Het werd een geinf ormeer naar wederzijdsche kennissen en naar elkaars levensloop en ook hierin
waren ze beiden gereserveerd. Vanuit de andere
kamer drong zoo nu en dan gestamel door van
Karel, die wartaal uitsloeg; dan zwegen ze even,
Han met verwijt in zijn blik, Alice half van haar
stoel om Gromme zoo noodig te hulp te snellen en
het gesprek werd daarna nog leeger en ontwijkender. Onwerkelijk was het eensklaps deze overdadige vrouw her te zien zitten, waartegen, zonder
dat ze 't zelf wist, de golven zijner droomen en
kwellingen kapot waren geslagen tot onoogelijke
putsjes water, -die hier en daar onnoodig en onbeduidend langs zijn weg lagen verspreid. Hij was
blij, toen ze na een half uur opstond en met
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schaamtelooze minachting voor de gedachten van
den chauffeur, Bien ze had laten wachten, in de
taxi stapte en wegreed. Nadat Han de trappen
weer opgeklommen was naar zijn kamer, zelf
angstig voor ontmoetingen met en critiek van hospita en meid, voelde hij dat hij genezen was. Het
was, alsof een onweer, dat gedreigd had en waarvan hij het eerste rommelen had gehoord, voorbij
was getrokken. Hij zette zijn ramen open om de
lucht van haar parfum en van de cigarettes weg
te laten tochten en ademde diep uit. Dit was voorbij, de dwaasheid was afgeloopen. Hij had weer
lust in het geduldig, stille werken, zelfs in zijn
examen om daarna den studententijd den rug te
kunnen toekeeren. Hij verlangde naar de nieuwe
levensperiode, zooals iemand, die naar een verschooning verlangt. Dienzelfden avond schreef hij
nog zijn vader dat hij zich bedacht had en of deze
toch misschien stappen zou kunnen doen om hem
na eventueel goed afgelegd examen, een positie als
waarnemend grif f ier te bezorgen.
Veertien dagen later slaagde hij „cum laude" voor
zijn doctoraal.

NEGENDE HOOFDSTUK
Han van Ruttenvelde begon zijn carriere bij de
rechterlijke macht als waarnemend grif f ier to U.
Hij zocht kamers in de binnenstad. Bij zijn keus
liet hij zich niet leiden door smaak, slechts op zindelijkheid en stipte orde was het dat hij lette. Hij
verhuisde vier keer voor hij gevonden had wat hij
zocht. Den eersten keer omdat het geluid van de
electrische piano van een cafe zes huizen verder
af, soms, bij westenwind, tot hem doordrong. Eens
omdat het dienstmeis Je zich niet aan den regel
kon wennen Bien hij op zijn zaken had gesteld.
Nog een keer omdat men een urinoir plaatste in
't plantsoen waarop hij uitkeek. Den laatsten keer
om geen andere reden dan dat de bank, die stood.
tegenover de voordeur van zijn huis in de lommerrijke laan, die naar een naburig villadorp voerde,
's avonds een gezochte pleisterplaats was voor verlief de paart jes.
Op den duur slaagde hij in de kraak- en smaaklooze kamers van een schoenmaker. De schoenmakerij zelf werd uitgeoef end in een schuur achter in
den tuin, daar merkte hij niets van.
Hij zelf had twee kamers ter weerszijden van de
gang aan den voorkant van een huis, dat vroeger
beter dagen had gekend. Het waren kamers heel
wat minder geriefelijk, minder mooi, minder aan-zienlijk dan de kwartieren, die hij verlaten had.
Hier geurde het niet in de lente naar seringen van
het plantsoen. Hier zag hij op mooie zomeravon-
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den geen kinderen omzoomd door avondlicht ge
bukt over de witte vlekken der eenden, noch was
hier het vertier van late fietsers, of wandelaars,
die de scheiding nog wat trachtten uit to stellen.
Zijn kamers bij schoenmaker Kodde waren gelegen aan een vrij smalle straat van hooge, grijze
heerenhuizen, thans bewoond door kleermakers,
onderwijzers, coupeuses, boekhouders, terwijl de
def tiger families vriendelijker contreien hadden
opgezocht. Het eenige wat deze straat van nog
troosteloozer eentoniger straten gunstig onderscheidde, was dat zij in een bocht liep en het huis
van den schoenmaker stond net in den buitensten
draai van die bocht.
Den smaak, de gratie, die Karel Gromme gedurende
zijn studententijd in zijn bestaan had gebracht had
Han met een grimmig plezier overboord gegooid.
Dat hoorde bij een ander bestaan. Bij Karel Gromme en zijn kliek, Karel, -die intusschen was gesieesd
en met Alice in Weenen zat.
Han had den rommel weggeveegd uit zijn bestaan.
Hij won zijn maatschappelijke loopbaan met een
schoone lei beginnen. De leelijke kamers bij Kodde
weerspiegelden die schoone lei.
De schoenmaker zelf was een norsch en zwijgend
mannetje. De vrouw was mager, bleek, had een begin van Basedowsche ziekte en vierde haar geprikkelde zenuwen uit in minutieuse reiniging van haar
huis. Er was ook een kind, dat nooit huilde, met
een blauwbleek verwezen oud-mannet Jesgezicht,
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dat 't grootste deel van den dag op 't plaats Je in
den achtertuin zat met een zandvormp Je in zijn
handen, waarmee het niets deed. Den enkelen keer
dat van Ruttenvelde het jonget Je in de gang ontmoette, drukte het zich angstig tegen den muur en
zei niets, zelfs niet goeden dag. Het was een kleine,
bleeke paddestoel, die hem niet deerde.
Na anderhalf jaar verhuisde hij nog eens. De norsche schoenmaker had op een middag bij hem aangeklopt om hem te spreken over zijn zoon, een kind
uit zijn eerste huwelijk, die kappersbediende was.
De jongen had een ring gestolen van een dame, die
gemanicuurd weed in de zaak, waar hij werkte. Er
was geen ontkennen aan, het lommerdbrief Je was
op den jongen gevonden. Maar Gerrit had het gedaan uit armoede. Hij werkte al twee jaar als volontair bij een kapper, toen was de verleiding hem
te machtig geweest.
Uitvoerig vertelde het kleine schoenmakert je het
verhaal van Gerrit zijn zoon. Met horten en stooten kwam het relaas van armoede en verzoeking
eruit. Telkens verwarde hij zich in zijn eigen woorden. Onderwijl hield hi* zijn hand op den knop van
de deur als om zoo noodig te kunnen vluchten. Om
zijn mageren geplukten vogelhals droeg hij geen
boord. Het koperen boordeknoop je prikte doelloos
uit zijn grijsblauwe flanellen hemd. Hij slikte herhaaldelijk onder het spreken en het heele verloop
van het uitpuilen van den adamsappel en 't wegzinken ervan was dan zichtbaar. Achter den ijze-

LIITSTEL VAN EXECUTIE
71
ren bril keken zijn grits beslagen oogen de wereld
in, door van Ruttenvelde heen naar een aanwezigheid achter hem, die wel de maatschappij kon zijn.
Hij klaagde die maatschappij aan, nam zijnen zoon
in bescherming tegen die maatschappij.
„Is dat nou een behandeling, meneer, twee jaar
een jongen, een flinken jongen te laten werken
voor niets."
Van Ruttenvelde leunde in zijn bureaustoel achterover. Zijn eene been, in de onberispelijk opgeperste pantalon hield hij over het andere geslagen.
Zijn vingers speelden met zijn gouden ketting die
hij met een gouden horloge van zijn vader had gekregen. Hij vond dit onderhoud vervelend, deze
inbreuk op zijn werkrooster, deze stoornis in 't domein van zijn eigen kamer stood hem niet aan.
Wat de man zeide maakte geen indruk op hem.
Ware het verhaal veel roerender geweest en had
de schoenmaker meer overredingsgave bezeten dan
was dit nog aan van Ruttenvelde verspild geweest.
Hij had zich aangewend om elk emotioneel relaas
door zijn intellect te zeven, zoodat enkel feiten
achter bleven. Met gevoelsdingen wilde hij zich
niet inlaten, die vielen buiten zijn competentie.
Wat hit zocht was de ware toedracht der handelingen en de juiste juridische figuur, die volgens
deze handelingen te construeeren viel.
,,Zou U niet een goed woord Je voor hem kunnen
doen als U de heeren van de rechtbank spreekt?"
vroeg Kodde en 't kostte den grimmigen, eenzelvi-
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gen schoenmaker groote zelf overwinning om deze
bede over zijn lippen te brengen.
,,Mijn beste man," zei van Ruttenvelde en keerde
zich met opgeheven hand van den schoenmaker
af. „ Je begrijpt dat ik daar onmogelijk mee kan
beginners! Bovendien — waar bleven we als we
dat óók al gingen goed praten !" Hij sprak niet tegen Kodde in het bijzonder. Hij sprak tegen het
soort van gebogen, hakkelende mannet Jes, die wekeliJks naar het getuigenbankje sloften.
,,Maar Gerrit is toch geen dief ?" stamelde de onthutste vader. Van Ruttenvelde keek zijn bezoeker
een oogenblik zwijgend aan, dan antwoordde hij:
,,Het spijt mij voor jou, maar ik vrees dat hij dat
juist wel is. Hoe zouden we zoo iemand anders
moeten noemen? 't Klinkt niet prettig, maar 't is
misschien het beste voor den jongen om te beginnen met dit feit onder de oogen te zien. Dan leert
hij er mogelijk nog wat van."
„Ik had enkel maar gedacht, ziet U, omdat U
toch ...... stotterde de man, maar van Ruttenvelde
rukte met een gezicht van: „het spijt me wel voor
jou, vader, maar ...." zijn stoel naar zijn bureau
en 't mannet je begon zich langzaam te retireeren
met een hongerigen, verbouwereerden blik van
achter de brilleglazen als verwachtte hij elk oogenblik nog dat er een menschelijke reactie bij van
Ruttenvelde zou volgen, doch deze had reeds zijn
papieren voor zich uitgespreid en was met den
arm onder het hoofd zijn lectuur begonnen. Het
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schoenmakert je slofte gebogen door de gang over
het streep Je zeilen looper, door den tuin, waar het
stille kind met zijn vingers gaatjes boorde in 't
zand, naar de schuur, waar zijn broodmagere
vrouw op een kruk je hem zat op te wachten. Ze
zocht met haar uitpuilende oogen gretig zijn blik,
doch hij ontweek haar. Per slot was zij de moeder
niet van zijn oudsten zoon, deze tweede vrouw,
wat had zij ermee te maken! Norsch en zonder een
woord zette hij zich achter zijn werkbank, nam
zijn pikdraad ter hand en 't paar laarzen, waar hij
mee bezig was en begon verwoed te werken. De
vrouw met den krop stond zuchtend op en verdween in 't huis.
Doch voor den schoenmaker was de wereld veranderd. Hij was de vader van een dief, die naar de
gevangenis moest, hij had nooit verwacht dat dat
nog eens ooit gebeuren zou. Hij had altijd gemeend
dat dief zijn iets veel vreemders, onbegrijpelijkers,
iets schavuiterigs beteekende. Nu bleek het dat je
zoo maar vanzelf, zonder dat je er erg in had, dief
werd, door doodgewone dingen, die je best zelf
ook konden overkomen.
Dus dat was al een dief, zoo zoo, zoo'n boef die in
de gevangenis moest, mijnheer van Ruttenvelde
scheen er zoo over te denken en die had er verstand van. De grens van het slechte en schandeliJke lag veel dichter bij dan hij zich had voorgesteld. Gerrit was dus gewoon een misdadiger en
een misdadiger haatte je nu eenmaal en verstootte
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je. Daarmee had je geen medelijden. Hij had dus
ook geen medelijden met zijn Gerrit, die een dief
was. Als man van eer zou hij zijn zoon verstooten,
die hem geschandvlekt had. Gek, gek, toch, dat hij
nooit had geweten dat zooiets zoo makkelijk kon
gebeuren....
Van Ruttenvelde, die met zijn hoofd op zijn elleboog gesteund aan zijn tafel zat, dacht in den beginne niet aan de stukken, die hij moest bestudeeren. Hij dacht erover dat het tijd was andere
kwartieren op te zoeken; na dit incident was 't
ongewenscht bij schoenmaker Kodde te blijven.
Den Zondag daarop dineerde hij bij Mr. Dutour
Geering, president van de rechtbank, waaraan hij
als waarnemend grif f ier was toegevoegd. Na tafel
begaven de heeren zich naar de werkkamer van
den rechter om kof f ie en likeur te gebruiken.
,,A propos van Ruttenvelde," vroeg zijn gastheer,
terwiJi hij hem het kist je sigaren voorhield, ,zeg,
dat geval Kodde, dat deze week voorkomt, je weet
wel die kapper, die then ring gegapt heeft, is dat
niet een Kodde, waarbij Jij op kamers woont? Wat
zijn dat voor menschen, ken je dien jongen misschien ? Verleden week sprak mevrouw Heuvelingh
me erover, ze vond het geloof ik niet zoo erg prettig dat haar dochter zoover gegaan was dat ze er
de politie heeft ingehaald. Ik dacht zoo, misschien
ken je den delinquent, zijn het nogal f atsoenlijke
lui, denk je?"
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Van Ruttenvelde knipte het puntje van zijn sigaar
af, keek opzij om den lucifer in het bronzen aschbakJe to leggen en zei toen, langzaam, bedachtzaam, een streep Je asch wegknippend van zijn
vest:
,,Nee, nee, het spilt me, ik kan U niet inlichten, ik
weet van het geval niets af."
Hierna werd er niet meer over Gerrit Kodde gesproken.
Hij werd veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en werd door zijn vader verstooten.

TIENDS HOOFDSTUK
Han van Ruttenvelde doorliep den weg van waarnemend griffier tot rechter in een exceptioneel
Aug tempo.
Na een jaar reeds volgde zijn benoeming tot substituut griffier en hij was twee en dertig, toen hjj
tot rechter te U. werd benoemd.
Onder zijn collega's gold hij als een scherpzinnig
Jurist, bij de journalisten was hij minder in tel,
omdat zijn beslissingen wel eens het rechtsgevoel
van den leek kwetsten.
Juist echter door die eigenschappen, waarmee hij
bij buitenstaanders misverstanden verwekte, werd
hi* door zijn collega's gewaardeerd. Zeldzaam objectief was hij voor een zoo jeugdig man. De overwegingen van het hart wist hij volkomen te scheiden van de beslissingen van het juridisch intellect.
Door zijn onaandoenlijke houding had hij van
meet of aan prestige. Verdedigers met oratorische
gaven en rhetorische verdiensten voelden zich lamgeslagen, zoodra ze hun gevoelige pleidooien, die
ze op hun kantoor met groote eigenliefde hadden
gerepeteerd, ten overstaan van rechter van Ruttenvelde moesten houden. Hij werkte niet met zijn
hamer, riep niet: „ter zake", hij liet ze ongestoord
uitspreken, maar ze voelden zich hoe langer hoe
nerveuser worden bij het constateeren dat hun
woorden zonder effect of gleden langs de steenen
figuur in de zwarte toga.
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Het was bewonderenswaardig, zooals deze koele
jurist dan uit den stortvloed van woorden enkele,
kleine f eit jes kon releveeren die den toeschouwer
op de publieke tribune ontgaan waren, naar aanleiding van die feitjes enkele bondige vragen formuleerde en daarmee soms het heele pleidooi ontzenuwde.
Deze korte dialoog tusschen rechter en verdediger,
die niet-juristen ternauwernood opviel, was voor
insiders dikwijls een ironische vermaning van den
rechter aan 't adres van den verdediger, die hierop
neerkwam: „ Jongeman, al die mooie woorden had
je gerust in je zak kunnen houden, had je er echter dezen draai aan gegeven, mogelijk dat je dan
lets voor je client had kunnen doen." Dikwijls
kwam het voor dat deze , jonge man" niet jonger
was of zelfs ouder dan de rechter zelf..
De bewijzen van waardeering voor zijn gaven bleven niet uit. Tweemaal werd hem een leerstoel
aangeboden door de juridische faculteit, eens te
Amsterdam en eens te Groningen, hetgeen hij weigerde. Herhaaldelijk poogde men hem het politieke
leven binnen te sleuren met ongetwijfeld ook daar
een eervolle carriere, maar hij voelde zich bij geen
enkele politieke richting thuis, voornamelijk omdat
hij niet godsdienstig was en zoodoende niet paste
in de rechtsche partij, waartoe hij zich qua mentaliteit het meest voelde aangetrokken.
Hij was in eigen aangelegenheden een kundig f financier.
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Het kleine kapitaalt je van zijn moeders versterf
(het bedroeg oorspronkelijk niet meer dan tien
duizend gulden) had hij in den loop der jaren
verviervoudigd door met een gedeelte van zijn inkomen, dat hij door zijn sober leven voor Been
derde deel gebruikte, zeer voordeelig te speculeeren.
Een van de eerste visites, die hij, na zijn benoeming tot rechter maakte, was bij den vice-president
en zijn vrouw. Hoe ontdaan was mevrouw Schalkwijk, toen deze benjamin van de rechtbank zijn
entree bij haar maakte. Ze had zich voorbereid op
een jongen spring in 't veld (hij was immers even
oud als haar eigen zoont Je), zoodat ze heelemaal
met haar houding verlegen was toen de geposeerde figuur van van Ruttenvelde haar salon kwam
binnenwandelen. En dit was de typische reactie,
die van Ruttenvelde bij anderen, speciaal vrouwen opwekte. Toch was hij volstrekt geen onaangenaam causeur, wat stroef, wat droog, joviale
moppen hoefde men niet van hem te verwachten,
doch er stond hem zulk een uitgebreide encyclopaedische kennis ten dienste, dat zijn conversatie
altijd het luisteren wel waard was. De jonge vroolijke vrouw van den Of ficier van Justitie bracht
eens precies onder woorden hoe de menschen zich
in zijn aanwezigheid voelden. „Die jongen van
Ruttenvelde," zei ze, „nee, er is eigenlijk niets op
hem tegen, enkel we moesten eens zien, die lorgnet
van zijn neus te slaan, dat is net zoo'n hek, dat hij
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voor zich heef t, tot hier en niet verder."
In deze jaren begonnen de echtgenooten van collega's zich actief met zijn vrijgezellenbestaan te
bemoeien. Niet dat deze goedmoedige matrones direct het belang harer dochters op het oog hadden,
al was van Ruttenvelde een begeerenswaardige
partij, maar een getrouwde vrouw kan het nu
eenmaal niet goed aanzien, wanneer een geslaagd
man ongetrouwd blijft.
Het verschijnsel van een bachelor van maatscheppelijke standing werkt enerveerend als een schilderij dat scheefhangt, of een parf umf lesch zonder
stop.
Nadat het sein door mevrouw Schalkwijk gegeven
was, ging er die eerste jaren geen week voorbij,
dat niet de slanke, hof f elijke gestalte van van Ruttenvelde gezien werd in de salons van de noblesse
de robe der stad, bij diners, soirees, schouwburgvoorstellingen of concerten. Men kan niet zeggen
dat deze visch tegenstribbelde tegen de maatschappeliJke netten, die hem wilden vangen. Hij was
trotsch op zijn positie, trotsch dat hij deze zoo
Jong had bereikt. De ingenomenheid met zijn succes had voor een wijle de bezinning van het rustige werken verdrongen en bij dit succes hoorde
dit wereldsch verkeer en omgekeerd door dit wereldsch verkeer beleefde hij zijn succes des te sterker.
Eens per jaar gaf hij zelf een diner om zich voor
de genoten gastvrijheid te revancheeren in het Wa-
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pen van U., het grootste restaurant ter plaatse. De
week tevoren bezocht hij dan zijnen vader om met
dezen samen het menu op te stellen, hetgeen hij
den gerant niet wenschte over te laten. Hoewel hij
zelf een matig eter en nog veel matiger drinker
was, had hij toch een ingeschapen besef dat een
diner in de eerste plaats moest getuigen van den
stand en de opvoeding van den gastheer. Wie de
fout beging wit vleesch en wit gevogelte tegelijk
ter tafel te brengen, sloeg volgens hem een onvergeeflijken blunder. Urenlang konden zijn vader en
hi, zich buigen over oude menus en zit slaagden er
meestal in een niet exquise en wat zware, degelijke
spijslijst samen te stellen, volgens de etiquette, -die
dertig jaar geleden in de provincie gold.
Toen Han zijn vier en dertigste jaar gepasseerd
was overleed zijn vader, de oude notaris. Het vermogen bleek veel kleiner te zijn dan Han zich had
voorgesteld en beliep, exclusief het huis aan den
Singe!, nog geen twintig duizend gulden. Hij ontd.ekte dat zijn vader de laatste jaren had ingeteerd.
Op een middag, eenige weken na de begrafenis,
vertoefde Han nog eens in het stille huis. Zijn
.stiefmoeder, die wanstaltig dik was geworden, zat
in den leunstoel aan tafel, als van ouds achter het
theeblad. Ze was bleek door de gebeurtenissen der
laatste weken, er waren diepe zakken onder haar
roogen, uit gewoonte hield ze nog een zakdoek in
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haar hand. Desondanks maakte ze geen ontevreden indruk. De dood had zonder misbaar onder
dit dak zijn taak volbracht. De klok tikte, zoo nu
en dan liep een wandelaar het huis voorbij, verlepte lucht ontsteeg aan de meubelen. In deze
middagkamer waren de dingen baas geworden, de
trijpen fauteuils voor het raam, de geglazuurde
bloempot, waar de palm in stood, het buffet met
de blauwe pullen. De dingen Bingen hun leven
leiden van pluche en steen en hout en wachtten
niet meer op den terugkeer van menschen met
hunne luidruchtigheid. En toen was een van die
menschen weggeloopen en kwam niet weer en de
ander, een zware vrouw in zwarte zij, zat nog in
den stoel en werd allengs betooverd door het vegeteeren der dingen. Ze was niet zooveel meer dan
een zware partij week vleesch met ritselende zwarte zij er overheen. Een bleeke, gevulde hand, die
den witten zakdoek omklemde lag op den dof
zwarten schoot. Aan den anderen kant van de taf el zat Han in zijn rouwpak en praatte over den
vreemden berooiden staat van zijn vaders f inancien. Moeder hoefde zich geen zorgen to maken,
de levensverzekering garandeerde haar een be
hoorlijk inkomen, zoodat ze met Maart je best in
dit huis kon blijven wonen. Maar wat was er gebeurd als varier langer had mogen levee? f 20.000,
dat was toch niets, van de rente hadden ze onmogelijk kunnen bestaan en indien ze verder hadden ingeteerd dan was het geld immers in een jaar
6
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of drie, vier, radicaal op geweest!
Toen ontwaakte in die vredige vrouwefiguur een
stem, die nog altijd jets van den naieven landelijken klank van vroeger had bewaard. Een stem,
met een flauwe echo van lang verjaarde zorgen,
overwonnen angst en afkeer.
„ Ja, he, zoo was Hendrik, dat hebben we al eens
meer beleefd. Toen Jij een kleine jongen was, laat
es kijken, negen jaar zul je zijn geweest, precies,
ik had net dat aardige matrozenpak je voor je gekocht, waarmee je op het portret staat, toen heeft
hij er toch ook eens zoo leelijk ingezeten, he, met
die Amerikanen. Hij was opeens alles kwijt en er
was nog geld bij van de Bottchers en de Nanninga's om te kunnen suppleeren. 't Was nogal erg
veel. Als die menschen hun geld toen eens hadden
opgeeischt ! Je weet niet voor wat een gekke Bingen je op die manier zou komen te staan, he? Enfin, dat is niet gebeurd en toen liepen zijn mijnaandeelen opeens de hoogte in en was hij er weer
uit. Maar jonge, jonge, toen heeft je vader toch
heusch een paar benauwde oogenblikken beleefd."
Ze vertelde het zoo rustig, met zoo'n uitgebluscht
gezicht.
Doch voor Han was het alsof met deze woorden
een dijk werd doorgestoken, die heel zijn levee het
goede en het kwade van elkaar gescheiden had.
Een dijk, die hij wel eens een oogenblik gewantrouwd had, doch steeds vluchtig; met dit wantrouwen had hij zelf geen rekening gehouden.
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Thans echter spoelden de waterers van het eene
bekken naar het andere over. Hij beyond zich temidden van een baaierd van troebele golven, zonder houvast, zonder steun. Zijn vader had gefraud erd. Zijn vader, die hem een bolwerk van rechtschapenheid was geweest. Met een wee gevoel
werd hij gewaar dat zijn wereidbeschouwing in elkaar stortte. Hij huiverde. Een koude ruling liep
hem over den rug. Hij nam het theekop je in zijn
handers om er zich aan te warmen. Hij moest zich
bedwingen om niet te klappertanden. Eerder dan
zijn bedoeling geweest was nam hij of scheid van
zijn moeder. Hij verlangde naar huis, naar zijn
bed, naar een heete kruik.
Of werkelijk deze blik in zijn vaders leven hem
zoo ontredderd had of dat zijn miserabel gevoel
reeds de voorbode was van zijn ziekte valt moeilijk nit te maken. Een feit is 't dat hij eenige dagen
later ernstig ziek werd, longontsteking, die in pleuris ontaardde. Wekenlang zweefde hij tusschen leven en dood en toen hij bijkrabbelde schreef de
dokter hem een maandenlange rust voor, eerst in
een sanatorium in het Gooi, later in Zwitserland.
Gedurende deze rust hervond hij zichzelf. De
avond Jes en diners lagers eensklaps heel ver weg,
het practische werk aan de rechtbank verbleekte
tot iets onwerkelijks.
In de eenzaamheid van de bergen hervond hij het
koele genot van werken. In dat jaar schreef hij zijn
boek over „De positie van het natuurlifke kind",
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waarover zooveel stof is opgewaaid. Naast de groote waardeering voor zijn glashelder betoog en zijn
vaste lijn van denken, oogstte hij de algemeene
verontwaardiging van het jonge geslacht, dat zijn
pionierswerk voor jaren vertraagd zag door dit
knappe boek van den behoudzuchtigen van Ruttenvelde. Hit ontving verontwaardigde brieven van
jonge studenten, zelfs van de presidente van de
Vereeniging tot Vrouwenbescherming, een grijze
dame, die zijn moeder had kunnen zijn. Hij legde
ze glimlachend ter zijde. Hij voelde zijn plicht te
hebben gedaan. In zijn eent je, op zijn ligstoel uitgestrekt, turend naar de blauwe besneeuwde Ber-

gen, vierde hij het afscheid van zijn jeugd. Thans
zou hij den rijperen leeftijd betreden. Het was
een zelfbewust en tevreden gezicht, dat de toekomst instaarde, het gezicht van een man, die
succes heeft gehad in 't leven en met vertrouwen
naar het komende kijkt. Er gingers geruchten, die
zelfs hem in zijn verbanning bereikten, dat men
erover had gedacht hem de portefeuille van justitie in 't zakenkabinet, dat destijds gevormd werd,
aan te bieden. Dit plan werd door de politieke
troebelen van die dagen niet verwezenlijkt.
Bij zijn weerkeer in U. coupeerde hij zooveel
mogelijk elk gezellig verkeer. Hij vestigde zich onder voorwendsel van gezondheidsredenen in een
hotelletje, gelegen buiten de gemeente, waar hij
als rechter werkzaam was, op een kwartier of stand van den zoom der stad.

BOEK II

EXECUTIE

EERSTE HOOFDSTUK
Hotel Gloria, waar van Ruttenvelde zijn intrek had
genomen, was een houten gevaarte met een gekarteld dak en gekartelde balconnetjes gelijk een chalet. Zoo lag het met zijn tuin, waarin 's zomers
witte stoelen en tafeltjes stonden, zijn ouderwetsche koetshuis, zijn prieel, het vijvert je waaroverheen een houten vlonder liep, aan de vaart even
buiten de stad. Als je op een van die gekartelde
balconnetjes stond zag je die stad, of nee, je zag
slechts het grijze silhouet van de stad en 's avonds
haar lichten. De brug over het breede hoof dkanaal stond meestal open om sleepen door to laten
achter nijdige stoomboot Jes, vrachtschepen, die
belden, sloepen, die slobberden langs den kant.
Over de brug begonnen de trieste straten van een
volksbuurt. Aan deze zijde de rommelige weg langs
de vaart, waaraan stonden de rommelige complexen van een verlaten jamfabriek met ingesmeten ruiten, een moderne garage als een stuk kinderspeelgoed, roze en vierkant met groene luiken
achter de roode benzinepomp en de gele Shell. Een
somber buiten nit een vorige eeuw, een groot grasgazon met een wit paard als een nietig prentje
erop, boomen, boomen. En aan den anderen kant
van de vaart zoowaar een nieuw aangelegd plantsoentJe, dat zich uitstrekte voor een villapark in
aanbouw, waarvan de schaarsche bewoners, bedrogen pioniers, uitzagen vanuit quasi bungalows
over nette geraniumbedden langs spichtige boom-
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pies over de vaart, op de zwarte f abriek, de roze
garage, de boomen en het witte paard. Dan kwam
Hotel Gloria, chalet van glimmend hout, lang voor
de weg langs de vaart zich tot een vriendelijk pad
versmalde langs boomgaarden en boerderijen. Hotel Gloria suggereerde 's zomers ranja en vanillei1s van vijftien cent. Maar zoodra niet waren de
witte tafels en stoelt jes weggehaald of de gelagkamer met ziJn bil fart, waarover daags een gebarsten zwart zeil was gespreid, begon dampig en
donker kof f ie te voorspellen. Mevrouw, een corpulente -dame met een gef riseerd hoof d, installeerde zich bij de groote vulkachel met Naar
handwerk, een wit katoenen looper, waarop in
blauwe lijnen een patroon van bloemen en dennetakachtige bladeren was aangegeven, die ze opvulde met lila en gele en bronsgroene f loszij. Ze
hoefde niet dikwijls op te staan om klanten te bedienen. Bij tijd en wijle liet zich een vrachtrijder
van den bok van zijn wagen glijden en stevende
naar het buffet. Of een begrafenis-auto stopte onderweg van de grens naar de hoofdstad, het lijk
werd in 't koetshuis gezet en de kraaien bestelden
brood met spiegeleieren en kof f ie.
Wanneer het donker was geworden werd -de piano
opengeslagen.
Iemand speelde moppen, jazz en soms eenige maten van een salonstuk ertusschen. Hij speelde con
brio, muzikaal, sentimenteel en slordig. De meid
uit de keuken kwam in de geopende deur loeren
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en begon opgewonden to gichelen met den keliner.
De speler was een joodsch reiziger, die boven de
garage op kamers woonde. Zijn broer was een musicus van naam. Hij had niet willen werken en
was nu reiziger in thee. En zijn spel lokte vrienden aan. De gerant zag hem gaarne komen, schonk
hem den tweeden en den deaden en den vier-den
borrel gratis, uit vriendschap. Uit de huizen langs
de vaart kwamen de bewoners naar het hotellet je
als de jazzmuziek klonk. Een geschorst advocaat
in gezelschap van zijn tijdelijke vrouw, een groote
forsche verschijning met gebleekt blond haar en
steeds een boat om haar gevulde schouders, ook
als de kachel rood stood. Ze zat aan de andere zij
van de kachel, tegenover de waardin en deed tevreden over haar breiwerk, een gele sjaal op lange
houten pennen en over haar hondje, dat bij haar
was en ze had een tasch bij zich, die puilde van
portretten van een kind, dat opgevoed werd, ver
van haar af, bij den man Bien zij voor den geschorsten advocaat had verlaten. De portretten
liet ze gaarne zien en de waardin toonde ervoor
nimmer falende belangstelling. Dan was er de biljarter met de spats, mijnheer Ivekes, een overmodieuse, geaffecteerde man met zwart geplakt haar,
waarvan men zeide dat het geverfd rood was en
die verantwoordelijk was voor het kwijnende villapark aan de overzijde van de vaart.
Van Ruttenvelde zelf bewoonde de suite op de
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eerste verdieping met het erkert Je en een van de
gekartelde balcons en mengde zich nooit onder het
gezelschap in de gelagkamer.
De details van zijn manier van leven werden door
het personeel van het hotel voortdurend besproken en becritiseerd.
De rechter had zeven paar precies dezelfde schoenen, een paar voor elken dag van de week en deze
zeven paar moesten precies in de juiste volgorde
in zijn kast worden geplaatst.
Lag de kam op de plaats van zijn borstel dan bezorgde dat de meid een reprimande. De rechter
had altijd zijn ramen wagewijd open en zijn werktaf el stond voor dat raam. Een vergissing van een
cent op zijn maandrekening leidde tot uitvoerige uiteenzettingen. Zijn redelijk hooge pensionrekening betaalde hij stipt den eersten van
iedere maand om half negen 's ochtends. Soms
verscheen hij op avonden, als het gewone gezelschap verzameld was, in de deur van de gelagkamer om een glas gepasteuriseerde melk te bestellen en te informeeren naar zijn post. De gerant,
gemoedelijk en op voet van gelijkheid met zijn an
dere gasten, werd weer de kellner, die hij tot voor
twee jaren geweest was. Er viel een stilte als de
lange gestalte van den rechter in de deur verscheen. Mevrouw streek haar turksche vest gladder over de buste. De vrouw van den advocaat
keek langs haar bont naar de deur en voerde haar
hond een klontje en de biljarter met de spats be-
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rekende zijn volgenden stoot langer dan noodig
was.
Maar zoodra niet was hij vertrokken naar zijn
ijzige kamers of de gerant nam wraak voor zijn
onderdanigheid van daarnet. ,,Die heef t zijn borrel
weer te pakken. En werken maar !" „ Je moet er
maar plezier in hebben den heelen dag te wroeten
in andermans vieze zaakjes," wist de reiziger in
thee. ,Dat je 't uithoudt," zei mevrouw Gorissen,
die zich mevrouw Lablique liet noemen, sinds ze
bij Mr. Lablique was ingetrokken. Zij voelde zich
in de aanwezigheid van van Ruttenvelde al bijzonder onbehagelijk sinds de schorsing van haar
tijdelijken man.
,,Nou en aanstaanden Maandag krijgen we nommer twee in de benedenkamer, ja, ja, die zit voor
zijn laatste advocates-examen, maar die brengt
voor zijn gemak vrouw en kinderen maar vast
mee.
„ZOO, z00, z00," was 't eenig commentaar, dat de
biljarter met de spats tusschen de twee spleetjes
mond, die zijn sigaar vrijliet, wist te geven. „We
worden bekend onder de gestudeerde wereld," zei
de hotelier en wreef zich in de handen.

T Yi-' EEDE HOOFDSTUK
Toen van Ruttenvelde den volgenden Dinsdag in
de lichtgroene serre kwam, waar hij elken dag in
zijn eent je ontbeet, vond hij tot zijn ontstemming
een tweede tafel voor vier personen gedekt. Vier
bord jes met messen, een botervloot je, een schaal
met brood. Geen koek, geen jam, geen eieren, zooals bij hem. Hij dacht er over of het niet raadzaam
was voortaan zijn ontbijt op zijn kamer te gebruiken, toen een klein meis Je, van een jaar of vier in
de gelagkamer verscheen. Een mollig diertje, met
roode pantof f elt jes aan en een rood schort je voor.
Ze liep tot aan den ingang van de serre, bleef toen
echter op den ijzeren richel, waarover de schuifdeuren liepen, balanceeren, keek hem onderzoekend aan en bloosde elken keer dat hun oogen elkaar ontmoetten. Het zak Je voor in haar schort je
puilde van de kastanjes en ze scheen te aarzelen
of ze hem er een presenteeren zou. Voordat ze tot
een besluit was geraakt verscheen haar broert je.
Iets ouder dan zij, een tenger baasje in een zeemkleurig Russisch kielt je. Een ernstig kind, met
lange wimpers, dat eruit zag als een prins je nit
een prentenboek. Hij overzag onmiddellijk de situatie. De verlegen coquetterie van zijn zusje stood
hem klaarblijkelijk niet aan, want hij nam haar
bij de hand en leidde haar cordaat naar het voor
de zijnen gedekte taf elt je. Toen bleek dat de stoelen te laag waren voor hen beiden, verdween hij
weer en kwam terug met twee zware boeken in
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kalfsleeren band, waaronder hij bijna bezweek.
Uit de letters op den rug zag van Ruttenvelde dat
het eene de Bijbel, het andere de Pandecten was.
Het jongetje legde den Bijbel op zijn stoel, de Pandecten op die van zijn zusje, die stond met den
rug naar den vreemden heer toe. Van Ruttenvelde
verwachtte dat nu wel de ouders zouden op komen
dagen, maar niets daarvan gebeurde.
Het prinsje maakte boterhammen klaar voor zich
en zijn zusje en de kinderen gebruikten hun maal
bijna zwijgend. Het meisje uitte nog wel eens een
kreet van opgetogenheid, een keer toen de vuilnisboot langs kwam puf f en met zijn bergen chaotische heerlijkheid als doozen en blikjes en wielen
en een keer toen een kar met schreeuwende varkens langs gereden kwam. Doch het broertje legde Naar het zwijgen op, klaarblijkelijk wegens de
aanwezigheid. van Bien meneer. Toen ze hun boterham op hadden, smeerden ze brood, dat ze legden op twee schoone Borden. Hij schonk thee en
ernstig van inspanning brachten zij met eenig
heen en weer geloop de twee kop Jes thee en de
twee bond jes met brood naar de kamer achter de
gelagzaal.
Dit zou zoo iederen morgen gebeuren. De ouders
verschenen 's ochtends nooit. De kinderen ontbeten samen alleen. Na 't ontbijt speelden ze in den
tuin met de kastanjes en eikels, die op den grond
lagen, met steent Jes, die ze in 't water keilden. Ze
wandelden, hand in hand, langs de wei, waar de
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varkens gromden en schreeuwden, wanneer hun
neusring werd vernieuwd, of tot aan 't witte paard
van 't oude buiten.
Ook wel zaten ze als twee zwijgende kabouters
naast den visscher op -den berm langs de vaart die
zijn hengel had uitgeworpen. Ze verzamelden kleine, witte kiezels als korrels rijst en vormden tuintJes van plak jes mos en stok jes. Regende het, dan
speelden ze in hun laden kaputsmantelt jes op de
overdekte waranda met kippenveeren, die ze in
een aardappel hadden geprikt tot het een indiaan
was geworden. Met zilverpapier en steentjes werden vijvers en paden aangelegd op het of geschilf erde caf etaf elt je, dat buiten stond. Ze roeiden op
den grits verweerden ligstoel naar verre landen en
ze maakten van eikeblaren, veert jes en tak jes een
dierentuin, waar een weggeworpen knot Je grijze
sajet met een loshangenden draad, de olif ant voorstelde. Of f icieel speelgoed hadden ze nooit.
Eens gaf de blonde dame met het hoed je en het
bont het meis Je een pop. Een pop met een roze
satinetten jurk en blonde krullen. De pop leek op
de schenkster. Het meis je pakte haar bedremmeld
aan en zoo gauw ze het durfden verdwenen broert Je en zus je achter de gesloten deur.
Den volgenden morgen waren ze onrustiger dan
anders bij het ontbijt. Het jonget je morste thee
over de schotelt jes.
Ze waren ongeduldig om weg te komen om te kunnen gaan spelen. Direct nadat ze hun ouders brood
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en thee hadden gebracht verscheen het meis Je met
de roze pop in -de doos, waarin ze haar had gekregen. Ze liepen samen door den tuin en keken
onderzoekend rood. Eindelifk had het jonget je gevonden wat het zocht. Bij het verlaten prieel, waar
varens groeiden, groeven ze eendrachtig een kuil.
Daarin werd in haar doos de roze pop gelegd. Ze
speelden begraf enis Je. En o zoo'n mooie tuin werd
aangelegd boven het graf en een groote sintel was
de graf steep. Vele dagen achtereen, zoolang als het
drooge weer aanhield, speelden zij met hun graf je,
daarna vergaten ze het, alsmede de pop, die ze
nooit trachtten op to graven.

DERDE HOOFDSTUK
De kinderen zagen er altijd keurig uit. De moeder,
die onzichtbaar bleef 's morgens, achter de dichte
deur, zorgde wel dat hun kleeren heel en zindelijk
bleven. Kof f ie dronk de familie op de eigen kamer. De kellner had opdracht het blad met eten
voor de deur te plaatsen. Dan hoorde hij vaak
zingen of stoeien, ook wel eens huilen, geen kindergehuil echter, vermoedelijk was de moeder het,
die huilde. Dan klopte de kellner, nadat hij naar
genoegen geluisterd had, drie keer tegen de deur
en even daarna reikten twee blanke armen buiten
de deur om het blad naar binnen te halen.
Echter tegen een uur of twee werden de tuindeuren van hun kamer opengeduwd. De jonge man
trad naar buiten, een lange slanke gestalte in een
korten duffel, Bien hij droeg of het een gels van
biber was. Hij had altijd bij zich een stok. Of
een stok? Zulk een precieuse staaf van wortelhout met hertshoornen knop kon men slechts rotting noemen. Zijn hoekige kaken en kin waren
glad geschoren, doch aan zijn smalle slapen vertoonden zich streep Jes donkey haar als twee
zweempjes bakkebaard. Onder den arm hield hij
een actetasch. Hij liep met groote stappen als was
hij alleen, al deed het vrouwtje hem ook uitgeleide
tot aan het koetshuis. Ze keek hem lang na, zooals
hi, daar Tangs de krozige vaart met zijn slanke
beenen stapte, langs den tuin van 't buiten, de
garage, de jamfabriek. Ze was een klein, tenger
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ding met steil recht afgeknipt pagehaar dat in
gladde pony king tot aan de te bog geteekende
wenkbrauwen. Gewoonlijk droeg ze een rechte,
sluike jurk van groen bil Jartlaken, die met een
breeden, leeren riem, vermoedelijk een tennisgordel van haar man, om 't middel sloot. Maar ze was
te f ijn en te broos voor deze cordate dracht. Ze
scheen echter volkomen tevreden, zooals ze daar
stond en den slanken jongen man nakeek. Weldra
zou hij nu verdwenen zijn over de brug, zou hij
schrijden door de stad, als een edelman tusschen
het gepeupel.
Was hij weg, dan kregen de moeder en de kinderen het druk. Stoelen en bedden werden in -den
tuin achter hun kamer gesleept. Mattenkloppers
zwiepten op en veer. Doch de meid en de kellner
en mevrouw van het hotel schudden het hoof.d.
Dit was geen schoonmaken, zoo werkte een be
hoorlijk mensch niet, dat was spelen. Het vrouwtje
speelde schoonmaak met de kinderen. Gleden de
matrassen van den stoel op den grond, dan was de
moeder de eerste, die erop lag te rollen, als een
moederhond met haar kinderen om haar heen. Tot
het vier uur werd en ze in een soort paniekstemming begonnen de kamer weer bereid te maken
voor de thuiskomst van den man. Het zand werd
weggeklopt van de dekens, de kussens in fatsoen
gebracht, het haar geborsteld en de schoentjes gepoetst en ernstig togen de drie er op uit om gele
herfstbladeren te zoeken voor op den schoorsteen.
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Er was een zin, dien van Ruttenvelde, die voor het
open erkerraam der eerste verdieping zat te werken,
steeds opnieuw hoorde klinken. Een aanhef van
een zin was het, die als telkens weerkeerend ref rein
opdook in het gesprek van moeder en kinderen.
,,Zou vader ....?"
, Zou vader .... ?"
,,O Hester, kijk es wat een mooie paddestoel, die
rooie met die witte pukkelt Jes, zou vader die mooi
vinden in een bakje op tafel?"
„ Ja, maar we hebben geen bak je."
„Ik zal er wel een gaan vragen." En tot misprijzen
van de keukenmeid verscheen het prins je dan in
de keuken en verordonneerde hem een van de
bruin aarden schotels, waarin nu het schuurzand
werd bewaard, te verstrekken.
,,Waarvoor mot je 't?"
,,Voor vader, voor een verrassing."
,,Verroest," vloekte de meid, maar hij kreeg het.
,

Een middag, toen van Ruttenvelde weer zat voor
zijn raam, maakte hij 't volgende spellet je mee.
De kinderen hadden de moeder in een prieel gezet, waar ze werd versierd, ,voor vader".
De kinderen hadden kransen van eikebladeren gevlochten, met sparrenaalden hadden ze 't rood en
gele loof aan elkaar gehecht. Het meis je legde nu
den slinger om haar moeders voorhoofd. De Jongen stork late asters in de knoopsgaten van zijn
moeders groene japon.
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,Zou vader .... Zou vader ...."
Ze liet niet enkel haar kinderen begaan, nee, ze geloofde erin. Ze leek op een verrukt kind uit den
stoet van Dionysos. Ze bleef het verrukte kind met
haar eigen verrukte kinderen, tot ze in de verte
den vader aan hoorden komen en als volgens of spraak werd zij, die door de kinderen Hester genoemd werd, onttakeld. De slingers werden gestroopt uit het haar, de paarse bloemen geworpen
op den grond, het haar glad gestreken en 't was
een -dame, een prinsje en een meisje van goeden
huize, die den vader tegemoet traden.
?

V I ERDE HOOFDSTUK
De aanwezigheid van de f amilie Page in Hotel
Gloria begon de populariteit van Han van Ruttenvelde te beinvloeden.
Was hij tot voor hun komst, eenzaam, voornaam,
gerespecteerd en gehaat, thans begon als een lamp
een van die eigenschappen aan te gloeien, namelijk zijn voornaamheid. Het was chic om alleen
een suite te bewonen. Het was indrukwekkend,
zwijgzaam en correct te zijn als hij. Het was een
eer voor het hotel eenen rechter te herbergen. Het
was voornaam vijf gulden per dag pension te kunnen betalen. De Page's hielden zich ook wel of zijdig. Nooit speelde Page een partijtje biljart of
kwam mevrouw Page gezellig mee om de kachel
zitten. Maar ze waren niet correct, betaalden geen
vijf gulden pension per persoon en waren in wat
ze wel te betalen hadden, niet stipt.
Nadat een November een week was verstreken
werd het gedrag van den kellner minder beleefd
dan voordien. Hij klopte niet 's middags met zijn
wijsvingerknokkel tegen de deur en luisterde en
klopte nog eens en luisterde weer, nee, hij bonsde
met de vuist een keer tegen het paneel en viel binnen met zijn blad, dat intusschen weinig verleideliJks bevatte.
Een granieten schaal met een afgepast aantal kadetten. Een botervloot, waarin mevrouw met een
knipoog naar de meid, melange qualiteit prima
door de boter had gemengd.
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Wat de kellner aantrof was teleurstellend.
Page stood voor den spiegel zich te scheren. Tusschen de pendule met de bronzen Flora erop en de
bronzen kandelabers, stonden een doos poeder en
een flesch haarwater en naar dat haarwater was
het dat de heele kamer rook. Over de tafel verspreid lagen zijn boeken en schriften, een zacht
pakje Engelsche cigaretten, gekneusd door het dragen in den zijzak van zijn sportjas en het erlangs
glijden van zijn lange, smalle hand.
Het vrouwt je zat tusschen de kinderen op bed. De
gravure ,Wie is de grootste?", die boven het bed
hoorde te hangen hadden ze van den muur gelicht. De moeder hield haar bij wijze van tafel
onderste boven op haar knieen. Ze speelden met
z'n drieen stillet jes een spellet je met poppet jes, die
ze hadden uitgeknipt. Een schamel resultaat voor
den nieuwsgierigen kellner.
De dagen werden kouder. Het was een vroege
winter. Het sneeuwde. Van Ruttenvelde zat in den
erker van zijn kamer en keek door de open ramen
naar buiten, naar de bochtige vaart. Een drabbige
vaart voor cadavers om aan te spoelen.
Eens was dit gebeurd aan den overkant. Het bleek
een etaleur te zijn uit een zaak van heerenmodeartikelen uit een . zomer-luxeplaats Je uren ver weg.
Het leek jets ongerijmds voor een etaleur, een man
met te hoog boord en glazige oogen, zich te verdrinken. Dat behoorde hij aan hypochondrische
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intellectueelen over te laten. Enfin, dit was een
etaleur geweest en in een ommezien kwamen nit
de als bordpapieren bungalowtjes de menschjes
aangerend, zwarte kralen, die aanrolden en dan
bleken nieuwsgierige menschen te zijn. En politieagenten.
Later gebeurde er nooit weer iets, doch sindsdien
volgde je elk stuk pout, dat aan kwam dobberen
of het niet soms een doode etaleur was.
Van Ruttenvelde zat voor het raam en volgde met
zijn oogen de bocht van de vaart. Hij trok nooit
de gordijnen toe. Tusschen de zeegroene wanden
van zijn kamer zat hij aan zijn werktafel onder
de melkglazen kap van de lamp en zag bij het
suizend gaslicht toe, hoe het duister viel. Hij genoot van dit uur tusschen licht en donker met de
nette stapel dossiers aan zijn reciter hand, het
smetteloos papier voor zich op de kale tafel, deze
pauze voor het werken. Het lichte, leege gevoel in
zijn hoof d, het oogenblik voor hij zich openstelde
voor de problemen, die hij ter bestudeering kreeg.
Hii had nooit tijd noodig om langzaam in zijn werk
te raken. Als een geoefend duiker sprong hij er
plons, pardoes middenin, maar de momenten dat
hij als 't ware op de springplank stond voor de
rivier van arbeid, doorstroomde hem een lichte en
tintelende gewaarwording. Het was hem alsof zijn
geest riekte naar menthol. Ginds, aan gene zijde
van de brug was de stad. Ging hij voor het oostelijk erkervenster staan dan zag hij de lichten en
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een helle glans aan de lucht. Aan de andere zijde
begonnen de boomengroepen reeds te versmelten
tot donkere vlakken. De geluiden van het cafe beneden leken op dit uur gesublimeerd voor dat zij
zijn oor bereikten. Het stooten van de ken tegen
de ballen, de raf f elende piano, ze waren verijld.
geworden tot de schaduw van zichzelf, ze hinderden hem niet meer. In Zwitserland had hij 't geleerd zichzelf te ompantseren en onverschaald van
zijn eigen concentratie to genieten. De kamer met
het zeegroene behang, de naakte ramen, was als
een lichte voliere opgehangen in de pure gebieden
van den geest. Voor hem op het blad van de tafel
stond een schoteltje fruit. Twee mandarijnen waren het. De parties had hij zonder erg in een krans
gelegd om den rand van het bord, twee parties
bleven er over, die lagers in 't midden en keken
elkaar aan.
Op dat moment werd er op de deur geklopt, een
klop Je dat hij niet kende. Hij deed open. Het was
mevrouw Page die daar stond. Ze was heel klein
en leek heel Jong naast den langen man in zijn gestreepte broek. Zijn gouden pincenez hing ver boven haar en ze hield verlegen haar handen tusschen den leeren gordel gestoken van 't groene
jurkje. Hij nam haar met hof f elijker gebaar dan
ze gewend was van iemand te ondervinden mee
onder het gas en schoof een moquette stoel aan,
vanaf het rift je stoelen, dat in gelid tegen den
muur stond en nooit werd gebruikt. Ze ging ech-
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ter niet zitten, loch hield hem een postzegel voor.
,,Kunt U me even dezen postzegel inwisselen?"
De vraag klonk zeer vertrouwd, niets gewoner dan
dat iemand voor een geldstuk een postzegel kocht.
Dit was het omgekeerde geval. Hij zag dat deze
postzegel niet meer makkelijk bruikbaar was. Het
was een zegel van zeven en een halve cent en het
brieventarief was tot zes cent verlaagd. Toch
greep hij in zijn zak, haalde een bruine hoef iJzerportemonnaie te voorschijn en reikte haar een
dubbelt Je. Zij accepteerde met een lach, maar kikte niet over teruggeven van de twee en een halve
cent. Hij was hierdoor en door het heele avontuur
een tikje ontdaan, vooral omdat ze lief lachend
met haar wang wrijvend langs haar schouder treuzelen bleef. Misschien wilde ze hem nog iets vragen. Hij wachtte. Haar blik gleed over de tafel
keen, hij bleef beleefd wachten en zweeg; zij hoorde zoo absoluut niet bij de sfeer van dames waarmee men converseert. Ze keek naar het bordje
met fruit en hij presenteerde haar in arrenmoede
het schoteltje met man-darijnepart jes, zooals men 't
een kind zou doen, dat goed een boodschap heeft
volbracht en daarmee iets lekkers heeft verdiend.
Ze keek naar het schoteltje, begreep het arrangement, lichtte voorzichtig de twee middelste schijf jes, die elkaar aan lagen te kijken uit het f iguur en
lachte weer. Dit was echter al een heel andere
lach. Een lach, die zei: ,Wij twee kunnen met elkander opschieten" en toen ze zijn hand greep om
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hem te bedanken en goeden dag te zeggen, was
daar iets van een vroolijk kind in, dat verwach L.
terwijl haar eene hand in zijn greep gevangen
was, zich met de andere tegen een onverwachte
por te moeten verdedigen. Natuurlijk gebeurde er
niets in Bien trant. Zij was een getrouwde vrouw
en hij een deftig gestudeerd man. Ze waren geen
kinderen meer, maar toen de deur achter haar was
dichtgeslagen bleef de stemming van iets, waarvan
het laatste woord nog niet was gesproken. De Jongen in hem was overrompeld. Mijnheer van Ruttenvelde in de zwarte streep Jesbroek was weg
en Han van Ruttenvelde stond daar en trok de
bruine pluchette gordijnen toe voor 't makabere
water van de vaart. Dan ging hij zitten in de plotseling door de dichte gordijnen vreemd aandoende
kamer en stak peinzend, partje voor partje de
mandarijnestuk Jes in den mond.
-

Er gebeurde eenigen tijd niets om deze kennismaking voort te zetten. De kindertjes verschenen elken ochtend in de serre, maar nu 't eenmaal de
gewoonte was dat ze elkander niet met vragen
zouden lastig vallen, veranderde er niets.
Hoogstens sloeg van Ruttenvelde het kleine meis Je
met wat meer belangstelling gade om trek Jes in
't kind te vinden, die deden denken aan de moeder, maar het kind zat met haar rug naar hem toe
en hij zou toch nooit slag hebben gehad haar vertrouwen te winnen. Doch boven op zijn kamer had
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hij niet langer vrede. Weg was de sereniteit, als
water, dat vertroebeld is. Er bestaat niet een beetje helder water. Water is of helder of troebel. Zoo
was een zweempje gevoeligheid voldoende geweest
om zijn helderen geestelijken staat to verstoren.
Als een toonladder, waaraan de laatste noot ontbreekt, was haar handdruk geweest. Men blijf t
luisteren, luisteren en wachten; enkel bij een onvoltooide toonladder kent men de laatste noot en
hij kende die niet.

V I JFDE HOOFDSTUK
Het was nu reeds zeer vroeg donker en de kou
held aan.
Wanneer hij zat aan zijn werktafel, zag hij in den
donkeren tuin de drie schimmen heen en weer
flitsen van de moeder en de kinderen. Eens huilde
het meis je. Dat was een zeldzaamheid.
„ Je moet hard loopen, hard loopen, mijn vrouwt je,
dan word je wel warm," en dan hoorde hij drie
paar voeten heen en weer, heen en weer hollen
over het bruggetje. Ze stampten op de planken,
maar er was geen vreugde in: ,,Je mag vader niet
storen. Zacht Jes, zacht Jes, niet binnengaan."
Dit waren f ragmenten die de man opving boven in
het raam.
Soms zag hij dat ze met zijn drieen stapten langs
het jaagpad van de vaart in 't donker. De kinderen
hadden nog dezelfde kaputsmantelt jes aan als van
den zomer. De moeder een kort manchester Jas Je
en ze had geen hoed. Er viel van de takken water
op hear haren. Er was geen brag de eerste kilometers ver over de vaart, dus kon ze niet anders
dan weer langs denzelfden weg terug. Een trieste
wandeling. Toch speelden ze nog wel. In den stam
van den eik, die voor het koetshuis stond, hadden
de kinderen een ho! ontdekt. Een grillig gevormd
gat, dat tot diep in 't binnenste van den eik doorliep.
,,Daar woont de kabouter Hubbeldebub," zei de
moeder.
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Natuurlijk leef den er gnomen en kabouters in den
verlaten onherbergzamen tuin. De kinderen legden hun oortjes tegen den stam en ze hoorden
hem ritselen. Soms werden ze bang en liepen met
een gilletje weg.
Doch als ze zich erg eenzaam en verloren voelden,
als er geen enkele wagers kwam langsgerateld met
een Boer, die eens knalde met ziin zweep en een
groet gromde, als er geen hood was komen snuffelen om langs een warme yacht te aaien. Als de
meid geen enkele keer van 't huis naar het koetshuis was gesloft, dan zonken ze weg in een ander
leven en in dat andere leven heerschte Hubbeldebub.
Ze hadden vele wenschen gezameld deze drie. Ze
moesten toch iemand 'hun wenschen vertellen en
't was de kabouter Hubbeldebub, die binnen in den
boom luisterde.
Wie getuige was geweest van den weinig materieelen zin, Bien de kinderen Bien zomer aan den dag
hadden gelegd, zou zich verwonderd hebben over
hun zeer materieele verlangens.
Ze vroegen worst voor op de boterham en nieuwe
pantof f elt jes en een hoed voor Hester.
,,Vraag maar of vader door zijn examen komt,"
kwam deze tusschenbeide, ,dat beteekent net zooveel als een zak vol geld!"
,,Een zak vol geld!" riep het jonget Je in verbijstering en het werd even stil alsof deze voorstelling
teveel was om te verwerken. De ongehoordheid
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van deze gedachte brak hun spanning evenwel,
zoodat de kinderen in louter baldadigheid een
stomp tegen den eik gaven, (eerst het jongetje en
het meisje deed het hem na), en toen stoute, brutale woordjes binnen het gat riepen.
Behalve de kabouter Hubbeldebub was er, zooals
gezegd, nog iemand, die hun wenschen beluisterde.
Nu zult ge denken dat het verhaaltje, gelijk in de
kinderboeken verder gaat: toen ging de heer van
Ruttenvelde naar -den slager en kocht een heele
groote worst en liet deze bij de f amilie Page bezorgen en een hoed en pantof f els ...." Zoo gaat
het in sprook jes, maar helaas niet in 't werkelijke
leven. Trouwens de 'geest van van Ruttenvelde was
niet ontdooid tot erkenning van de aandoenlijkheid dezer wenschen. Lust in worst en begeerte
naar pantoffels had hij nog steeds niet begrepen.
Hij hoorde teveel erover bij zijn werk, dan dat hij
door een dergelijke uiting zou getrof f en worden.
Bovendien had hemzelf nog nooit iets gemankeerd.
Hij kende niet uit ondervinding de gewaarwording
dat de begeerte naar -een bepaald ding je als een
geeuwhonger vervolgt. Hij had nog nooit een nacht
de nimmer eindigende optelsom van een nooit
kloppend budget berekend. De behoefte aan iets
triviaals, een nieuw overhemd bijvoorbeeld, was
nimmer zoo dwingend geweest, dat hij met visioenen van overhemden 's ochtends wakker schrok
en dat deze visioenen den interessantsten gedachtengang verstoorden of verdrongen. In normale
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omstandigheden had deze luisteraar aan 't venster
het volgend commentaar op het gedrag van moeder en kinderen gegeven:
Ten eerste: Een vreemde opvoeding geeft deze
vrouw haar zoon en dochtertje. In den huidigen
tijd weet iedereen dat men kinderen niets wijsmaakt over kabouters, opdat men de fantaisie niet
overprikkelt en hen eerbied inboezemt voor de
nuchtere waarheid.
Ten tweede: Laten ze maar Been kou vatten.
Ten derde: Wat zijn de instincten van een kind
laag bij den grond, getuige een verlangen naar
worst.
Ten vierde: Die man deed beter naar de openbare
leeszaal te gaan en zijn vrouw en kinderen het genot van hun kamer te gunnen.
In normale omstandigheden! Maar van Ruttenvelde was niet normaal. Onder de zekerheid van de
laatste jaren had zich zonder dat hij 't zelf wist
een verlangen gezameld naar iets zachts, iets liefelijks en dat verlangen was doorgebroken.
Hij voelde zich eensklaps niet meer gelukkig in de
isolatie, die hij met veel moeite voor zichzelf had
bereikt.
Tot nu toe had zijn kille, charmelooze kamer hem
behaagd omdat zij de spanning van zijn werkenden geest niet verstoorde. Thans irriteerde zij hem.
Dacht hij aan verhuizen naar de stad, het zoeken
naar en wennen aan weer nieuwe kamers met andere bediening, dan griezelde hij daar evenzeer

UITSTEL VAN EXECUTIE
111
van. De herinnering aan het leven van diners en
avondjes met en bij de uitgaande notabelen van U.
kon hem evenmin bekoren. Voor geen goud wilde
hij zich daarin terugbegeven. Echter hij miste iets,
er ontbrak iets aan zijn leven en dit werd hij aan
een onverklaarbare treurigheid gewaar.
Was het dat hij zijn vader miste? Doch deze veronderstelling werd onmiddellijk te niet gedaan door
de herinnering aan Bien gedenkwaardigen middag
te Z., toen zijn stiefmoeder zoo gezapig had zitten
vertellen van de catastrophe, die zijn vader ternauwernood had ontzeild.
Soms betrapte hij er zich op dat hij naar de sfeer
van zijn studententijd terugverlangde, naar Karel
Gromme, die nu onbereikbaar geworden was. Het
laatste bericht -dat hij van hem had ontvangen was
een prentkaart vanuit een cafe aan den Prater, kennelijk in beschonken staat geschreven, die als een
felicitatie met zijn benoeming tot rechter was bedoeld, waar evenwel niets anders opstond dan: ,,Ik
vind het reuze, kerel, daar ga je! Deze stad heef t
zeer zeker qualiteiten, maar de comtessen vallen
tegen. Never mind! je Karel."
Ja, naar iets van Karel, zijn aapje, zijn equilibristische toeren en dwaze grappen verlangde hij en
tegelijk rustte zijn blik op de in den schemer heen
en weer flitsende schimmen van de moeder met
haar kinderen. Misschien hadden ze wel iets gemeen, Karel en mevrouw Page; ze hoorden in een
zelfde wereld thuis, die losser, gracieuser en brus-
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quer was, dan die, waarin hij zich had opgesloten.
Niet dat deze overwegingen zoo duidelijk gef ormuleerd werden als het hierboven geopperde.
Uiterlijk veranderde niets aan van Ruttenvelde's
gewoonten, zijn werk, zijn gedachten. Maar het
was via zijn lichaam, meer dan via zijn geest dat
hi allengs Hester Page ontdekte en het verlangen
erkende, waarmee zij hem vervulde. Soms als hij
lang, dof en zielloos aan zijn werktafel had gezeten, wanneer zijn geest was vermoeid en zijn aandacht verslapt, schoot er plotseling een schok door
hem heen, waardoor hij opschrok.
Die schok was de herinnering aan en het weder
beleven van Bien beloftevollen handdruk van Hester Page. Dan, als het nagonzen van kristal dat is
aangeslagen, rees gehuld in die stemming van onnaspeurbaren weemoed haar beeld voor hem op,
zooals ze tegenover hem gestaan had. Het kinderlijke figuurtje in de groene jurk, de wang, die
langs haar schouder aaide; toen, langzaam aan,
nadat het wakkerschrikken tot deze beleving zich
nog eens eenige keeren had herhaald, begon er iets
in hem to dagen. Ze had iets anders gewild, ze had
iets anders willen vragen, toen ze daar stood, ze
had hem geld willen vragen, daartoe was die postzegel slechts het aanloopje geweest; ze was arm, ze
leden gebrek en toen hij haar niet begreep had zij
met die grenzenloos lieve, kinderlijk schalksheid
de mislukking gedragen. Ze had zich met twee
parties mandarijn getroost over zijn gemis aan be,
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grip, zich geschikt in het gebrek aan de hemel
weet wat, een gebrek, dat door zijn botheid bleef
bestaan. Hij riep wat hij van de gesprekken der
kinderen bij den boom afgeluisterd had nog eens
in zijn geheugen op.
Natuurlijk, natuurlijk, wat dom, wat bot was hij
geweest, dat hij haren toeleg niet had doorzien.
Het ging om geld, om zijn geld. Meteen was het
alsof heel zijn wezen alarm sloeg, want van Ruttenvelde was tot op 't krenterige of zuinig.
Niet dat hij pingelde op den prijs van dingen, die
hij noodig had. Hij betaalde een behoorlijken pensionprijs, hij kocht zich pakken bij den eersten
kleermaker, zijn schoenen kwamen uit den duursten winkel der stad, maar hij kon niet de minste
onregelmatigheid op het punt van geldelijk beheer
verdragen. Sinds het vergrijp van zijn varier hem
was onthuld, vervulde elke afwijking hem met ziekelijken angst. Had niet het feit dat mevrouw Page
niet de twee en een halve cent van zijn dubbelt je
had terugbetaald, hem even gehinderd!
Zij was uit op zijn geld. Weigeren was pijnlijk en
onaangenaam. Dus deed hij misschien goed, volgens de methode, waar hij zich heel zijn levee wel
bij had gevonden, de moeilijkheid uit den weg te
gaan door elders kamers te zoeken.
Onmiddellijk bleek dat dit plan niet uitvoerbaar
was.
Al zag hij plotseling hoe naargeestig kil zijn kamer
was, al was het triest te kijken naar de stille bocht
8
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van de vaart en de petiterige bungalowtjes aan
den overkant, hij kon hier niet weg. Zoodra hij
thuis kwam posteerde hij zich voor 't raam in de
hoop een glimp te zien van 't vrouwt je, een flard
te hooren van haar stem, die jets eigenaardigs had.
Andere stemmen hadden bij 't articuleeren een enkelen top, waarheen de zin steeg, waarna het praten omlaag vloeide, haar zinnen dartelden op en
ne r, omhoog, omlaag, hetgeen haar zinnen een hoogen trillenden en geexalteerden klank verleende.
Intusschen gebeurde er niets om de kennismaking
voort te zetten. Van Ruttenvelde spaarde de plaatjes van de koek en het zilverpapier en de plakplaat Jes met gesatineerde rozen en vergeet-mijnieten, die in kist Jes mandarijnen verpakt worden
om ze 's ochtends aan 't kleine meis je te geven. De
kleinen handelden volgens een vaste lijn. De jongen verzamelde de Verkade's plaat Jes, het mein Je
was met -de gaven uit de mandarijnenkistjes blij.
En wat een rnandarijnen kocht van Ruttenvelde
niet om een lack Je bij het meis Je, dat op haar moeder leek, uit te lokken. Gesproken wend er tusschen
hem en de kinderen zoomin als vroeger. Wel vond
hij eens een bouquet van dennetakken en late bladeren voor zijn bord en uit het geproest en gegichel van 't kleine meis je viel makkelijk of te leiden, aan wie hij die gave te danken had. De bouquet zette van Ruttenvelde op zijn kamer. De droevige, hunkerende weemoed, waaraan hij verslaafd
raakte, hoe ook zijn geest zich ertegen verzette,
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borrelde in hem op, zoodra zijn blik op Bien bouquet van groene takken en bruine bladeren viel.
Op den morgen van den eersten December, toen
hi, om half negen het +kantoortje van den hotelier
binnenstapte om zijn pension te betalen, merkte
hij, te laat, dat mevrouw Page al binnen was. De
hotelier, overigens een goedmoedig man, had zich
opgewonden. Ondanks den guren ochtend parelde
het zweet hem op zijn voorhoof d.
,,Kijk es aan, kijk es aan, maar dat gaat toch niet,
dat moet U toch begrijpen," herinnerde Han zich
thans, dat hij den man had hooren zeggen, terwijl
hi, de trap afkwam.
,,We hebben vandaag al December. Sinds October
hebben we geen cent van U gezien."
,,Maar ik zeg U toch als mijn man door zijn examen komt, over elf nachten, eh dagen (met haar
kinderen telde ze met machten, daarom vergiste
ze zich). Dat is de 12de ...."
Op dat moment verscheen van Ruttenvelde in de
deuropening, het was te laat om zich terug te trekken.
Ze was zoo nietig. Ze stond zoo verslagen bij 't bureau van den hotelier als een kind, dat wordt wegge jaagd. Toen ze Han zag binnenkomen bloosde ze
tot diep in haar hals en haar mondhoeken trokken
verraderlijk. Dan sloeg ze de oogen tot hem op met
dienzelf den blik, dien hij zoo vaak in zijn droomen
terug had beleefd, Bien hulpeloozen, smeekenden
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blik, die bereid was zich elk oogenblik in schalksheid te redden. Het ware makkelijk geweest om
haar nu in zijn armen te nemen en haar zacht te
vragen hoe of hij haar helpen kon. Maar de hotelier begon reeds zijn geechauf feerde en ook gekwelde, goedmoedige gezicht in den glimlachplooi
te brengen, Bien hij voor zijnen meest gerespecteerden gast, den rechter, in petto held. Reeds pakte
hij met zijn rechter hand den rug van zijn linker
vast, zijn stereotype kellnersgebaar, dat met een
lichte buiging vergezeld ging en terwijl zijn mood
nog mevrouw Page toebeet:
j

,,Enfin, tot den dertienden dan zal ik geduld heb-

ben, maar geen dag langer," maakte hij zich op
om uit zijn la de rekening voor van Ruttenvelde
voor -den dag te halen.
Terwijl Han de posten van zijn brief Je controleerde, dertig dagen pension a f 5.— . — f 150. —, een
glas melk, een glas melk, een glas melk, een kwast,
een glas melk etc., hoorde hi* hoe het vrouwtje
zacht jes het kamert je uitsloop en hij voelde, als
zag hij het, dat zij om den hoek van de gang nog
eenige seconden aarzelen bleef, wachtte op hem en
dan moedeloos den tocht door de gelagzaal naar
haar kamer hervatte.

ZESDE HOOFDSTUK
Er ging een goede week voorbij, dat van Ruttenvelde tezeer in beslag werd genomen door zijn
werk dan dat hij zich met het lot van mevrouw
Page kon bemoeien.
Hij kreeg een opzienbarende moordzaak te berechten, waarvoor een groote belangstelling van de
zijde van pers en publiek bestond.
Hoewel het altijd een van de sterke kanten van
van Ruttenvelde was geweest dat hij zoo immuun
was voor de waardebepaling die het leekenpubliek
aan een zaak hechtte, betrof het her een bijzonder
geval. Hij was zelf in een geemotioneerden toestand, wat voor hem jets zeer ongewoons was en
hi* kende den vermoorde en van aanzien ook wel
de moordenares.
Deze tragedie speelde zich of in andere kringen,
dan waarin gewoonlijk dit soort drama's hun beslag krijgen. Een dame van middelbaren leeftijd
van goeden huize had haar man met een vouwbeen a bout portant doodgestoken, toen ze hem op
overspel betrapte met een bekende jonge mondaine. Een moment later had ze berouw en toen de
politie kwam vond men haar met den stervenden
man in de armen, terwijl man en vrouw in opperste verteedering elkaar om vergif f enis smeekten,
snikken-d en elkaar liefkozend tot de man eensklaps zijn bewustzijn verloor en zonder tot zichzelf
te komen, stierf.
Wat van Ruttenvelde bij dit geval zoo bijzonder
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trof was dat hij in zijn jongensjaren den vermoorde had gekend. Het was Roubaix, een van de leeraren, van wie hij nog les had gehad op het Gymnasium, in zijn herinnering geen kwaje vent.
Zijn vrouw was een meisje Bottcher, behoorde tot
de rijkste en aanzienlijkste familie uit Z. Hij had
nog wel een veel jongeren broer van mevrouw Bottcher in Leiden ontmoet als oudere jaars, toen hij
aankwam, een joviale, plezierige kerel, met een
gebruind zonnig gezicht, die je een klap op den
schouder gaf zoodat je het een uur later nog voelde, die je een borrel aanbood, loch overigens in
niets liet blijken hoe gefortuneerd hij was, behalve
in de dure racepaarden die hij kocht.
Diens oudere zuster, die getrouwd was met Roubaix, kende van Ruttenvelde slechts van aanzien.
In de eerste jaren van hun huwelijk, — Han was
toen nog een jongen uit de eerste klas, — haalde
zij haar man dagelijks van school en daarover
werd in de lagere klassen nogal gegnif f eld. Han
herinnerde zich haar nog wel, een meis je dat zich
erg jongensachtig kleedde, met tweed mantelpakken en lage bruine schoenen met platte hakken en
met altijd een Ierschen setter bij zich.
Roubaix zelf was wat ongestaag, wist hij nog wel,
grillig, humeurig. Onder de kinderen niet geliefd
omdat hij zoo partijdig met cijf ers was. Men kon
zich niet op hem verlaten, hij had geen systeem in
zijn appreciatie. Han zag nog alsof het gisteren
was een bepaalden ochtend onder de les voor zich,
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toen Roubaix een boek van Alice Penning in de
hand had genomen om haar een stand Je te geven
over het slordige kaft, waarop Alice hem, den
veel ouderen man, met haar blik had terecht gewezen. Het was wel iets voor Roubaix om zich zooiets te laten welgevallen. Die Mimi Kamp, waarover de kranten als over ,een bekende mondaine"
spraken, zou hem, den vijf tiger, ook wel aan 't
lijnt je gehouden hebben. Er waren overigens meer
,,bekende mondaines" geweest. Begrijpelijk dat
iemand als dat meis Je Bottcher (hemel: meis Je, ze
liep tegen de vijf tig !) daar niet tegen kon.
Van Ruttenvelde lag in bed en kon den slaap niet
vatten.
Het geval Roubaix had hem meer aangegrepen
dan vroeger welke zaak ook. Hij had alle energie,
die ter zijner beschikking stond, noodig gehad om
het geval zuiver objectief te zien.
Hij moest werkelijk aan zijn gezondheid denken.
Vroeger kon hij zijn arbeid en zijn persoonlijk
leven zoo volkomen gescheiden houden. Den laatsten tijd was het alsof alle dingen hem bezeerden.
Er was ook reden toe. Hij begon leelijk door de
plezieren van 't Leven heen te eten. De schok, Bien
het verhaal van zijn vader hem had gegeven, daarmee was 't begonnen. Sinds was het alsof hij overal
wormstekigheid moest zien, er was niets gaafs dat
hij niet wantrouwde.
Hij kon Bien nacht den slaap niet vatten. Verschrikkelijk, verschrikkelijk was 't leven.
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Het was helder vriesweer. De bloemen stonden op
de ruiten.
Hij wilde opstaan en zou even op 't balcon van
zijn slaapkamer een cigaret rooken, misschien dat
hij, als hij even uitluchtte makkelijker insliep. Het
was twee uur. De Westminster klok beneden in de
gelagkamer had hij elk kwartier zijn deunt Je hooren slaan. Van Ruttenvelde trok zijn chambercloak en pantof f els aan en zijn zware overjas en
begaf zich op 't gekartelde balconnetie.
De groote eikeboom teekende zich bewegingloos
of tegen de sterrenlucht. Op het dak van het koetshuis viel een glimp van het maanlicht, ook het
vijvertje glom roerloos als betooverd in het donkere gat van den tuin. Niets verroerde zich. Aan
de overzij van de vaart sliepen als donkere in elkaar gedoken beesten de hoeven. Een zwarte massa aan den ingang van het kronkelpad, dat aan de
overzij van de vaart begon en zich dan spoedig
verbreedde tot straatweg tusschen de bungalows,
wist hij niet thuis to brengen. Het leek een reusachtige schorpioen.
Toen zag hij dat het een wagers was, die met zijn
dissel omhoog was blijven staan.
Opeens had Han de gewaarwording dat hij niet
alleen was, dat er ergens iets bewogen had, maar
toen zijn oog den tuin afspeurde roerde zich nog
altijd niets. Dan gleed zijn blik over het brugget je,
dat direct tegenover het hotel de vaart overspande
naar 't villadorp. Een stille gestalte leunde over de
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brug, keek in de richting van de slapende stad.
Een klein, verkleumd vrouwef iguurt je was het. Hij
herkende haar, het was Hester Page, in haar manchester mantelt je stond ze daar te turen. Zij mocht
hem hier niet zien staan. Als ze hem nu aankeek
met Bien smeekenden blik, Bien hij op dezen of stand zelfs kon voelen, zou hij bezwijken.
Behoedzaam sloop hij terug naar zijn kamer. Hij
trok zijn kleeren nit en kroop in bed. Zijn balcondeuren liet hij openstaan om niet door 't gedruiscli
van 't sluiten haar aandacht te trekken. Hij was
versteend van de kou. Maar wat deed zij daar buiten in dezen ijzigen vriesnacht om twee uur als
alles sliep? Alleen. Ze tuurde den weg of naar de
stad. Zou haar man niet zijn thuis gekomen? Zou
ze op hem wachten? Had de man genoeg van het
regiem van kadetten met niets? Han huiverde dat
hi, dit had kunnen denken en voelde tegelijk dat
hi, deze brutale gedachte als voorwendsel gebruikt had om niet dat andere te formuleeren, datgene wat de man prijsgaf als hij het regiem van
kadetten met boter en een manend hotelpersoneel
ontliep.
Hij lag in bed en durfde zich zelf s niet omdraaien.
Er was buiten in de natuur, in de gespannen gestalte van de wachtende vrouw een stilte, die hem
gebood daaraan te gehoorzamen. Strak lag hij in
bed, luisterend met elken vezel van zijn lichaam.
Na een wijle hoorde hij haar zachtjes, o zoo langzaam en voorzichtig terugkeeren naar den tuin
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van het hotel. Ze moest balanceerend, zacht sluipen over het kiezel, om zoo weinig gerucht te waken. Ze wilde immers niet ontdekt worden! Hij
hoorde dat ze haar kamer naderde en luisterend
staan bleef voor de tuindeuren. Dan ging ze naar
binnen.
Het moest zijn dat Han toen toch was ingeslapen,
een lichte, iWle slaap, die bij het maanlicht van den
onwezenlijken vriesnacht behoorde. In ieder geval
het was opeens vier uur toen hij op zijn horloge
keek. Dan drong er plotseling een geluid tot hem
door dat zijn hart deed stilstaan. Hij hoorde snikken, met lange uithalen klagelijk snikken. Zonder
verder nadenken sprong hij uit bed en tuimelde
onaangekleed naar de openstaande balcondeuren.
Bij het vijvertje stood een prieel, waar hij, vanuit
zijn standplaats, net binnen kon kijken.
Daar zat ze op 't verweerde bank Je, dat daar was
blijven staan, met haar armen gevouwen op de
grauwe of geschilf erde tafel en snikte, snikte.
Klaarblijkelijk had ze het prieel gezocht om alleen
te kunnen uithuilen, zonder dat haar kinderen het
hoorden. Van Ruttenvelde had naar haar toe willen ijlen, hij had haar in zijn armen willen sluiten,
haar kussen, maar hij deed niets en elke snik sneed
door zijn hart.
Op 't laatst lag hijzelf met zijn gezicht in 't kussen, met zijn vuisten gebald, zoo radeloos van ellende als hij zich nog nooit van tevoren had gevoeld. Het heele leven, zijn vaders verzwegen
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schande, mevrouw Roubaix, alle tragische gevallen, die hij in zijn leven te berechten had gekregen,
het was alsof zij als een bijtend vocht den glans
van zijn leven hadden weggebrand. Hij voelde zich
hulpeloos, machteloos tegen het verdriet en het
verlangen dat grooter was dan hij kon verdragen.
Hij wist niet hoe of waar zich te redden. Hij had
kunnen schreeuwen, maar hij had niets kunnen
bedenken om deze ellende in hem te verzachten.

ZEVENDE HOOFDSTUK
De volgende morgen zette dof en moe in. De betoovering van den nacht was geweken. De kamer
had zijn gewone aanzien herwonnen. Tegen zijn
gewoonte in was hij jets te vroeg aan het ontbijt;
de kellner was nog bezig met de serre, waar hij at.
Daarom begon hij den dag met een kleine morgenwandeling.
Als een moordenaar, die de plaats van zijn misdaad bezoeken moet, of hij wil of niet, werd hij
onweerstaanbaar getrokken naar het brugget je,
waar dezen nacht de stille vrouw had gestaan. Hij
bleef leunen over de balustrade en keek in de verte
naar het silhouet van de stad met zijn hoogen Gothischen toren, de f abriekspijpen die walmden.
Daarna slenterde hij naar het prieel en ging moe
en korzelig zitten op het bank je, waar Hester had
zitten huilen. Misschien was hij wel te vroeg aan
het ontbijt verschenen, wat hem, als man van de
klok, nog nooit was overkomen, om deze bedevaart
naar de plaatsen van haar nachtelijk dwalen te
volbrengen.
Toen hij een poos Je later de serre binnentrad was
de scene anders dan gewoonlijk. De kindert Jes
hadden hun kaputsmantelt Jes reeds aan en geen
pantof f elt jes maar schoent jes.
En dit maal voor het eerst ontbeet hun moeder
samen met hen.
Ze droeg haar manchester jasje en zag zeer bleek,
met blauwe kringen onder de oogen. De kindert jes
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aten zwijgend en gedrukt. Ook de moeder zweeg.
Zij at niet, enkel dronk zij een paar koppen thee.
Het was een son here en bovenal haastige maaltijd. De kinderen hadden zich niet de moeite getroost om den Bijbel en de Pandecten te halen.
Ditmaal stonden zij aan tafel te eten. Toen het
laatste part Je op was, duwde het meis Je haar bordje weg en vroeg:
,,Gaan we nu naar vader?"
De moeder knikte, nam de kinderen elk bij een
hand om met ze de deur nit te gaan, dan bedacht
zij zich.
,,Ga alvast naar den tuin, jongens," zei ze en gaf
ze een zacht duwtje. „Hester komt zoo."
Het meis Je wilde tegenstribbelen en nog jets vragen, maar het broertje trok zakelijk en iiberlegen
zijn zusje mee naar buiten.
Even aarzelde Hester met afgewend hoof d. Van
Ruttenvelde en zij hoorden elkaars adem. Dan vermande zij zich. Ze duwde met haar knie den stoel,
waarop ze bij het nadenken had geleund, onder
de tafel en draaide zich met een ruk om. Nu hij
zat terwijl zij stond, kwam haar gezicht op de
hoogte van het zijne.
,,Kunt U me ook wat geld leenen?" vroeg ze en
nu hij haar witte gezicht vlak tegenover het zijne
had, schrok hij hoe oud de blik harer oogen was.
,,Hoeveel?" vroeg hij.
„Veel, erg veel," antwoordde zij, ,vijf honderd gulden."
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Ditmaal bloosde zij niet. Ze keek hem strak aan
met een rimpel boven den neuswortel. Ze was niet
verlegen, niet aarzelend, niet onderworpen. Het
ging om een ernstige zaak. Om haar lief de, misschien wel haar leven.
,,Gaat U even mee naar boven," antwoordde hij
krachteloos.
Den weg langs de gelagzaal, het ganget Je waar 't
altijd rook naar buiten W.C.'s, de trap, de bovengang, was 't hem als liep hij op wolken, die wegdeinden onder zijn voeten.
Toen hij haar al genood had voor te gaan, schrok
hij pas.
Om in zijn zitkamer te komen moest je zijn slaapkamer passeeren. Die was op dat uur nog niet aan
kant. Zijn dekens lagen nog afgegleden van 't bed
zooals hij dat had verlaten. In zijn kussen was de
deuk van zijn hoofd te zien. Hij bleef even staan.
Maar met denzelfden ernst, die haar zooeven het
aarzelen had benomen, dreef ze hem nu over deze
barriere van zijn conventionaliteit heen. Hij hervond zich met haar aan gene zijde van zulke oppervlakkige overwegingen.
Terwijl hij zijn lade openmaakte en zijn geldkistJe te voorschijn haalde, flitste de gedachte door
hem heen of ze hem dezen nacht soms toch op ziju
balcon had zien staan.
,,Vijfhonderd?" herhaalde hij. „Hier, mag ik U dit
zoo maar geven?"
,,Leenen," prevelde zij, thans met gebogen hoofd.
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Hij antwoordde niet. Ze moest gevoeld hebben welk
een beteekenis het voor hem had of stand te doen
van dit geld. Ze had hem then ze, vermomd als
kind, zijn mandarijneparties snoepte, misschien beter doorzien, dan hij zichzelf. Ze stond met het
bankpapier in haar hand, als in gedachten verzonken, nog altijd met Bien ernstigen, gespannen blik
op haar gezicht.
Dan hief zij zich op haar teenen, boog met haar
vrije hand zijn hoofd naar zich toe en kuste hem.
Vreemd, deze kus zeide hem heel jets anders dan
men van een kus, gegeven op dit moment, naast
de slaapkamer van een vreemden man, kon verwachten.
„Ik dank je en vergeef me," zei ze met Bien kus. Ik
houd om te sterven zooveel van mijn man. Met dit
geld moet ik mijn man terugkoopen. — Maar jij,
arme jongen, probeer funk te zijn. Heusch, ook het
leed laat zich overwinnen. Geloof me, geloof mij,
die veel leed heeft gekend. En vergeef me. Vooral
vergeef me ...."
Dan vluchtte ze met Bien luchtigen huppelgang
harer smalle voeten, Bien hij van haar kende, de
trappen of en even later zag hij haar, tusschen de
kinderen, den weg opgaan naar de stad.

ACHT ST E HOOFDSTUK
Hoe van Ruttenvelde de dagen, die volgden, wachtte, er kwamen geen kindert Jes in de groene serre,
hij hoorde geen getrippel van hun voeten op 't grint
van den tuin.
Elken ochtend doorschreed hij met kloppend hart
de gelagkamer, doch steeds vond hij slechts zijn
eigen taf elt Je in den hoek van de serre gedekt.
Eens stond de deur, die naar de kamer der Page's
voerde, open, wat hij zag was enkel een duplicaat
van het moquette ameublement zijner eigen kamer.
Had de f amilie Page het hotel verlaten?
Het verblijf in 't verlaten zomerpension was triester dan ooit. Er ontstond een zekere gemelijkheid
onder het hotelpersoneel, hetgeen ternauwernood
werd bedwongen in de aanwezigheid van den rechter, sinds tijden de eenige gast.
Men verveelde zich. Het was alsof men zien kon
aan de wijze waarop de drie plak Jes rookvleesch,
de koek, de kaas op de granieten schaalt jes gelegd
waren, hoezeer de meid en mevrouw met het gef riseerde kapsel zich verveelden. Verscheen van Ruttenvelde thans in de deur van de gelagkamer, dan
was er maar een gespreksthema, dat hij opving, er
werd altijd gedelibereerd over een reisje naar Brussel, waarvan dan toch nooit jets kwam.
Elken dag stond van Ruttenvelde met het voornemen op zifn kamers op to zeggen, maar dieper dan
dat besluit was het wachten op de terugkomst van
Hester Page en hij bleef.
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Triest was thans de tuin, het vlondertje over den
vij ver was geplaveid met natte op de geteerde planken vastgeplakte bladeren, ook het grint was bijna
verdwenen onder een pap van half vergaan loof. De
kellner, de meid, ze waren te lui geworden om het
weg te harken. Hier en daar was een kastan j e, een
eikel blijven liggen. Ze herinnerden -den rechter
aan 't meisje met het roode schortje, voor wie ze
een schat beteekend hadden.
Op een ochtend, toen de kellner hem een spiegelei
bracht, behaalde hij een overwinning op zichzelf,
waarvoor hij dagenlang innerlijk aan 't vechten
was. Hij, -die zoo wars van familiariteiten was met
zijn minderen, vroeg quasi nonchalant naar de f amilie met de kindert jes. De gore kellner grijnsde
met een Breeden lach.
„ Ja, dat was me een mooi stel, die zijn hem eenvoudig gesmeerd, zonder een cent te betalen. Bijna drie
maanden hebben ze hier voor niks gewoond. Moet
U mijn baas over hooren! Dat beet te studeeren!
Mooi wie het gelooft. Dat zag een kind dat dat niks
was!"
Het duurde een pons voor van Ruttenvelde zijn
kalmte hervond. Terwijl de kellner sprak, was 't alsof er iets knapte in zijn hoof d. Zijn ooren begonnen
te suizen en toen dat ophield voelde hij zich wee en
slap met een fysieke pijn in de buurt van zijn hart.
Ze was dus weg! Voorgoed verdwenen!
Maar dat kon hij niet verdragen! En zijn geld?
Waarom had ze met zijn geld den pensionhouder
-

9
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niet betaald? Dat kon hij ook niet verdragen, dat
ze dat had verzuimd! Het was alles zoo onbegrijpelijk. Het paste niet in het beeld, dat hij van haar in
zich droeg. Ze was geen oplichtster, geen bedriegster. En zijn rede zei hem dat ze 't we! was. Hij kon
zijn rede niet gelooven, en hij had heel zijn leven
nooit iets anders dan zijn rede geloof d, zoodat hij
angstig, verdwaald was, onwennig verstrikt in een
vreemd heelal, waarvan hij alleen gewaar werd dat
het hem onzegbaar verdrietig maakte. Hij probeerde het geval rustig te bekijken. Kom, honderden
dergelijke quaesties kwamen hem geregeld onder
de oogen, hij moest toch ook deze nuchter objectief
kunnen accepteeren en veroordeelen. Maar hij was
in een wereld van andere dimensie geraakt, waarin
geen enkele der ervaringen van zijn vroeger bestaan nog klopte. Een godzalig oogenblik had zij
zijn hoofd naar haar intense, bleeke gezicht je toegebogen en daarmee was zijn oordeelskracht gebroken. Nee, zij was geen arglistige bedriegster, maar
ze had bedrogen, zij was geen oplichtster en toch
had zij opgelicht. Dit was een vrouw in nood, maar
waarom dan daarna dit heimelijk vertrek, terwijl
ze zijn geld, een voile vijfhonderd gulden in haar
handen hield? Het resultaat van deze tegenstrijdigheid tusschen zijn oordeel en innerlijke ervaring
was een dwingend verlangen naar haar. Hij wilde
haar troosten, ergens in hem duurde nog dat snikken van haar en zooals Bien nacht was nog altijd
iets in hem bereid om op te springen, naar haar toe
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te snellen en haar in zijn armen to nemen en te helpen.
En toch ook weer was hij 't die haar noodig had om
de eentonigheid van zijn ik te breken, om hem te
steunen met dien rijpen vrouweblik, Bien hij ontmoet had en waarnaast hij zich een zwak jonget je
voelde. Maar bovenal moest hij nit haar mood vernemen dat zijn rede zich vergiste, dat er factoren
waren die hij niet kende, zij moest voor hem de wereld, waarin hij meester was, herstellen, want zij
was de eenige, die dit vermocht.
Er lag iets open in zijn binnenste, hij droeg een
wond, hij kon 't niet velen dat vunze jongens, zooals deze kellner, wiens kwade leven te lezen was
van zijn gezicht, zich ten koste van haar vermaakten. En als de hotelier het er eens niet bij liet zitten ? Van den goedmoedigen man was zooveel energie nauwelijks te verwachten, -dock de vrouw, die
leek hem een venijn en dat gezelschap, dat hij we!
's avonds om de kachel zag zitten, die blonde cocotte met haar hoed je !
Best mogelijk dat zij den goedzak overhaalden de
politie erin te mengen.
Van Ruttenvelde huiverde. Kwam hij thans
's avonds beneden om zijn post te halen dan kreeg
het gepraat over Brussel een dreigend karakter.
Ze zouden gaan, zeker, ze zouden gaan, zoodra ze
dat geld van de Page's in handen hadden.
Er vormde zich elken morgen opnieuw een dialoog
tusschen den kellner en van Ruttenvelde. Hij wil-
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de de vraag niet stellen, hij schaamde er zich voor,
hij voelde er zich urenlang bezoedeld door. Op 't
oogenblik echter dat de kellner de verzilverde
schotel met zijn spiegelei had neergezet en zijn servet over zijn schouder mikte vroeg van Ruttenvelde
quasi nonchalant:
,,Heeft je baas het geld van de familie Page al ontvangen?" Waarop de keliner met een stereotypen
grifns antwoordde:
,,Nee, dat zal lang duren voordat hij daar jets van
ziet."
Dan kliefde van Ruttenvelde korzelig met zijn mes
door de boter en de kellner droop of. Het werd een
vast ref rein :
,,Heeft de baas het geld al?"
,,Dat zal lang duren voor ...."
,,Heeft de baas het geld al?"
,,Dat zal lang ...."
En nooit wende Han aan 't antwoord. Het zinnetje
begon zijn karakter te vergiftigen. Hij raakte verslaaf d aan de logenstraf f ing van zijn rede, zooals
iemand verslaafd raakt aan drank en toch zijn gezicht pijnlijk vertrekt, wanneer hij 't vocht door de
keel jaagt.
Een avond ging hij naar de bioscoop om zijn zinnen te verzetten. Hij zag een prachtige vrouw, die
en profiel 'gekeerd, met een warme alt een romantisch lied zong.
Ze droeg een avondtoilet en opvallend week was
de lijn van haar gevulden hals en boezem. Dan,
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als 't couplet uit was, draaide zij zich een slag om
en de andere zijde van haar prof iel bleek dat van
een man te zijn, een leelijke, overdadig gespierde
man, die zong met een diepe bas.
Het was een stuitende vertooning. Toch leek ze
hem het leven, zooals hi* het thans zag, te symbolL
seeren. Men kon zich het wezen achter den schijn
niet leelijk, absurd, bespottelijk genoeg denken.
Op een ochtend waagde hij het den kellner nog
verder uit te hooren.
,,Het zal toch niet veel zijn wat de Page's hier hebben laten zitten?" vroeg hij.
,,Niet veel, niet veel?" wat 't antwoord. ,Wat je
maar niet veel noemt, vijfhonderd tachtig gulden."
Dien middag deed van Ruttenvelde iets, waartoe
hi* zich nooit had in staat geacht.
Na beeindiging van de ochtendzitting nam hij bij
zijn bankier zeshonderd gulden op. Daarna begaf
hi* zich naar het postkantoor, schreef een cheque
uit op den heer Bohl, eigenaar van het Hotel Gloria. Op de afzendersstrook schreef hij met verdraaide hand: Page, ter voldoening van pension
gedurende de maanden October, November en gedeeltelijk December.
Daarna voelde hij zich rustiger. Dien middag zei
hi, zijn kamers op. Hij huurde de eerste de beste
benedensuite, die hij vond aan een van de grachten.
Eens meende hij in een luxe-auto den jongen
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Page te zien langsrijden met een jonge vrouw. Hij
kreeg een vluchtigen indruk van grijs bont, een
grijs zijden hoedje, een losse kanten sluier, witte
glace handschoenen. Veel later bedacht hij dat het
chique vrouwt je Hester zelf geweest moest zijn.
Hij begon te trillen op zijn beenen, bloosde en
voelde zich op onbegrijpelijke wijze schuldig en
belachelijk tegenover de Page's vanwege het betalen van hun huur.
Kort daarop solliciteerde hij met succes naar de
functie van rechter in A. Een korten tijd werd het
leven van dinertjes en avondjes, dat de eerste jaren van zijn rechterlijke carriere gekenmerkt had,
hervat.
Daarna volgde zijn installatie en verhuizing naar
de groote stad.

NEGENDE HOOFDSTUK
Twee drukke verkeersaderen zijn de stralen van
een cirkelsegment, waarvan de boog gevormd
wordt door een kade, die door het moderne leven
vergeten is. Zij buigt langs een gracht, waarin
nooit een boot te bespeuren valt, waarin slechts
een verlaten groene woonschuit aan een steiger
ligt gemeerd. Oude populieren volgen de bocht van
het water, tot waar dit uitmondt in de rivier. Doch
ook het stuk rivieroever, dat bij de kade aansluit
is stil. De kantoren, die daar gevestigd zijn kijken
uit op een bootenhuis aan de overzij van 't water.
Verderop verrijst blauwig, mistig, de kolos van een
hotel, met vlaggen in velerlei kleuren. Het lijkt
een feestelijke fatamorgana tegenover de realiteit
van het slobberende water. Het verkeer van motorjachten, racebooten, kano's begint pas voorbij
de volgende brug, die het verlengstuk is van de
zooeven genoemde drukke straat.
De kade, onmerkbaar overgaand in den rivieroever
ligt dieper dan het overige stadsgedeelte. Men moet
een trap Je op om het niveau van de brug te bereiken, waar 't moderne leven zich herstelt. Wie de
acht treden opgeklommen is, wordt na schaduw en
stilte verrast door geschreeuw, blikkerende zon op
felle reclameborden, claxons, toeters, trams en file
en bellend over de brug, want onder de hooge boomen van de kade is de rust van twee eeuwen geleden bewaard. Achter de gevels vermoedt de wandelaar hooge, schaduwachtige vertrekken, die aan
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de achterzijde neerzien op oude tuinen. Aan den
kadekant werden de ingetogen woonhuizen nog
niet door kantoren ontwijd. Een enkel Consulaat
vertoont zijn wapen boven het portiek. Voor 't
overige wonen hier doktorren, professoren en bur,

gers in ruste.
Hier is het dat sedert enkele jaren Mr. van Ruttenvelde zijn intrek beef t genomen in de bovenwoning
van het eenige huis dat door den eigenaar in een
boven- en benedenhuis is verdeeld.
Hij was het wonen in hotels en pensions beu. Toen
zijn stiefmoeder, kort na zijn vertrek uit U. was
overleden liet hij den boedel van het ouderlijk huis
naar A. overbrengen en installeerde zich aan deze
Zuiderkade. De meubelen van zijn vader waren
plompe, stijllooze gevaarten uit den slechtsten tijd,
doch hij was er tevreden mee. De gebloemde groenige en bruine tapijten bleken tot op den draad
versleten te zijn. Den vertegenwoordiger van een
tapijtfabriek, door de vrouw van een zijner collega's op hem afgestuurd, verbluf to hi* door de stalen, die de man had meegebracht niet eens in te
kijken, doch precies de patronen na te bestellen
van de kleeden, waarop hij als kind geloopen had.
Hij wees ook voor de rest alle hulp van de hand.
Samen met de oude Maartje, die een kwarteeuw
bij de van Ruttenvelde's gediend had, redderde hij
tusschen de meubelen en het huisraad en niets,
maar dan ook niets mocht weg. Op enkele kleinigheden na, waarmee hij Maartje begiftigde, hield
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hij het stof f ige mandewerk, de pluchen draperieen,
de blauwe deken- en waschkisten, den mangel, de
rekken voor appelen en voor flesschen en wat
meer bij den inventaris van den notaris had behoord.
Zelfs het ameublement van zijn moeder, dat veertig
jaren op zolder had gestaan, werd thans in eere
hersteld.
De lage stoelen met gecapitonneerden rug en vaal
groen ribsen zittingen met tusschen de gedraaide
zwarte pooten franje tot op den grond, als de wol
van een lama. De toilettafel met een kleinen hemel
boven den spiegel van hetzelfde groene zijden ribs
met franje. De tafel met golvenden rand van glimmend zwart pianohout, de hooge vergulde empirespiegel. Een schoorsteenstel van wit marmer met
goud. Dit stond nu alles op de zijkamer van de
derde verdieping en heette logeerkamer, al was
van Ruttenvelde niet van zips loge's te herbergen
en wanneer het ooit een enkelen keer zoo trof dat
een kennis den nacht bij hem doorbracht, verkoos
deze nog den chaiselongue beneden, boven deze
fade kamer, waar de geur van kamfer en stof niet
te verdrijven was.
Overigens was van Ruttenvelde teveel jaren als
vrijgezel op een of twee kamers aangewezen geweest om nog het vermogen te bezitten een huis
volledig te bewonen. Jazeker, het gobelin ameublement uit den salon van 't ouderlijk huis stond
in de achterkamer en het bureau van zijn vader
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was in de beneden-zijkamer opgesteld, zooals 't
heette om bezoeken te ontvangen, doch in de praktijk kwam het erop neer dat van Ruttenvelde
slechts in twee kamers van zijn statige huis verkeerde. In zijn slaapkamer, waarin hij de donkere
mahoniehouten bedden en kasten van zijn ouders
had laten zetten. Zij lag boven den salon en keek
uit met drie hooge vensters op een tuin met een
ouden notenboom. En in de benedenvoorkamer,
waar hij woonde. Dit was een uitzonderlijk groot
en hoog vertrek, dat niettemin propvol stond. Niet
alleen het eet-huiskamerameublement uit Z. had
pier een plaats gevonden, doch tevens waren voor
den schoorsteen de twee lederen clubzetels en
de rooktafel opgesteld, die hij reeds in zijn studententijd had gekocht. Voor 't raam stond zijn massieve eiken bureau. Daarom was 't niet eens zoo
gemakkelijk geweest om naast het geweldige buffet met zijn drie rijen etageres nog plaats te vinden voor zijn boekenkasten. Len ervan kon nog
net staan tegen den blinden muur tusschen de
twee ramen, de rest moest helaas in de zijkamer
worden ondergebracht, met de chaiselongue, die
nergens meer tusschen had gekund. Het zwart
ijzeren ledikant, waar hij als jongen in geslapen
had, was nu van Anna, een prent van een meld,
door Maart je met kennis van taken voor hem uitgezocht. Niet alleen dat Anna met kundige hand
het huishouden bestierde, maar ze eerbiedigde den
def tigen toon die bij van Ruttenvelde's persoon en
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positie paste. Niet meer Jong was deze Anna, ze
had een scheeve heup, waardoor ze mankte, maar
hare schorten waren onberispelijk gesteven, nooit
zou ze 't vergeten tegen den middag haar blauwe
japon voor een zwarte te verwisselen, zelfs hield ze
er een paar wit garen handschoenen op na om
tafel te dienen bij de enkele gelegenheden dat de
reciter eters had.
Aan decorum ontbrak het de figuur van van Ruttenvelde niet, hij hoefde slechts zijn rol te spelen en
het leven ging vanzelf. 's Ochtends liet hij de donkere slaapkamer met de zware gordijnen, die geen
spleet licht doorlieten, geurend naar scheerzeep
en vinaigre achter om in de groote beneden-voorkamer zijn ontbijt gereed te vinden.
Daar was 't dan huiverig kil omdat Anna reeds
gelucht had.
Er was maar een ding, waarin zijn ontbijttafel verschilde van de tafel uit een huis, waar een vrouw
regeert; deze tafel met zijn twee gekookte eieren,
kaas en beschuiten was te netjes, te opgepoetst, te
nadrukkelijk. En door de gewoonte van Anna om
een lets te klein laken boven op het pluchen taf elkleed te dekken, behield dit entree-van-den-dag
nog altijd het cachet van een pension, zij 't dan
een zeer goed pension. Daarna keek van Ruttenvelde voor zijn bureau gezeten, zijn kranten, zijn
post, zijn papieren in, 's winters bij het geluid van
het knetteren van 't hout in de groote geemailleerde kachel, die pas was aangelegd of onder het
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pruttelen van de thee, die op 't licht je begon te
koken.
Tegen half tiers begaf hij zich op weg naar het
Paleis van Justitie. Was 't weer niet al te slecht,
dan hield hij ervan den weg te voet te gaan. Al
was van Ruttenvelde niet gevoelig voor stedeschoon, het wandelen door de stad stemde hem
niettemin prettig. Een zeer verzwakte echo van
het beloftevolle van den ochtend drong tot hem
door. De geluiden van fietsebellen, karren, ze
klonken in de vroegte anders dan overdag. Toch
had dit niet te lang mogen duren. Een te intens
inwerken van het licht van den ochtend zou in zijn
innerlijk beelden hebben ontwikkeld, die van Ruttenvelde niet graag had willen zien. Maar voordat
het zoover was bereikte hij zijn werk en binnen de
muren van het Paleis was hij veilig. Dan legde het
onpersoonlijke leven beslag op hem. Wanneer hij
eenmaal de galmende gangen van het Paleis doorloopen had, met de bekende gezichten van advocaten, die hem groetten en in vertraagden looppas
verstarde bodes, als hij de Raadkamer had bereikt,
begon voor hem de dag pas goed. Wat daarvoor
geweest was gold als praeludium. Na de begroeting over en weer tusschen de collega's, als hij zijn
bef en toga uit de kast had gehaald en aangetrokken, werd hij pas zichzelf.
Er was behalve de inhoud, die het werk aan zijn
leven gaf nog jets van weer emotioneelen aard,
dat hem aangenaam stemde als hij de Raadkamer
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binnentrad. Dat was de vriendschap tusschen den
president van de rechtbank, Mr. Mollanus en hemzelf. . Misschien is vriendschap een onjuist woord
voor den eigenaardigen band, die de twee mannen bond. Ze waren van wel zeer verschillende
geaardheid. Mollanus, een levendig, bewegelijk
man met een smal in verticale lijnen getrokken gezicht en donkere schitterende oogen, die hem in
combinatie met het gladde spierwitte haar het
aanzien gaven van een poeet, eerder dan van een
Jurist. En misschien was hij ook meer dichter dan
rechter, een dichter, die vanachter de groene tafel
het leven bespiedde. Hij was vermaard om zijn
spitsvondige, dock ook menschelijke beslissingen,
zijn vrouwelijke intuitie, vooral echter om zijn
zeer suggestieve wijze van ondervragen, waardoor
hi* speelde met verdachten zoowel als getuigen.
Hij had hiermee veel successen geboekt, had toedrachten van misdaden opgespoord, die hopeloos
duister leken.
Van Ruttenvelde echter keurde Mollanus' opvattingen ten zeerste af. Hij noemde zijn optreden,
dwars tegen de publieke opinie in, niet meer of
minder dan verkrachting van de taak van den
rechter. In zijn hart vroeg hij zich wel eens af, of
tegen de successen, die Mollanus bij het uitpluizen
van misdrijven had geoogst niet opwoog nooit aan
't daglicht gekomen onrecht, omdat de zeer suggestief voorgedragen en ingekleede persoonlijke
opinie van Mollanus, die meer op menschenkennis
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dan op feiten was gebaseerd, de objectieve waarheid verdrongen had. Zijn confraters hadden bewondering voor hun genialen collega en steunden
op hem. Van Ruttenvelde echter beschouwde het
als zijn plicht Mollanus te controleeren en te corrigeeren. Mollanus voelde terdege, waar hem de
schoen wrong. Zooals elk spontaan, brilliant
mensch, die handelt geleid door een geniale intultie, twijfelde ook hij wel eens aan zichzelf. Zou
niet ergens op den bodem een element van humbug loeren? Hoe het zij, niemand ter wereld mocht
ooit deze, misschien slechts gewaande, althans
vaag gevreesde eigenschap opdelven. Zij moest verborgen blijven, chimaere of niet. Het gevaar lag
in de persoon van van Ruttenvelde; aan den nog
jongen gereserveerden, hoffelijken man voelde hij
zich als 't ware overgeleverd. Dit is de zeer vergrof de aangedikte weergave van een proces dat
zich woordeloos in 't verborgen afspeelde. Toch
durfde Mollanus van Ruttenvelde niet nit het oog
verliezen, hij moest hem aan zich binden, hem
dikwijls zien, al begreep hijzelf deze neiging vermoedelijk niet anders dan als de uiting van echte
vriendschap. Voor van Ruttenvelde was 't een
verademing, dat hij, de stroeve, de charmelooze,
een vriend had en nog wel zulk een boeiend
vriend, die met zijn luiden, warmen lack de morose rust in zijn huis verjoeg. De dag was goed, wanneer Mollanus 's avonds kwam oploopen. Dan bespraken de twee mannen de feiten van den dag,
,
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gezeten in de leeren clubzetels voor den schoorsteen, met een sigaar en een goed glas wijn uit
den wijnkelder van Han's vader, waarvan hij
slechts genieten kon, gewarmd door de sfeer van
hartelijke vriendschap, die zijn collega met zich
bracht. Het vermogen van Mollanus om behageliJke vroolijkheid om zich heen te scheppen uit het
niets, was ongeevenaard. Hij kon enthousiast worden over zijn werk, niet er zich juridisch in verdiepen en eraan knutselen, zooals van Ruttenvelde
deed. Maar hij giste als een zaak afgeloopen was
naar 't lot van de voorgeleiden, hij kon hartelijk
lachen om de getuigen, hij had plezier in de boeven en patjepeeers, die hij te slim of was geweest.
Tegenover hem gezeten beleefde van Ruttenvelde
den ochtend, lien hijzelf in harde penkrassen had
gezien, nog eens, maar in de gloedvolle kleuren
van een schilderij in olieverf.
Soms was hij ook bij Mollanus te gast, die weduwnaar was met een stel knappe dochters, waarvan
er twee thuis waren.
Mollanus was trotsch op zijn kinderen. Zij behandelden hun bekwamen vader met een, voor van
Ruttenvelde verbijsterende, joviale brutaliteit. Ook
van Ruttenvelde bejegenden zij met de geringschattende zekerheid van de jeugd, die zich een
tik Je, bijkans onmerkbaar, amuseert ten koste van
den geposeerden leeftijd, al was van Ruttenvelde
nog niet oud, (vooraan in de veertig was hij) en
waren de meis Jes Mollanus zelf niet meer piep-
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Jong, zoodat hun houding bevreemdend was. Maar
hij stood te ver buiten de sfeer van deze gebruinde.
sportieve jonge menschen, die paard reden en
roeiden en 's winters koperbruin gebrand waren
van de bergsport. De kinderen trokken zich van
hunnen vader harteloos weinig aan. Ze gingen hun
eigen gang, zoodat Mollanus ook behoefte had aan
een vriend, al was hij een man, die door elk gezelschap met geestdrift werd ontvangen. Maar van
Ruttenvelde kon hij niet loslaten. Door het initiatief van Mollanus vereenzaamde van Ruttenvelde
niet. Deze loodste hem mee naar den schouwburg,
naar een buitenlandsch cabaret van standing. Op
mooie zomeravonden zaten ze 's avonds met een
whisky op het terras van een cafe. Behalve hun
ambtsbelangen en de politiek van den dag waren
er geen punten van gemeenschappelijke belangstelling.
Mollanus interesseerde zich zeer voor literatuur en
was een uitstekend keener van de Fransche letterkunde. Waar hij den tijd ervoor vandaan haalde
begreep niemand, maar telkens verschenen er
nieuwe gele bandies op Mollanus' bureau, die gelezen werden ook. Hij probeerde wel eens van Ruttenvelde ertoe over te halen ook eens aan een roman te beginnen. „Het zal je goed doen, amice,"
zei hij hatelijker dan hij bedoeld had.
,,Merci," antwoordde zijn vriend. „Ik zie genoeg
romans in de werkelijkheid," en Mollanus lachte
met een ,gelijk heb je" zijn wat te spits uitgevallen
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opmerking van daareven weg.
Als Mollanus geweest was, gleed de dag zonder
hindernis naar zijn eind. Onder het uitkleeden
's avonds buitelde en wentelde zijn conversatie in
Han's herinnering na als zich in allerlei groepeeringen samenballende en weer losvederende zomerwolken, waarachter dan allengs hoe langer
hoe meer hemel kwam kijken. Dit was de aandacht die onder alle verstrooiing bij van Ruttenvelde bleef bestaan voor zijn wetenschappelijk
werk, voor de artikelen, die hij als weinig begaafd
stylist, moeizaam schreef. Was hi* echter teveel
dagen aan zijn lot overgelat en geweest, dan werd
dat denken bedreigd door lets onbestemds, iets
treurigs, dat hij niet reader def inieeren kon doch
welks aanwezigheid hij door een aanzwellende
neerslachtigheidd gewaar werd. Vormeloos bleef deze onrust, zoodat hij ze niet kon bestrijden. Een ver
rommelen van iets onheilspellends. Zelf noemde hij
deze onbehagelijke gewaarwordingen nervositeit.
Op een avond voelde hij zich bijzonder gejaagd.
Hij was al boven op zijn slaapkamer doch kon
er niet toe besluiten naar bed to gaan. Hij had
Bien morgen een veroordeelde op de publieke tribune gezien en hij verbeeldde zich dat de man hem
dreigend had aangekeken. Misschien was die onrust in hem enkel maar angst. Han trok zijn pantof f els weer aan en begon in zijn nachtgoed een
tocht door 't huis. Hij opende de deur van de logeerkamer, waar hij nooit kwam. Het vertrek was
,
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hem vreemd als een kamer uit een museum. Best
kon men hier groote wassen beelden verwachten
en een wollen koord: „Verboden de voorwerpen
aan te raken."
Er zat Been peert Je in de lamp, maar hij zag voldoende bij het licht, dat door de geopende gangdeur naar binnenviel. Hij liep naar het venster en
stond tusschen de hakende zij van de ritselende
ter weerszijden in embrasses opgenomen gordijnen.
Dan wendde hif zich naar de toilettafel en verschikte iets aan het wit ivoren toiletstel, dat doelloos op de glasplaat van het met groen ribs overtrokken taf elt Je lag gerangschikt. In den met
groene draperieen omhangen spiegel zag hij een
vaag beeld van zichzelf. Hij zag er zoo anders uit
dan hij zich verbeeldde te zijn. Wie weet was elk
mensch wel anders dan hij zichzelf dacht. Hij tipte
tegen een cerise strik tusschen de plooien der draperieen.
Dat van zijn angst geloofde hij al niet meer. De
man op de tribune was alweer een van de vele
onverschillige figuren geworden, die hem dagelijks onder de oogen kwamen. Niettemin behield hij zijn onbehagen. Hij draaide zich om,
doorschreed de kamer met het breede tweepersoons
ledikant dat nooit beslapen werd. Boven kraakte
er iets in de binten van het huis. Misschien draaide Anna, die reeds uren geleden goedennacht had
gewenscht, zich om in bed. Hij was blij weer terug
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op de bekende gang te zijn. Hij zou nog even naar
de huiskamer gaan en een cognac-groc voor zich
klaar maken om beter te kunnen slapen. De tijd,
dat hij na een glas melk rustig in slaap viel, was
voorbij. Zoodra hij in de vertrouwde benedenkamer was beland verdwenen zijn muizenissen. Toch
kon hij, terwijl hij stood te wachten tot het water
in 't koperen ketelt je van den bouilloir zou koken,
zijn nervositeit niet weglachen. Hij wist dat er iets
was, een geheime bron van somberheid, die hij liever niet opsporen wilde. Dan begon het water te
ruischen, de deksel van het keteltje klepperde op
en neer. Uit het bovenkastje met de groene ruit jes
van het buffet haalde Han een glas te voorschijn,
schonk zijn cognac en 't heete water in. Hij be
sloot zoo in zijn nachtgoed nog wat te gaan werken en zette zich aan zijn bureau; hij sloeg het
dossier, dat hem Bien middag door den bode was
gebracht open en was gered.

TIENDE HOOFDSTUK
Het was een drassige winter geweest zonder
sneeuw. Al liep het tegen het einde van Maart, er
was nog geen spoor van lente te bekennen. De
trams zaten opgepakt met menschen. Binnen rook
het naar natte kleeren en gummi regenjassen.
Voor in den hoek zat van Ruttenvelde zijn krant
te lezen. Aan de overzij bestudeerde een bakvisch
in een zeildoeken Jas, onbehouwen hangend met
de handen in de zakken, den heer met de mooie
regenjas tegenover haar. Een handelsreiziger
poogde de opschriften op hun kop van des rechters teruggevouwen krant te spellers. Dan kwam
een armoedig vrouwt Je met een kind in een schotschen omslagdoek, te verwezen om ergens belang
in te stellen.
Van Ruttenvelde zag of hoorde niets, merkte ook
niet de geparfumeerde dame ter rechterzijde in
haren pels met een wanstaltig groote hagedissenleeren tasch, die zijn aanwezigheid zeer sterk voelde. Zoo nu en dan wierp hij een vluchtigen blik
de tram door om te zien of wel alle dames een
zitplaats hadden — er hingen reeds eenige kantoorJongens aan de lus — of trachtte hij door de
beregende ruit naar buiten te kijken om te bepalen, waar hij was. Dit alles geschiedde werktuigelijk. Zijn aandacht was bij de kabinetscrisis.
De tram ging met een sukkelgangetje. Bij elke
halte stapten er menschen in en uit. Plotseling
werd van Ruttenvelde's belangstelling gewekt. Op
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een gegeven moment ontstond er eenige beroering.
,,Kom er maar in, jongelui, kom er maar in, er
gaan veel makke schapen in een hok," hoorde hij
den conducteur zeggen. Een meisje lachte. Eenige
verontwaardigde passagiers werden opzij gedrongen en na eenig gehijsch verschenen op 't achterbalcon twee kinderen, die hij van achteren tegen
hun capes en opgezette capuchons aankeek. De
cape van 't eene kind bolderde wanstaltig naar
buiten. Het andere droeg een groot pak, dat met
het goedkoope gouden tres, dat ter garneering van
carnavalspakken wordt gebruikt, was vastgebonden. De jongen, want het bleek een jongen te zijn,
schoof met zijn pak naar den hoek van 't achterbalcon en raakte uit het gezicht. Het meisje wist
echter zoo te manoeuvreeren dat ze vlak voor den
ingang van den wagen kwam te staan. Ze sloeg
haar cape opzij en wat daarnet zoo had uitgepuild
bleek een groote her te zijn, althans het een of
ander tooneelattribuut, dat vanuit de verte een
her moest voorstellen. Ze trok haar vlechtjes, die
ze tot dusver on-der haar cape verborgen had gedragen, te voorschijn zoodat ze over haar schouders vielen en stond blijkbaar te genieten van de
interessante rol, die zij in de tram speelde.
Opeens herkende van Ruttenvelde haar.
Dit was het kleine meisje uit Hotel Gloria en haar
broertje stond in 't hoekje. Het kind was erg veranderd. Het ronde en poezele was verdwenen. Zoo
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was 't een klein coquet schoolmeis je. Van den jongen kon hij niets anders zien dan zijn voet. Een
modderige zwarte rijglaars droeg hij, niet anders
dan elke andere schoolbengel. Zooeven had de
rechter gezien dat hij erg was gegroeid. Het meisje
keek zoo uitdagend de tram door, dat ze den meneer, die in 't hoekje bij den ingang zat, over het
hoofd zag. Bovendien verschanste van Ruttenvelde zich achter zijn krant. Hij reed trouwens maar
een halte met hen mee, dan moest hij uitstappen
en vermeed het daarbij het kleine meisje aan te
kijken.
Niettemin had het incident hem zeer aangegrepen.
,,Het is toch een doodgewone, alledaagsche oplichtster, een alledaagsche oplichtster," herhaalde hij
telkens in zichzelf.
,,Een doodgewone oplichtster."
Hij besloot in de stad te gaan eten. Maar aan 't
dessert was hij nog niet over zijn ontsteltenis
heen.
Hij belde Mollanus op, die hem verheugd vroeg of
hij Bien avond bij hem kwam. Er was een vierde
man noodig om te bridgen en Mollanus had al een
paar keer tevergeefs van Ruttenvelde's huis opgebeld om hem te bereiken.
Doch dien avond kwam het gesprek telkens weer
bij het chapiter oplichterij te land.
De beide andere genoodigden waren een tandarts
en een bankier, beiden levend buiten de sfeer van
de rechtbank. Het was van Ruttenvelde's gewoon-
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te om nooit met buitenstaanders over gevallen uit
zijn praktijk te praten. Het stuitte hem de ongezonde leekenbelangstelling voor crimineele taken
te prikkelen. Dien avond echter week hij herhaaldeliJk van zijn stelregel af. Tusschen de robbers
door kwamen telkens weer nieuwe oplichterijen
ter sprake, al of niet uit zijn praktijk en 't hinderlijke was dat hijzelf het was, die als in een nachtmerrie, de conversatie die richting uitstuurde.
Dien nacht sliep de reciter buitengemeen slecht.
Het gesprek van den avond en de bridgeproblemen, bleven hem in 't hoist van den nacht vervolgen.

ELFDE HOOFDSTUK
De nieuwe stukken die van Ruttenvelde te bestudeeren had gekregen, vergden veel werk. Althans
dat verbeeldde hij zich. Hij Wilde zijn avonden vrij
houden; Mollanus beloofde in 't vage nog te komen
aanloopen, doch van Ruttenvelde excuseerde zich.
Er kwam de volgende week een gecompliceerd verkeersdelict ter sprake en hij was van plan 's avonds
zelf ter plaatse een kijkje te gaan nemen. Toen 't
echter zoover was, ging hij niet. Hij bleef thuis,
onrustig mopperend over zijn eenzaamheid en kon
den rechten werklust niet vinden.
Evenmin kon hij ertoe besluiten het huis te verlaten.
Zoo verliepen er drie dagen.
De vierde avond was juist begonnen. Anna had de
kachel bijgevuld en was met hoed en mantel komen goeden dag zeggen. Het was haar uitgaansbeurt. De deur viel achter haar in 't slot en van
Ruttenvelde was in 't groote huis alleen en zat
erover te denken of hij Bien avond weer thuis zou
blijven plakken, toen er een kort bellet je klonk.
Dat wil zeggen een zoo aarzelend kort belletje,
dat van Ruttenvelde twijfelde of hij wel goed had
gehoord. Had niet iemand, die in 't benedenhuis
wezen moest en daar op den knop drukte, per
ongeluk zijn bel mee geraakt?
,,Een goeie haan kraait twee keer," dacht van Ruttenvelde en bleef in luisterhouding zitten wachten
in den leeren zetel bij de kachel. Er was een ze-
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kere spanning in hem verwekt, het was alsof zijn
hart vlugger wilde kloppen, maar toen er niet
meer werd gebeld, bedaarde dat. Een f opbellet je
dus. Juist toen na betrekkelijk langen tijd dit vermoeden zekerheid was geworden, werd er opnieuw
gebeld en dit keer zoo, dat alle twijf el was uitgesloten. Van Ruttenvelde sprong met een schok
overeind, keek in 't voorbijgaan in den spiegel boven den schoorsteen of zijn das wel recht zat en
trok aan het touw langs de trap, waarmee beneden
de deur geopend werd.
„Is mijnheer van Ruttenvelde thuis," vroeg zij met
haar bekende tremoleerende stem.
,,Daar spreekt U mee." Stilte, en haar vlugge, veerende voetstappen langs de trap.
,,Ik ben het, mevrouw Page," zei ze en bleef voor
de laatste bocht van de trap, vijf treden lager dan
de gang, staan.
Hij week opzij om haar door te laten. Daarna was,
met de koude hand die zij in de zijne legde en
daarin even rusten liet, een contact hersteld, dat
destijds zoo raadselachtig bruusk was verbroken
en dat hij, door er niet aan te willen denken, geen
oogenblik vergeten had.
,,Bent U alleen?" vroeg ze en rukte als een jongen
haar muts je of en streek voor den spiegel in den
kapstok met haar beide vlakke handen langs haar
vochtige haar en vandaar langs haar slapen en
wangen.
Tot eenig antwoord hield hij de deur van de huis-

154 EXECUTIE
kamer open. Ze bleef even op den drempel staan
met een aarzelenden blik naar al dat groots, de
hooge kasten, het buffet, het reusachtige bureau,
de diepe stoelen. Dan scheerde haar blik op zij
langs hem heen; toen ze zag dat hij dezelfde was
gebleven, had ze meteen het vreemde van de omgeving overwonnen.
Hij wees haar den anderen clubfauteuil bij de
kachel aan en stond slank naast zijn stoel tot zij
zou gaan zitten, doch ze vond het moeilijk den
voorrang als dame to accepteeren.
Wat schutterig bedacht hij toen dat ze haar mantel nog moest afleggen en er was nog even onrust,
totdat zij de speld had losgemaakt, waarmee, under
een toef Je violets de Parme, haar Jas Je sloot en hij
het zachte grijze mantelt Je buiten had opgehangen. Eindelijk zaten zij tegenover elkaar in de
clubzetels. Het bouquet Je vioolt Jes lag op den koperen rookstandaard tusschen hen beiden in. Nu
hij haar tegenover zich had was ze hem minder
vertrouwd dan hij haar zooeven op de gang had
gevoeld. Zeer zeker was ze ouder geworden, al
was ze rank gebleven als een Jong meisje en had
zij bij oppervlakkige beschouwing misschien voor
het zusje van haar dochter kunnen doorgaan. MogeliJk kwam het omdat zij hem eens den ouden
blik van haar oogen getoond had, Bien hij nooit
zou kunnen vergeten, zoodat hij zich niet meer
door de smalle heupen, de dunne pollen, het aarzelende lijnt je van haar kin en kaken kon laten
,
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misleiden. Maar 't was alsof het heele figuurtje
meer om de oude oogen, dan om het kinderlijke
lichaam was heengebouwd. Het teere waas je, dat
op haar gezicht gelegen had, was verdwenen en
vervangen door een laagje poeder. De weeke, ongevormde mond was door rouge vaster omlijnd.
Ze droeg geen snitlooze kinderjurk meer met een
tennisgordel, maar een nauwsluitende, zandkleurige fluweelen japon met een ketting van groote
roodbruine steenen en in haar ooren Lange oorbellen, die bij den still van haar kleeding pasten.
In een woord, ze had dien ondef inieerbaren overgang volbracht van vaag en verbijsterd kind naar
vrouw met wat men in schilderstermen ,een kop"
noemt. Toch, ondanks alles, was deze allure van
markant gekleede vrouw evenmin geheel waar,
als de metamorfose tot luxe-vrouw, waarvan hij
een glimp in een auto had gezien. En daarom
overtuigde ze niet. Grillig, droomerig ontging ze
aan al deze kleedingen, die een maskerade bleven
voor haar schuchtere, iriseerende wezen. Het duurde ook niet lang of van Ruttenvelde was aan de
oorbellen en de kleurige steenen gewend. Hij zag
ze niet meer. Door haar tooi heen zag hij haar, het
kind Hester Page, dat door een tuin in nevel had
gedwaald.
,,Mijn dochtertje heeft U in de tram zien zitten,"
begon zij, ,toen ben ik direct naar Uw adres gaan
informeeren, ik had geen idee dat U hier woonde."
,,Dus U woont hier ook?"

156 EXECI TIE

Ze knikte en ze dachten beiden aan het geld, de
vijfhonderd gulden en wisten van elkaar dat ze
daaraan dachten.
Beiden zagen ze weer Bien guren ochtend in Hotel
Gloria, toen ze samen op zijn kamer stonden met
vlakbij zijn verf omf aaid bed, zij met den stapel
bankpapier van hem in haar handen.
Hij vroeg: „Zoo, gaat het U goed? En de kinderen,
hoe gaat het daarmee?" Doch ze antwoordde niet,
maar zat met haar twee handen gesteund op de
zitting van haar stoel, die te breed was dan dat zij
makkelijk op de armleuningen had kunnen steunen. Voor zich keek ze naar den grond, naar haar
naar voren gestrekte beenen en precies naast elkaar geplante schoenen.
Haar hoof d was zoo diep voorover gebogen dat
haar kin haar borst raakte.
„Uw kinderen leken me groot geworden, even bij
het uitstappen meende ik een glimp van ze te zien.
Ze zijn het dus toch geweest ...."
Dan zei ze, alsof ze van zijn poging tot conversatie
niets had gemerkt, alsof alleen zijn eerste woorden tot haar waren doorgedrongen, waarmee hij
voor haar een wereld had geopend:
,,Nee, n-nee, het gaat ons niet goed." Ze zei het
met de stem van iemand, die zich dit tevoren nooit
heeft afgevraagd, die nimmer de balans van zijn
leven heeft opgemaakt. Het klonk wat rauw, wat
hard, doch even later verzachtten hare trekken
zich tot Bien verlegen, zich verontschuldigenden
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glimlach, Bien hij zoo goed van haar kende.
„Ik geloof het tenminste niet," vulde ze haar gezegde aan en keek hem vragend in de oogen alsof
hij het kon beslissen.
Hij reageerde uiterlijk niet en bleef automatisch
in de houding volharden van den rechter, die of wachtend zwijgt, indien de verdachte een confidentie gaat doen. Dat gezicht was voor haar echter
als een geopende hand, die voor haar werd uitgestrekt, begeerig om er de vijfhonderd gulden in te
ontvangen. Van de vijfhonderd tachtig gulden, die
hij voor hun pension had betaald, wist ze niets.
„Ik kan U nog altijd dat geld niet terug betalen,
dat ik destijds van U heb geleend."
Le keek hem, terwijl ze dit zacht jes stamelde,
strak in de oogen. Een adem van vastberadenheid
stoof fangs haar gezicht en trok alweer voor dat
het zinnet Je beeindigd was, weg.
Als glas, dat een moment beslagen is geweest, waren haar oogen, daarna keken zij hem wild opengesperd en doodsangstig aan.
„Ik heb het nog niet," f luisterde ze snel en hij zag
niets meer dan die twee bange oogen in haar gezicht, die radeloos angstig staarden, niet zoozeer
naar hem, dan wel naar de een of andere hallucinatie, die met geldgebrek te makers had.
Wat er toen gebeurde had van Ruttenvelde voor
zichzelf nooit of te nimmer mogelijk geacht. Terwijl die oogen op hem waren gericht, raakte er
lets binnen in hem aan 't trillen.
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Iets dat zijn leven lang vast had gezeten, verstard
was geweest, raakte los. De treurigheid, de verslagenheid, die hij jarenlang achter zijn bestaan had
voelen treuzelen en waartegen hij zich met werk
en verstrooiing had geweerd, kwam ongeremd op
hem aanstormen. Het verdriet, dat hij eens ondergaan had toen hij haar hoorde snikken in het
prieel, overmeesterde hem weer. Al het leed, het
trieste en tragische, waarmee hij zijn levenlang te
maken had gehad, en waartegen hij zich met zijn
rede had gewapend, kwam opzetten als een
storm, als een lawine. Hij speurde in zich een onbedwingbare zucht tot huilen. De tranen welden
in hem op en 't hielp niet of hij zijn kaken op elkaar klemde en slikte. His ergerde zich over zichzelf en spande zich met alle kracht, die in hem
was in, om deze absurde neiging te overwinnen.
Radeloos van schaamte stond hij op, zocht met
zijn hand in zijn broekzak naar zijn zakdoek,
wendde zich ten deele af, om zich een houding te
geven. Zijn heele lichaam begon te trillen in verzet
tegen dat kinderachtige huilen en hij stampte op
den grond met zijn voet van ergernis. Dan klonk
er, ondanks zijn manhaftige pogingen tegen deze
voor hem ongewone neiging een snik. Hij gaf zijn
weerstand op, zonk op de knieen, sloeg zijn armen
om haar smalle heupen en lag te snikken met zijn
gezicht in haar fluweelen schoot.
,,Mevrouw Page, mevrouw Page," stamelde hij.
,,wat doet dat ertoe, dat is immers het eenige dat
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ik al die jaren gehad heb!" Ze probeerde zijn
hoof d van haren schoot te lichten en steunde haar
handen tegen zijn schouders. Maar hij had alle
zelfbeheersching verloren en durfde haar bovendien nog niet aan te zien. Hij liet haar heupen los
slechts om thans zijn armen om haren hals te
slaan en om zijn gezicht met gesloten oogen tegen
haar borst, op haren schouder, in de holte van
haren hals te leggen. Hij voelde heur haren en
haar warme huid streelen langs zijn gezicht.
Wat Hester betref t, ze was hevig geschrokken door
wat er zoo plotseling met den strakken, strengen
man gebeurde. Toen hij op zijn knieen voor haar
lag, schaamde zij zich. Ze wilde niet dat iemand
zich zoo voor haar vernederde en ze probeerde
koortsachtig zijn hoofd op te tillen, zijn schouders
weg te duwen. Ook toen hij over haar, die niet
overeind kon komen uit den te grooten stoel, heenviel, kon ze niet verder denken dan aan den haar
vreemden geur, die opsteeg uit zijn pak, van zijn
kin, zijn haar en aan de ongemakkelijke hooding,
waartoe hij haar en ook zichzelf dwong. Ze tuimelden zoo raar met z'n beiden over Bien stoel.
Nadat hij haar echter in zijn armen had genomen
op zijn schoot en zwijgend tot bedaren kwam, nadat zijn adem gekalmeerd was en zij niets meer
merkte dan dat de arm, waarmee hij haar omvat
held, soms even vibreerde als om haar aanwezigheid nog intenser te beleven, toen daalde er ook
in haar vrede neer, een stille innigheid, die naar
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geluk zweemde. Na de angsten, de zorgen en moeilijkheden van haar bestaan was de aanwezigheid
van dezen ouderen, machtigen en toegewijden
man, die eensklaps midden in haar leven getreden was, een uitkomst. Hij was voor haar
de redder, tegen wiens borst ze uit kon rusten.
Tegelijk voelde ze zijn zieligheid, zijn verlatenheid, zijn gemis aan vreugde. Een groote, moederlijke teederheid rees in haar voor hem. Op zijn
schoot zat ze en leunde tegen hem aan als een
kind, dat zal slapen gaan. Ze wilde zich niet bewegen om hem niet te storen en om haar eigen
vrede niet te verbreken, doch als ze haar oogen
opsloeg, zag ze net de bovenste etagere van het
buffet met ter weerszijden twee blauwe pullen en
in 't midden, waar de richel van de etagere zich
versmalde, een rij koperen speelgoed. Klomp Jes,
een molentje, een doofpot, een stoof Je van koper
tegen het donkerbruine behang met een groene
streep gevat in een dof gouden bies je. Dat stuk
van zijn inrichting, zoo naargeestig leelijk, verscherpte het medelijden, dat ze voor dezen eenzame gevoelde. Op den duur speurde zij, dat hij ook
keek, keek naar haar kijken. En zonder dat ze
haar gezicht naar hem toekeerde wist ze hoe die
blik van hem wezen zou: beducht voor haar reactie
op 't voorgevallene en reeds met een begin van
wroeging en twijfel. Ze had thans zijn lot in handen. Stootte ze hem nu van zich af, dan zou zijn
geweten en zijn besef van genteman-like plichten
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hem geen rustigen dag meer gunnen. Daarom
draaide ze haar gezicht naar hem toe; ze vatte zijn
hoof d tusschen haar handen en kuste hem, terwijl
ze hem aanzien bleef, zoolang, tot ze zijn bangen
blik zag opklaren. Daarna zeide zij dat ze weg
moest.
,,Dus U blijf t niet bij me?" fluisterde hij. Hij zag
er zoo vreemd uit. Zijn anders gladde haar stond
ruig op zijn hoof d, zijn lorgnet was afgevallen.
Zoo zag ze pas goed hoe angstig voor 't alleen-zijn
en ontdaan hij er met zijn onbeschermde oogen
uitzag.
„Vanavond kan ik niet, een anderen keer," fluisterde zij en kneep zijn hand in de hare als om hem
moed voor den eenzamen nacht te schenken.
Als in een droom draalden ze naar de gang. Daar
in 't donker, omarmde hij haar nog eens en ze liet
zich willig kussen.
Toen hij haar losliet stonden ze ontnuchterd tegenover elkaar. Hij hielp haar in haar jas je.
,,Met welk doel bent U eigenlijk bij mij gekomen?"
vroeg hij onverwacht op anderen, meer zakelijken
toon.
,,Dat is een lang verhaal," lachte zij en ging zitten
op de treden van de trap naar boven.
„Enf in, van dat geld kwam ik U vertellen, he, en
dat mijn man gezakt is ...."
Hij vond het niet prettig om nu over haar man te
hooren.
Haar stemming was omgeslagen, de reactie op de
11
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emoties kenmerkte zich door een nuchtere gemoedsgesteldheid, waarbij geen enkel gevoel aansprak.
,,Gezakt, zoo?"
,,O hopeloos gezakt. Twaalf maanden heel t hij gekregen. Geen schijn van kans. Maar hij is nou met
jets heel anders bezig, met een dansspel, waarvoor
hij de costumes ontwerpt. Dat was 't wat ik U
eigenlijk kwam vertellen." Ze brak bruusk af.
Iets van haar missie verzweeg zij. Dit keer begreep hij dat ze weer om geld gekomen was. Doch
ze roerden geen van beiden het punt aan.
,,Twintig April is de premiere. Ik stuur U een paar
kaarten, als 't mag?"
,,Maar ik zie U toch wel eerder?"
„ Ja, ja natuurlijk."
„Waar woont U," riep hij nog, terwijl ze begonnen
was, de trap af to dalen.
,,Slagpad 12.
Dag. Goedenavond."
„Tot weerziens."
Toen hij de deur beneden dicht had hooren slaan,
trad hij weer de huiskamer binnen, waar nog op
de rooktafel haar viooltjes lagen. Hij raapte ze op,
zocht zijn lorgnet, kamde voor den spiegel zijn
haren glad. Dan aanvaardde hij den tocht naar
boven. De vioolt jes zette hij in 't waschtafelglas
op zijn nachtkast je. Hij stommelde nog wat rond,
zocht in de werkkast de doos met lampen, koos er
een peertje uit. Hij ging ermee naar de logeerka-
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mer en schroef de het lamp Je in 't licht. Dan stood
hij weer tussch.en de hakend zijden gordijnen en
keek naar het donker buiten en wist niet meer of
hi* zich nog wel gelukkig dan wel mateloos bezoedeld gevoelde. Eigenlijk wist hij slechts een ding
zeker, dat hij moe was, honds moe. Hij sloop de
logeerkamer uit, opende de deur naar zijn eigen
slaapkamer en begon zich mistroostig uit to kleeden.

T WAALFDE HOOFDSTUK
Wat van Ruttenvelde zich Bien avond had verbeeld, gebeurde niet. Hester Page kwam niet en er
was iets in hem dat hem ervan weerhield het Slagpad op te zoeken, om te kijken, waar zij woonde.
HiJ was eensklaps genezen van de onrust, die hem
de laatste dagen had vervolgd, die hem in 't verborgene eigenlijk al deze jaren bestookt had. Hij
voelde zich als iemand, die gebaad heeft en zijn
kletsnatte haren heeft gekamd. Een beet Je kil en
huiverig, verlost van zweet en klamme smoezeligheid. Aan den bewusten avond dacht hij liefst heelemaal niet. Hij pakte zijn werk met energie aan en
genoot van den jovialen omgang met Mollanus,
een omgang, die als een gonzende en kleurige
bromtol, draaide op een spits van venijn.
Intusschen kenterde het weer. Na een ongewoon
lange regenperiode brak de lente aan. Van Ruttenvelde bestelde voor 't eerst van zijn leven een fantaisiepak, een lichtbeige pak met een f ijn blauw
streep je, dat hem jeugdig stond. Toen hij het aan
had verscheen er op Mollanus' gezicht iets van verwondering; nog nooit had hij zich gerealiseerd dat
zijn vriend dertien jaar jonger was dan hijzelf.
Ook de meis jes Mollanus onthielden zich van spot
en de oudste vroeg uit eigen beweging van Ruttenvelde ten eten.
Van mevrouw Page hoorde of zag Han de eerste
drie weken niets, daarna lag er in zijn bus een Lila
brief Je van den volgenden inhoud:
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,,Waarde Heer van Ruttenvelde,
Door de groote drukte die de voorbereiding van het
dansspel, waarover ik U sprak, met zich meebrengt, was ik wel gedwongen U te verwaarloozen.
U zult me dit, hoop ik, niet euvel duiden, na den
twintigsten zal ik mijn leven beteren.
Ingesloten zult U vinden een entreebil jet voor twee
personen voor de dansspelen „Faun en Satyr" en
,,Orpheus".
U komt toch kijken niet waar? We leven in zulk
een spanning. 't Is maar goed dat het nu spoedig
gedaan zal raken, want mijn dochtert je vergeet dat
er ook nog dingen als school en slaap bestaan.
Intusschen zoudt U ons een geweldig genoegen
kunnen doen. Dit spel brengt allerlei be-drijf sonkosten met zich mee en zooals U weet het bedrijf skapitaal ontbreekt.
Zoudt U misschien nog eens aan een f 100.— kunnen helpen? Dit zou voor ons een uitkomst zijn en
als de groote avond wordt, wat wij ervan verwachten, hoop ik U dit, plus zooveel mogelijk van de
rest, terug te kunnen betalen.
Bij voorbaat mijn welgemeenden dank. Mag ik eindigen, met hetgeen U me Bien avond nog nariep:
Tot weerziens?
Uw

Hester Page."
Het brief Je deed hem niet meer dan de andere
stukken, welke de post hem dien morgen gebracht
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had: een convocatie voor de jaarlijksche aandeelhoudersvergadering van de Hellenia Trust Co.
waarvan hij commissaris was, een brief van de
moeder van een delinquent, die deze week terecht
zou staan. Een schrijven van de oude Maartje met
ingesloten haar belastingformulieren, die hij geregeld voor haar invulde. Den brief van mevrouw
Page stopte hij in zijn portefeuille. Haar verzoek
behelsde voor hem geen problemen. Hij zou nog
wel eens zien, wat hij daarop deed. Dit begon verdacht te worden. Hij zette zich aan zijn schrijftafel
om direct even Maart Je's papieren in te vullen, die
ze hem onderteekend gezonden had. Den brief van
de moeder duwde hij in het desbetref fend dossier,
Bien zou hij dezen avond wel eens inkijken. Dan
was het tijd om op weg te gaan naar het paleis.
Met het mooie weer wandelde hij. De enveloppe
voor den ontvanger der Belastingen stopte hij onderweg in de bus.
Er ging weer een week overheen en het vergeten
van Hester Page's brief was allengs een geforceerd
vergeten geworden.
Het lichtelijk geirriteerd en zakelijk gebaar, waarmee hij lien ochtend haar brief in zijn portefeuille
had gesloten, was echt geweest. Langzamerhand
kwam zijn wrevel echter weer opzetten, een korzelige ongedurigheid.
Er waren allerlei elementen, die ertoe bijdroegen zijn bloemoedigheid te verstoren. De warmte,
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geheel onnatuurlijk voor den tijd van 't jaar, hield
aan. Nog voor dat het groen aan boomen en strutken goed en wel was uitgeloopen, straalde de hemel strak blauw alsof het zomer was. Buiten was
het stoffig. Wolken zand wervelden aan de hoeken
van straten op. Kinderen jengelden om zomerkleeren en moeders, onzeker door de verwarring der
seizoenen, gaven tenslotte aarzelend toe.
Tegelijk verbreidde zich een hevige influenza-epidemie over de stad. Geen zaak, die niet een derde
van haar personeel moest missen. Ook Mr. Mollanus lag met zware griep te bed.
Het presidentschap werd thans waargenomen door
Mr. Scholz, een ouden, nogal verzuurden man
met wien van Ruttenvelde niet het minste contact
had, hoofdzakelijk door het feit dat Scholz een
verzwakte, verflauwde copy was van Han zelf.
Maar er heerschte een leef tijdsverschil van bijna
twintig jaren en Scholz was niet van zins dit over
het hoofd te zien. Misschien bestond er ook van de
zijde van Scholz een zekere jalousie de metier, omdat deze laatste vermoedde dat zijn jonge collega
het Hof eerder zou bereiken, dan hijzelf, die daar
wellicht nooit meer zou belanden. Dit alles maakte
dat het werken niet erg plezierig was. Daarbij
kwam dat geen enkele belangrijke zaak in zicht
was. Dagelijks meldde de agenda dezelfde verkeersdelicten, kleine ver duisteringet jes, diefstallen
en andere nesterijen, die tot het gewone roet behooren, waarmede de samenleving bestoven is en
,
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dat zoo nu en dan moet worden weggeveegd.
In ieder geval was de jeugdige arbeidslust, waarin
Han zich een poos had vermeid verdwenen. De
oude mismoedigheid, het gedrukte en bedreigde gevoel, dat hij was kwijt geweest, golfde weer aan.
Op een dag voelde hij zich gehinderd door het
schelle licht, dat hem pijn deed aan de oogen. Hij
liep bij zijn brillemaker binnen om een zonnebril,
met lenzen geslepen naar zijn oogen, te bestellen.
De opticien toonde hem verschillende tinten glas
en hij trad naar de deuropening om te probeeren
welke kleur hem het aangenaamst was. Hi* richtte
daarbij zijn blik op een of f iche, die in den muziekwinkel aan den overkant voor de ramen hing.
„20 April 8.15. Stadsschouwburg," las hij. „Faun en
Satyr" en ,,Orpheus". ,Dansspelen op te voeren
door G. Paoli en zijn groep."
Met een schok herinnerde hij zich dat dit de voorstelling was, waarvoor hij kaarten had ontvangen
en waarvoor Page de costumes ontworpen had. Hij
handelde vlug met den brillemaker af, slenterde
naar den overkant en haalde uit zijn portefeuille
de enveloppe te voorschijn om ten overvloede zijn
kaart met de of f fiche te vergelijken. Daarbij kreeg
hij het lila brief Je in handen en met stormachtig
zelfverwijt bedacht hij dat hij niet op haar bede
had gereageerd. Om half -twee begon de middagzitting en 't was thans half-een, handelde hij niet
direct dan kon hij vandaag geen geld meer verzenden.
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Zonder verder nadenken riep hij een taxi aan, liet
zich naar huis rijden en vandaar naar 't dichtst
bijzijnde hulppostkantoor. Nog net bijtijlds bereikte
hi, het paleis om met toga en bef precies om half
twee (Scholz was, anders dan Mollanus, stipt op
tijd) zijn entree in de rechtszaal to maken.

DERTIENDE HOOFDSTUK
Wat ter wereld had van Ruttenvelde bewogen om
naar die danserij toe te gaan? Hij had het zich, op
weg naar den schouwburg, afgevraagd, zonder er
een weer bevredigend antwoord op te weten dan
dat hij niets beters te doen had. Hij vroeg het zich
thans weer af, nu hij in de rij stood voor het loket
om zijn uitnoodiging voor een plaatsbewijs in te
wisselen. Hij wachtte tusschen een klein mager
meis Je in een roodfluweelen avondmantel en een
groote rosse vrouw met lange groene oorhangers
en een ketting van groene steenen en dof f e koperen schakels. Zij converseerden in ongegeneerde
termen met elkaar, zonder zich aan Han, die op
zijn plaats niet anders dan luisteren kon, te storen.
Hij voelde zich niet op zijn gemak in deze file van
artisten, bestaand uit voyante vrouwen en mannen in nonchalant gedragen smoking, waarvan
het karakter genivelleerd werd door lange Karen,
slordige dassen, te gemoedelijke of ook wel te burgerlijke gezichten. Iedereen kende elkaar, tutoyeerde elkaar, riep elkaar aan met familiaar of gekorte eigennamen. Ergens achter in de rij schalde
een jolige vrouwestem: ,Suzie, is dat of f en wat !"
Suzie was de groote vrouw met het roode haar en
de groene steenen en hij kon de gedachte niet van
zich afzetten dat dit gezegde op hemzelf sloeg. Inderdaad, het was duidelijk dat de vestibule van
den schouwburg -den artisten toebehoorde, menschen als hij, in elke andere gemeenschap met on-
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derscheiding behandeld, werden met lichte ironic
getolereerd en zelfs dat nauwelijks. Het magere
meis je voor hem, dat er en face wel tien jaar
ouder uitzag met haren karmijnrood aangezetten
mond en zwart geschminkte oogen dan men van
het roodfluweelen f iguurt Je verwacht had, monsterde hem onbeschaamd van top tot teen, keek
hem brutaal in de oogen en wendde zich geringschattend af. Van Ruttenvelde zocht de rij langs
naar soortgenooten. Zeker, hij ontdekte eenige correcte mannegestalten in goedzittende pakken. Deze anderen werden wel degelijk met egards behandeld. Zij sprongen op een bijzondere manier om
met dezen troep actrices en danseressen en musici,
die ook zij bij den voornaam noemden. De vrouwen behandelden zij als een waardig ouderwetsch
oom, die een zesjarig nichtje bij de haren trekt,
of wel ze lieten zich uitvragen en gaven een raadselachtigen en wel zeer superieuren glimlach ten
antwoord. Het was niet moeilijk to begrijpen dat
dit de critici waren. Het gewone schouwburgpubliek ontwaarde Han echter nergens.
Dit feit drong bij hem, als ongeroutineerd schouwburgbezoeker pas door, toen hij zijn plaats in 't
midden van de fauteuils de balcon had ingenomen.
Hoewel het reeds bijna kwart over achten was,
het uur, waarop het spel zou beginnen, was de
zaal beangstigend leeg. Het troepie menschen,
waarmee hij in de file had gestaan, verspreidde
zich over de eerste drie rijen van de stalles. Hun
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gelach, het klappen van de stoelen, daverde door
de leege ruimte van den schouwburg. Han zat geheel alleen op de voorste rij van de fauteuils de
balcon met rechts en links en achter zich niets dan
leege stoelen.
Kwamen er nieuwe toeschouwers bij, dan hoorde
hij ze reeds lang praten voor ze het trap Je naar de
zaal afdaalden.
Er verscheen een groote familie, man, vrouw, een
grootvader met een baard en een stijve -dochter; ze
gingen zitten in de koningsloge vlak achter Han.
De welwillendheid straalde van hun gezichten. De
stijve dochter droeg over haar zeegroene japon een
dun en klein witzijden s jaalt je. Ze hadden in de
gang nog zoo opgeruimd gepraat, nu ze binnenkwamen, ving de leegte van de zaal hen op. Ze
werden er verlegen van. De dochter trok het s jaaltJe kouwelijk om haar schouders. De oude heer
posteerde zich in de achterhoede, hij steunde op
een stok, then hij mee naar binnen genomen had en
wriemelde aan zijn snor. Van Ruttenvelde kon,
waar hij zat, brokken van hun gesprek verstaan.
Het bleek dat ook dit gezin bij het spel betrokken
was. Een zoon deed mee. Hij zou den Satyr uitbeelden in 't spel. Er werd veel over dezen Ben gepraat.
Han keek na op zijn programma. Faun — G. Paoli.
Satyr = Ben van Slooten. Dit was dus de familie
van Slooten. Dan trad in het eerste stuk nog Silenus op, maar anoniem, er stonden sterret Jes ach-
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ter zijn naam en het ballet.
In het parket was een wonderlijk publiek van burgermeisJes en jongens. Han zou nooit vermoed
hebben dat deze geonduleerde wezens zich voor
den daps interesseerden. Hij was onbekend met de
geheimen van het schouwburgbezoek en vermoedde daarom niet dat dit de winkelmeis jes en jongens waren van een warenhuis, die in allerijl als
zaalvulling waren opgetrommeld. Een beer met
ruige haren, die evengoed een artist als een diamantbewerker had kunnen zijn, zat eenzaam als
van Ruttenvelde tusschen leege stoelen opzij van
de fauteuils.
Het liep tegen half negen. In de voorste rijen werd
er luid en een beet Je hysterisch gelachen. Het tengere meis je, dat eerst een rood fluweelen avondmantel had gedragen en nu in een nauw sluitend
zwart kleed was gehuld, stood voor haar stoel en
keek de zaal in. Ze hield cour. Van Ruttenvelde
kon haar opmerkingen niet verstaan, maar ze wekten bij haar vrienden van de voorste rijen lachsalvo's. Een wager mannet Je met haren, die als
een to groote pruik over zijn vogelkop Je vielen en
met een groote witte bloem in 't knoopsgat, tikte
met zijn programma tegen haar schouder, ze keek
even met opgetrokken wenkbrauwen en schuin
hoofd opzij en praatte dan door.
Van Ruttenvelde kon nergens een spoor van mevrouw Page ontdekken, hoezeer hij ook zocht. Eindelijk ging er in een van de benedenloges een deur
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open en 't waren de twee kinderen Page, die door
iemand, Bien hij niet zien kon vanuit zijn plaats,
naar voren werden geduwd. Ze zagen er in hun
pak je en jurkje van mauve f luweel met groote
kanten kragen uit als een bruids jonkert je en
bruidsmeis je uit de Engelsche society.
Bij nauwkeurige beschouwing had de jongen, met
zijn diepe oogen en f ijn gepenseelde wenkbrauwboogJes het fijnste gezicht. Hij was echter te bleek
en tezeer uit zijn krachten gegroeid om te charmeeren. Het mein Je was allerliefst met haar kleur
van opwinding en met haar schitterende oogen.
Van alle menschen in -den schouwburg waren zij
voorzeker de eenigen, die thans reeds oprecht genoten.
Ze merkten er niets van dat de zaal luguber leeg
was, ze voelden slechts de feestelijkheid van den
kristallen luchter, het geschilderde plafond, het
licht, de gouden ornamenten, het roode pluche.
Han zag dat het meis je het stillere broert je opgetogen al het moois wees. Dan fluisterde hij haar
klaarblijkelijk iets toe, want voortaan zat ook zij
doodstil. Hun vier handjes lagen in spanning op
de rood pluchen balustrade. Toen ontdekte van
Ruttenvelde een glimp van mevrouw Page.
Ze spiedde even buiten haar loge de zaal in en
dook dan weer terug naar den achtergrond, buiten
zijn bereik. Hij had een moment iets gezien van een
donker kleed en een jakie van metalen schubben.
Teleurgesteld constateerde Han dat zij, al mengde
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zij zich niet onder het luidruchtige gezelschap van
de voorste rijen, in haar uiterlijken tooi bij gene
bizarre vrouwen hoorde. Daarna troostte hij zich
met de gedachte dat dit slechts een tijdelifke gedaanteverwisseling was. Hij had haar immers zoo
anders, zooveel eenvoudiger gekend, toen ze in
den tuin van Hotel Gloria den kabouter in den
boom om bijstand vroeg. Zelfs kon hij de schim in
de auto in zijn herinnering reconstrueeren.
Destijds was ze gehuld geweest in grijze zijde en
zacht grits bont als een van die gedistingeerde luxe
vrouwen, aan wie alles zacht en soepel en geurig
is. Het vrouwt Je in 't grijze bont met de wit glace
handschoenen stood minstens even ver af van de
decoratieve figuur der tegenwoordige mevrouw
Page als het kind in de groene jurk met den tennisgordel. Hoe lang zou deze metamorfose duren?
Het spel werd een groot echec, een aanfluiting der
danskunst. Paoli en de zijnen hadden de vergissing begaan om sierlijkheid, gratie, artistieke waardeering en een week gevoel van misplaatst te wezen in de maatschappij voor symptomen te houden
eener kunstenaarsbegaving. Dit is een vergissing,
die dagelijks voorkomt. Wie zich ergert aan de slagers en de grutters in 't leven, waant zich aan den
oever der kunst, terwiji deze toch dichter bij de
slagerij staat dan menig anaemisch dweeper zou
durven vermoeden. Doch jongelieden, die dupe
worden van een dergelijke misvatting behoeven
nog niet steeds zoover af te dwalen als Paoli deed.
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Veelal komen ze bijtijds onder goede leiding, zoodat hun toch eenig begrip omtrent het metier
wordt bijgebracht. De jonge Paoli echter was zoo
onfortuinlijk of wel zoo verwaand geweest dat hij
nooit iets van het wezen der danskunst had leeren
begrijpen. Alle elementaire kennis was hem
vreemd. Het scheen dat het nooit tot hem was
doorgedrongen dat ook de dans een eigen techniek
bezit. Hij verbeeldde zich dat hij slechts op de teenen staande zijn armen smeekend hoefde uit te
strekken met smachtend gezicht om bij den toeschouwer den indruk van smartelijk verlangen te
vestigen. Terwiji toch het eenig resultaat dezer
zeer vage, sentimenteele en kennelijk volkomen
geimproviseer de pantomime was een machtelooze
en daardoor lachwekkende potsenmakerij.
Wie nog niet gemerkt mocht hebben dat hier een
dilettantische poging wanhopig faalde, werd wel
ingelicht door de luide lachgillet jes, die demonstratief geslaakt werden door het magere meis Je in 't
zwart op de eerste rij, dat een danseres was van
internationale reputatie. Uit nieuwsgierigheid, af gunst en angst voor concurrentie liep ze naarstig
alle dansavonden af, beducht dat er ooit een ster
mocht verrijzen, die de hare zou doen tanen.
Onder de voorstelling gebeurde er toen iets dwaas,
waardoor de danseres niet meer de eenige was, die
lachte.
Het bleek namelijk dat aan dit ensemble geen enkele vrouwelijke kracht verbonden was. Niet dat
,
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dit op zichzelf zoo belachelijk was, al bleek een
ballet van louter mannen een begrip, waaraan men
even moest wennen, doch de namen van de leden
van het ballet hadden valsche verwachtingen gewekt. Daar stond gedrukt: Jo Banda, Guus Walstee, Fre Hamer, Willy Klein en men had niet anders verwacht dan dat dit lieftallige jonge meis Jes
zouden wezen. Toen nu deze figuren, die beurtelings eenige momenten op den voorgrond dansten,
heelemaal geen snoezige meisjes bleken te zijn,
doch gespierde en lang niet mooie burger jongens,
werden de lachsalvo's in de zaal algemeen. Dit
misverstand ware natuurlijk overwonnen, indien
deze dansgroep iets van de mogelijkheden had verwezenlijkt, die men van een ballet van louter danseurs zou kunnen verwachten. Had zij slechts
vaart, kracht, elan bezeten, dan zou het gegrinnik
spoedig genoeg zijn verstomnd.
Maar deze jongens, die gelijk hun leider geen flauw
vermoeden van het wezen der danskunst bezaten,
waren bovendien nog zoo leelijk en slecht gebouwd, dat de stuntelige rhythmische gymnastiek,
die zij ten beste gaven, elk aesthetisch gevoel be
leedigde. Vermoedelijk leden deze knapen, met hun
bokkevellen voorschoten om -en hun leeren riempies om het haar, ook nog aan plankenkoorts en
het daverend lachen in de zaal was niet bepaald
geschikt om hen daarover heen te helpen. Hoe het
zij, het was onbegrijpelijk dat Paoli juist op deze
burger jongens zijn oog had laten vallen. Wat de
12

178 EXECUTIE
aankleeding betreft, waarvoor Page goedideels had
moeten zorgen, die was niet smakeloos, zonder opmerkelijk te zijn. Decors waren er niet. Paoli had
zich -daar nogal ongerust over gemaakt, doch er
was eenvoudig geen geld voor geweest, zoodat ze
tegen de donkere gordijnen, die bij den schouwburginventaris behoorden, dansten, wat vermoedelijk een voordeel was.
Tegen Bien egalen donkeren achtergrond deden de
op Grieksche voorbeelden geinspireerde costumes,
onder de gegeven belichting, niet onaangenaam
aan. Satyr -danste in een gebatikten sluier van geel
en bruin, die van dichtbij gezien mooi was van
kleur en teekening doch veel te fijn en gedetailleerd, om op het tooneel eenig effect te maken.
De schrik van den avond wachtte het publiek
evenwel voor de pauze.
Na eenige veel te langdurige en te eentonige dansen van het ballet verscheen op een ezel gezeten,
bekranst met wingerd, Silenus. Het was begrijpelijk dat de speler, die deze rol op zich had genomen, anoniem had willen blijven. Hij hoefde niets
anders te doen dan stil te zitten en zich door den
ezel over het tooneel te laten dragen.
Niettemin maakte deze scene, hoe naief zij gedacht
en geregisseerd mocht wezen, grooten indruk.
Want deze vadsige, halfuitgekleede man, wiens
lichaam in dikke kwabben puilde of in plooien
uitzakte, was zooals hij daar zat de incarnatie van
lust en luie liederlijkheid. Hij had iets van een
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chineesche caricatuur met zijn scheefstaande
oogen en dikke koonen en onderkin en zwarte sikje. Doch alle verfijning van den chinees ontbrak
aan dezen kop, die ook weer aan Bien van een Indo
herinnerde, een Indo wiens bloed den droesem bezat van alle slechte eigenschappen van een in de
tropen verloopen vader en de sluwheid van een
kampongvrouw. Zijn handpalmen waren kort en
dik met kuilt jes bij de knokkels, nochtans hadden zijn vingers het lenige en klauwachtige van
den Indischman. Als twee zeekrabben waren -die
handen, die zich vastklauwden aan de schurf tige
huid van het met slingers omwonden ezeltje. Ook
hiizelf droeg wingerdranken om den hall, die ter
weerszijden van zijn vrouwelijk gewelf de borst
omlaag vielen en op zijn hoofd was een krans van
wijnloof dronken opzij getrokken door een tros
druiven, die langs zijn slapen en korten nek tegen
den vetten schouder hing. Het ezelt je met de onberekenbare koppigheid dezen dieren eigen, bleef
midden op het tooneel staan en was met geen stok
en geen wingerdrank verder te krijgen. Het ongeroutineerde dilettantenorkestje had al drie keer
den Satz, waarmee het bezig was, herhaald, het.
ballet had telkens weer met angstige zijdelingsche
blikken dezelfde armhef f ingen en beenbewegingen volbracht, die bij dit deel van de muziek hoorden. Steeds vielen er meer leden af, die 't opgaven,
als sliep het ballet in, was het langzaam bezig uit
te dooven, te verstarren en op den duur verstom-
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den ook de laatste aarzelende klanken van de muziek. Het stuk stond op een wijze zooals bij beroepsspelers of dansers nooit of te nimmer een stuk
staan kan. En temidden van deze plotseling hoorbare, lugubere stilte zat in 't witte licht van schijnwerpers op zijn ezel die paf f ige, liederlijke figuur
van Silenus, wiens eenige uiting van doodsangst
een snel knipperen van de zware oogleden was.
Op dat moment stond in de stalles de vermaarde
danseres op en begon verwoed te klappen. Dit keer
was het niet een applaus om de spelers te hoonen,
maar ze klapte uit oprechte bewondering omdat
hier een gruwelijke waarheid aan 't licht werd gegeven. Slinkschheid en liederlijkheid waren tot
vleesch geworden en starden knipperend de zaal
in. De andere artisten vielen op 't hooren van dit
applaus bij, met het gevolg dat het ezeltje schrikte,
zijn achterpooten in de lucht wierp, zoodat de be
rijder zich aan den hals moest vastklampen om
niet uit het zadel gelicht te worden, waarbij alle
vleeschpartijen van zijn dikke lijf als gelatine
drilden, en holde toen in galop de coulissen in,
waarna de muziek weer inviel, het ballet uit zijn
verstarring ontwaakte en de laatste scenes van
,,Faun en Satyr" werden voltooid.
Gedurende de voorstelling had Han van Ruttenvelde half zitten slapen. Wel had hij een vaag vermoeden dat het hier gebodene weinig om het lijf
had, het gedrag van de artisten in de zaal lichtte
hem trouwens voldoende in, maar hem ontbrak het
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f ijne onderscheidingsvermogen om te kunnen beoordeelen in welke mate deze dansers in gebreke
bleven. Hij had onderwiJi plezierig zitten soezen.
Aan zijn werk had hij gedacht, aan de kinderen
Page, dat hij ze in de pauze eens echt zou tracteeren. Wat vonden zulke kinderen lekker? I Js? Ja
zeker ijs! Een gesprek van Bien morgen met Scholz
was hem door het hoofd gegaan. Eensklaps echter
schrok hij nit zijn genoegelijk gemijmer op. Het
was het moment, dat Silenus opkwam. Niet enkel
was het dat hij door het magnetisme van de zaal
werd gewekt. Zeker, er gebeurde iets, doch de dikke
kerel op het ezeltje werkte op hem nog op een
bijzondere manier. Op slag herinnerde hij zich dat
hi* Bien man meer had gezien. Hij twijf elde niet,
het was zoo. Maar waar? Welke naam ging er
schuil onder de drie sterretjes van het programma? Op onverklaarbare wijze associeerde de man
met iets lugubers, iets duisters. Hoewel, stelde hij
zich gerust, dit komen kon door de onsympathieke
rol, die de anonymus in dat stuk te vervullen had.
Hoe het zij, hij wilde hiernaar informeeren bij
mevrouw Page.
Toen even later het gordijn viel stond hij dadelijk
op om de Page's te gaan zoeken. Het eens zoo luidruchtige gezelschap van de stalles was tot bedaren
gekomen. Het was alsof de f iguur van Silenus de
atmosfeer vergiftigd had. De danseres in 't zwart
weigerde eerst om op te staan. Haar vrienden
draalden aarzelend om haar heen tot ze gemelijk
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toegaf, den rooden avondmantel als een vod over
den grond meesleepend, liep ze mokkend de zaal
nit.
Teen Han bij de loge van de Page's was beland
bleek deze leeg te zijn. Hij begaf zich daarop naar
den foyer, doch ook daar waren ze niet. De f amilie van Slooten zat breed op de rieten stoelen, die
verder slechts door de winkelmeis Jes met de geondu-leerde hoof den waren ingenomen. De artisten
stonden in een dichte kluit bij het buffet en er
heerschte die gedrukte, naargeestige stemming, die
men een enkelen keer in den schouwburg waarneemt, waarbij het is alsof alle stemmen belegd
zijn en of de lampen op verminderde capaciteit
branden. Een genante slaperigheid doof de elk
spontaan en vroolijk gebaar. In de gang zat een
ouvreuse luid te gapen.
Van Ruttenvelde daalde de trappen of tot hij de
lichthal bij de vestibule bereikte. Hier treuzelde
een enkele vereenzaamde bezoeker, een bleeke
jonge man met opvallend roode lippen. Hij droeg
een rok en men zag hem aan dat hij het f eit, dat
hij de eenige aanwezige was in deze ceremonieele
kleeding, niet kon vergeten. De scala van: „Is 't
niet heerlijk, ik ben de eenige, die weet hoe 't
hoort" tot: ,Neem me maar niet kwalijk dat ik er
zoo poesmooi uitzie," doorliep hij in vijf minuten
vijf maal. Tusschen de spiegels en de wanden van
de lichthal waren Han en de man in rok de twee
eenige aanwezige bezoekers.
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Bedachtzaam schreed van Ruttenvelde met galmende schreden om het middenornament heen.
Toen de ander deze gedistingeerde gestalte in
smoking langs zag wandelen, tuimelde hif onmiddellijk van de hoogten zijner ijdelheid naar beneden.
,,Mis was het, mis, een smoking was de aangewezen dracht."
Van Ruttenvelde had de trap bereikt en begaf zich
opnieuw naar den foyer, waar hij een kop kof f ie
bestelde. Van de Page's was nog altijd geen spoor
te zien. Het belletje van den wederaanvang was at
gegaan, toen hij op weg naar de trap, die naar de
fauteuils voerde, haar eensklaps zag staan bij de
geopende deur van haar loge, in haar jasje van
metalen schubben, gelijk een blinkende visch. De
kinderen waren er niet bij. Had ze deze onderwijt,
wegens het late uur naar huis gestuurd? Ze stond
te praten met den man in rok, Bien hij zooeven bij
de vestibule had zien staan. Toen Han naderde
waren ze net bezig afscheid van elkaar te nemen.
Ze hief haar arm op, maar remde haar beweging
voor dat ze zijn hand had bereikt als twijfelde zij
of hij haar wel een handdruk waardig keurde.
Daarna liet ze met een onzeker en lief tallig gebaar
haar vingers iets te lang in zijn palm rusten. Met
een blik naar de deur, waarmede ze hem glimlachend beduidde dat het spel dadelijk weer beginnen zou, maakte zij zich dan los en verdween
in haar loge voor ze van Ruttenvelde had ontdekt.
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De man in rok gleed op zijn beurt een van de benedenloges verder op binnen.
Van Ruttenvelde vroeg zich af wat hij her nog
langer te maken had: contact met de Page's was
nu toch uitgesloten. Na of loop zouden zij zich voegen bij de dansers en op kennismaking daarmee
was Han in 't minst niet gesteld. Het tweede nummer van het programma „Orpheus" interesseerde
hem niet. Dus daalde hij, instee van naar boven te
gaan en zijn plaats op te zoeken, de trappen af en
stond eenige minuten later op het nog warme plein
in den avond.

V EERT 1 ENDE HOOFDSTUK
Het gebeurt somwijlen dat er tusschen twee menschen, zonder dat er een woord gesproken is, een
verlegenheid valt, die moeilijk te verklaren en nog
moeilijker te overwinnen is.
Zulk een barriere in den omgang had zich, sedert
de vertooning van „Faun en Satyr" tusschen Hester Page en van Ruttenvelde gevormd; er ontstond
een schuwheid die belette dat ze elkander zochten
en toch was, althans van des rechters zijde, dit
hiaat in hun omgang gevuld met gedachten aan de
begeerde vrouw. Had hij de eerste drie weken na
haar bezoek bevrijd geademd in den waan -dat hij
van de beklemming, die zij in zijn leven had gebracht was verlost, thans was het oude, sombere
gevoel weer op komen zetten. Hij kon nu ook niet
langer verstoppertje spelen met zichzelf, zooals hij
gedaan had gedurende de vier jaren, die verloopen
waren, sinds tie Page's Hotel Gloria verlaten hadden.
Dit keer wist hij zijn onrust en innerlijke spanning
wel degelijk te plaatsen. Hij gaf toe tegenover zichzelf dat de gedachten, die kringden om de figuur
van mevrouw Page, hem zijn arbeidslust benamen
en zijn zelfvertrouwen ondermijnden. Als zijn dagtaak was afgeloopen en hij zat in den stoel, waar
zij in zijn armen had gerust, werd het verlangen
soms zoo hevig dat hij het als een voorteeken beschouwde van hare komst. Dan stuurde hij Anna
uit om koek Jes en chocolade te koopen en liet de
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thee binnen op 't licht je zetten, terwijl hij anders
zijn thee uit de keuken op een blaadje kreeg geserveerd. Dan wachtte hij. Eens immers, toen hij
net zoo, met elke vezel van zijn lichaam gespannen
had zitten luisteren, zonder dat hij 't zich destijds
had willen bekennen, was zij gekomen.
Nu kwam zij niet.
Altijd was zijn medelijden de angel geweest, waarmee zijn verlangen uit de diepten werd opgehaald.
Bij de schouwburgvertooning had dit medelijde a
beet gekregen. Zelfs den onervaren bezoeker was
een dergelijk echec niet ontgaan.
Niet alleen voelde hij zich ongelukkig omdat de
kranten de vertooning unaniem afkamden, ook
verontrustte hij zich over de financieele aspecten
van de zaak. Er was verloren, doch hoeveel? En
wat beteekende zulk een verlies voor menschen,
die niets te verliezen hadden?
's Nachts lag hij zonder over een enkel gegeven
te beschikken, te rekenen. Met Mollanus had hij
zich voorzichtig begeven in gissingen aangaande
de vermoedelijke schouwburghuur. Hij telde het
aantal menschen, dat Bien avond had dienstgedaan, de ouvreuses, de portiers, de garderobe juf f rouwen. Hij bezon zich op de lichtpunten van de
kroon en de andere lampen in foyer en couloirs.
Of waren deze posten bij de schouwburghuur inbegrepen en welken invloed hadden zij op die
huur? In slapelooze nachten haalde hij zich de
dansers voor den geest en raakte daarbij in de war.
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Kregen die jongens met de bokkevellen schorten
voor ook nog een honorarium?
En onder al dit gecijfer en getob door ergerde hi,
zich.
Wat Bingen hem deze zorgen aan? Hoe wist hij
welk aandeel van 't risico op de Page's drukte? En
zooal het verlies, dat door deze voorstelling geleden werd, voor een deel het hunne was, wat deerde het hem dan nog? Bespottelijk dat hij zich niet
bevrijden kon van hun zorgen; dat haar armoede,
haar moeilijkheden hem drukten grensde aan den
waanzin. Dit was een kwade gewoonte van hem.
Een herhaling van de kwellingen, die hij had ondergaan, toen zij hun pension in Hotel Gloria niet
hadden betaald.
Het feit dat zijn verhouding tot Hester Page zoo
verweven was met haar pecuniaire omstandigheden, ontnam hem alle zielevrede. Was zij geen
gewone oplichtster? Had ze hem niet doodeenvoudig geexploiteerd ? Behoorde ze niet tot het slag
vrouwen dat mannen met behulp van haar charme geld afhandig maakt? Doch zoodra niet had
hi, zichzelf deze vraag gesteld of hij ontkende ze
met heel zijn wezen. Hij hoefde zich slechts haar
radelooze oogen, haar aarzelenden trouwhartigen
handdruk voor den geest te halen om de gedachte
aan berekening ver van zich of te slingeren. Niettemin, kon hij zijn twijfel met nog zoo'n vaart van
zich afwerpen, ze kroop, ze sloop terug en begon
opnieuw zachtjes te wroeten in zijn geest. Me-
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vrouw Page had de rekening van Hotel Gloria
toch maar niet betaald, al had ze het geld ervoor
in handen! Zij verweerde zich niet, toen hij zich
Bien avond vergeten had. Zou een fatsoenlijke
vrouw hem geen klap in 't gezicht gegeven hebben? Althans was een fatsoenlijke vrouw na deze
gebeurtenis nooit om geld komen bedelen; zich
eerst laten omhelzen en daarna honderd gulden
vragen, dat was verdacht!
En waarom had ze niets meer van zich laten hooren, ze was hem toch wel eenige rekenschap verschuldigd, na 't geen hij voor haar had gedaan!
Waarom had zij zich gedurende de voorstelling
schuil gehouden voor hem, mocht haar man soms
de bron niet weten, waaruit zij haar geld putte?
Deed zij tegenover Bien bleeken man in rok niet
even kinderlijk en vertrouwelijk als tegenover
hem? Was dit alles soms schijn, intrige, comedie?
Maakte ze slachtof f ers om zich heen, hemzelf, den
bleeken man in rok, wie weet welke anderen? En
dan ook, hij had wel niet veel verstand van vrouwekleeren, maar zooveel wist hij wel zeker, het
toilet, waarin hij haar Bien avond had gezien, was
niet goedkoop geweest en ook de kinderen zagen
er uit als een plaat Je uit een Engelsch tijdschrift.
Hoe rijmde dit met haar armoede? Was dit niet het
eeuwige geldgebrek der lichtzinnigen, met wie
men geen medelijden hoeft te hebben, hij zeker
niet, die dagelijks te maken had met misdaad,
voortgesproten uit zwarte armoede; hij die zulke
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misdaad veroordeelde, niet voor de lens, maar in
voile overtuiging. Hoe kon hij nog de in lompen
gehulde armen bij vergrijp veroordeelen, als hij
geboeid toekeek, nu een arme, in een gewaad van
zilveren schubben, haar handen uitstrekte naar
wat haar niet toekwam?
En toch, deze overwegingen bleven louter theorie,
de blik harer oogen, het vibrato van haar handdruk, openden voor hem een wereld, waarin zij
niet meer golden. Hij geloofde in haar, hij zou in
haar normen vertrouwen, hij gaf zich volledig gewonnen indien slechts tegen dit eene niet meer gezondigd werd, indien zij in de toekomst het vragen
om geld achterwege liet. Hij beloofde zichzelf zijn
liefde uit te rukken indien zij hem ooit opnieuw
om geld zou vragen. In welken norm, onder welken drang ook geuit, de bede om geld zou voortaan door hem worden beschouwd als het merkteeken harer veilheid. Zweeg ze op dit punt, dan
gaf hij zich blindelings gewonnen, voelde hij zich
bereid zijn eigen leven te verloochenen om deze
liefde te dienen, deze liefde, die van den aanvang
of den perversen eisch aan hem had gesteld zijn
eigen overtuigingen prijs te geven.
Intusschen bleven zijn naar beide zijden heldhaf tige besluiten ijdele voornemens, daar mevrouw
Page niets van zich liet hooren. April, Mei, Juni
kroop ten einde, zij zweeg en dit zwijgen versterkte zijn vertrouwen in haar en prikkelde zijn verlangen. Hij zag in deze houding het bewijs van
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haar goede bedoelingen. Dat ze ook zweeg over
haar plicht om haar schuld te veref f enen was voor
hem, die de ineenstorting harer illusie als 't ware
had meegemaakt, begrijpelijk genoeg.
Het zmerreces naderde en Mollanus drong er bij
hem op aan om samen een zeereis te gaan maken. Van Ruttenvelde voelde heel weinig voor het
plan. Het stood hem tegen het huis aan de Zuiderkade te verlaten. Maar zijn gezonde verstand zei
hem dat het dwaasheid was zich door een vage en
reeds verouderde belofte van mevrouw Page aan
huis te laten binders. Dus zwichtte hij voor Mollanus' enthousiaste aandringen.
Voor zijn vertrek bracht hij een kaart in gereedheid om achter het ruit je van de voordeur te
plaatsen: Afwezig tot September. Persoonlijk
zorgde hij dat de punaises, waarmee de kaart bevestigd was, diep genoeg in 't hout van de deur
gedreven waren. Dit was een boodschap aan haar.
Het ware onjuist te beweren dat de reis hem niet
beviel. De afleiding, die een nieuwe omgeving met
andere menschen verschaft, stoort den dagelijkschen gedachtengang zoozeer, dat zorgen, gebonden als zij schijnen aan huis, milieu, stad van inwoning, een tijdlang zwijgen. De meest verstokte
leed-aanbidder voelt op reis zijn strakke trekken
ontspannen.
Pas wanneer het organisme zich heeft aangepast
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aan de andere entourage hernieuwt het verdriet
zijn aanvallen.
Mollanus was een ideaal reisgenoot. Hij had het
vermogen om de interessantste passagiers tot zich
te trekken. Nu zijn dochters hem niet op de wingers keken, voelde hij zich zelfs niet boven een
kleine flirtation verheven, die van den man met
het geestige, f ijne gezicht, met het sneeuwwitte
haar en het jeugdige figuur gaarne geaccepteerd
werd. Hij begaf zich erin, half overmoedig jongensachtig, half ironisch en laat 's avonds kon men
nog in de hut van van Ruttenvelde Mollanus
schallend hooren lachen als hij zijnen vriend zijn
avonturen vertelde.
Zeker, het was een in alle opzichten geslaagde
reis geweest. Jeugdig en gebruind zag van Ruttenvelde eruit, met den Panama, Bien hij voor de reis
had gekocht. Menig Jong meis je had zijdelingsche
blikken naar hem toe geworpen en een van de
grootste amusementen voor Mollanus was het geweest gade te slaan, hoe harkerig, onhandig en
pijnlijk conscientieus Han zich van zijn aanbidsters trachtte of te maken. Speciaal een kolossale,
blonde Belgische, een gescheiden vrouw, met groote valsche parelen in de ooren en snoeren valsche
parelen om haren rood verbranden hals, achtervolgde hem. Mollanus had er pret in om zooveel
mogelijk rendez-vous tusschen -die twee nit te lokken, terwijl van Ruttenvelde, niet in staat om ooit
een dame te beleedigen, het onmogelijke voorwend-
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de om van deze aanslagen bevrijd te worden. Gedurende de reis noemden de mannen elkaar bij
den voornaam. Het was Han en Albert geworden,
hoewel van Ruttenvelde wel eenige moeite had
om het woord Albert over de lippen te brengen.
Doch aan het slot van hun vacantie begon het geluier den beiden vrienden eensklaps te vervelen.
Zij waren de festiviteiten aan boord plotseling
ben. Het laatste gemaskerde bal deed voor hen de
deur dicht. Niet dat ze ertoe te bewegen waren
geweest mee te doen, ondanks de smeekbeden van
de blonde Belgische; ze bleven samen aan dek,
maar het feest drong niettemin tot hen door. Op
hun dekstoel uitgestrekt konden ze de jazzmuziek
van het orkest je hooren. Zoo nu en dan verliet een
paar feestgangers de bedompte zaal om bij de railing een lucht je te scheppen. Ze zagen dames in
kimono met limonaderietjes in het haar als geisha. Een rondbuikig koopman moest met een boot
van een der dames om zijn hoofd bevestigd, met
een avondmantel aan en slaapkamermuilen een
pasta voorstellen. De scheepsdokter paradeerde in
het costuum van den kok.
Dit was beiden genoeg. Ze voelden zich oververzadigd van vacantiegelummel. Ze begonnen naar
het eind van de reis te verlangen, naar de stad
van hun inwoning, naar hun werk. De gedempte
sfeer van de rechtszaal leek hun jets weldadigs
na het strakke geblikker van licht op het water;
de toon in 't Paleis, zoo kalm en waardig na de
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hysterie van den omgang met de damespassagiers.
Mollanus dacht aan zijn huis en zijn dochters. Van
Ruttenvelde aan zijn eigen schrijfbureau met het
vertrouwde groen laken bovenblad, aan de groote
blanke vellen f oliopapier, die hij steeds gebruikte.
Aan zijn eigen waschtafel dacht hij, aan de donkere gordijnen van zijn slaapkamer. In een woord,
de vrienden maakten zich schuldig aan de eeuwig
weerkeerende ondankbaarheid van den tourist, die
na geprofiteerd to hebben van onschuldige vacantiegenoegens, deze, zoodra hij is uitgerust, verloochent en er zich over schaamt. Plotseling werd
voor hun gevoel het gezellige leven aan boord een
roerige kermis, waartusschen zij doelloos hadden
rondgeslenterd. Een intermezzo van onmanlijk geklets en onwaardig geluier. Daarmee contrasteerend rees aan den horizon van hun gedachten
Holland als een majesteitelijk silhouet. Naar gelang ze het eindpunt van hun reis naderden, stierven de voornamen uit hun conversatie weg. Onder
het lommer hunner eigen grachten, in de schaduw
hunner eigen gevels, in de gangen van hun Paleis
van Justitie, zouden ze toch weer van Ruttenvelde
en Mollanus zijn. „Albert" en „Han" bleef achter
op 't schip, tusschen de palmen van den salon, op
de stoelen van het promenadedek. Het waren
weer twee waardige burgers, die de loopplank of daalden naar het statige oord hunner inwoning.
Wat hen wachtte was een schorre, afgehoste stad.
't Was Koninginnedag en dat hadden ze vergeten.
13
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Verhitte menschen dansten om een draaiorgel. De
trams, met vlagget jes getooid, snerpten anders dan
zij het zich herinnerden. De plechtstatige stad
hunner verbeelding was een schema geweest, dat
details miste. Ze hadden de taxi's vergeten met
hun claxons, de schreeuwende venters en krijschende kinderen. De in de hitte stinkende urinoirs, de bananeschillen, proppen houtwol en papier door den wind langs het trottoir ge jaagd ;
marktventers met rooie koppen en zeildoeken bepakking gesjord op den rug, die voortjachtten.
De kroegen, waar de bierlucht naar buiten walmde en als een hoon aan hun sobere fantaisie, van
alle balcons, wegens den koninginnedag, neersliertende serpentines.
Eenigszins onthutst stonden de passagiers voor het
eerst weer op het trottoir van hun stad. Ze riepen
een taxi aan en van Ruttenvelde accepteerde
gaarne de uitnoodiging van Mollanus om eerst met
hem mee te gaan en bij hem te eten. De meis Jes
Mollanus hadden ter gelegenheid van de thuiskomst van hun vader voor een feestelijk maal
gezorgd. De gedekte tafel moest wegens den onverwachten gast anders gearrangeerd worden en
Han had, toen het te laat was om zijn besluit te
veranderen, de gewaarwording dat hij in den weg
zat. Hij moest zijn kameraad van deze weken weer
afstaan aan 't gezin. Na zes weken rees voor het
eerst weer het besef van eenzaamheid in zijn hart
en daarmee had hij zijn gewone gemoedsgesteld-
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heid hervonden. Na tafel nam hij spoedig afscheid
en wandelde naar huis. Het bordje zat nog stevig
voor het raampje van zijn deur. Er was verbluf f end weinig nieuws, dat Anna had te vertellen.
Het kleurig intermezzo was voor het huis met de
solide, oude meubelen, slechts een korte poos van
werkeloos wachten geweest, om onmiddellijk weer
den gewonen sleur te hervatten. Op zijn bureau
lag een groote stapel kranten en tijdschriften,
voor 't overige was er merkwaardig weinig post
geweest. Zijn afwezigheid was voor de buitenwereld ongemerkt voorbijgegaan.
Nergens een bericht van mevrouw Page, hoe hij
ook tusschen de kranten zocht.
Dien nacht, toen hij in zijn eigen bed lag, voor het
eerst sedert zes weken, schrok hij eensklaps wakker met de gewaarwording dat er iets ergs, een
calamiteit gebeurd was.
Het duurde eenige oogenblikken voor hij besefte
waar hij was. Dan sneed de volgende gedachte
door zijn bewustzijn :
Als ze eens verhuisd was, als ze niet meer woonde
aan 't opgegeven adres, als ze A. had verlaten !
Misschien waren ze wel uit hun huis gezet, dan
was alle kans op contact verkeken .... Zijn hart
klopte.
Wat er ook gebeurde, hij nam zich voor, direct
's anderen daags op onderzoek uit te gaan.

lT I

JFT I ENDE HOOFDSTUK

Het in orde brengen van eenige paperassen nam
meer tijd in beslag dan van Ruttenvelde vermoed
had, zoodat het drie uur was voor dat hij de deur
achter zich dichtsloeg om naar het Slagpad te
gaan, waar op No. 12 de Page's moesten wonen.
Het was buiig weer, zon en donkere luchten wisselden elkaar of en er stond een bolle bries. Doch
de wind sprak niet van ruimte. De wind in de
stad is aan de aarde gebonden. Hij waait stof en
papieren omhoog, rukt aan de ijzeren stangen van
markiezen, doet zinken teilen kletteren.
De menschen, die Han op straat passeerde, hadden in tegenstelling tot het gezelschap, waartusschen hij zich de laatste weken had bewogen, allen jets gejaagds. Hun kleeren waren verschoten
of uit de plooi. Al liepen vrouwen en meis Jes nog
in helle japonnen met lichte schoenen, de zomer
was voorbij en dat vergat men niet, ook niet gedurende de momenten, dat de zon, onverwacht
warm door de wolken brak. De wereld was als
een ontbladerende bloementuin, die naar hark en
schof f el verlangt om voor den stillen winter in gereedheid gebracht te worden.
Het Slagpad, waar de Page's moesten wonen, lag
dichter bij zijn huis, dan van Ruttenvelde ooit had
kunnen vermoeden. Het mondde uit in de Oosterzijde, de straat, die den tegenovergestelden oever
volgde van de rivier, die even voorbij Han''s huis
te bereiken was. Vermoedelijk was van Ruttenvel-
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de dikwijls genoeg langs Hester's straat gewandeld, zonder dat ooit te merken. Want het nauwe
en grijzige Slagpad was zoo triest dat een wandelaar onwillekeurig zijn blik afwendde en liever
keek naar het bedrijf van kano's en jachten en
gepavoiseerde plezierbooten op het water of naar
het groote hotel, dat van deze zijde uit gezien nets
sprookjesachtigs bezat met zijn vlaggen van velerlei nationaliteit en negergrooms in wijnrood
uniform, die de breede stoep of snelden om het portier van stoppende luxe-auto's te openen. Maar de
Oosterzijde vormde de scheidingslijn tusschen de
behoorlijke buurten en de armoedige sombere wijk,
die om het Oosterstation is heengebouwd, waar de
huizen zwart zien van het roet der locomotieven.
Van alle straten, die in de Oosterzijde uitmondden
was het Slagpad misschien wel de meest trieste.
Het telde nauwelijks meer dan honderd huizen,
met uitzondering van een fietsenkelder en kruieriJ verderop, een rij smalle, onoogelijke woonkazernes, met prullige schijnbalconnet jes, waarop
men niet staan kon. Het liep dood op een geteer le
schutting, die het spoorwegemplacement afsloot.
Er was maar een plek, waar de monotonie van
deze straat verbroken werd. Bij den hoek van de
Oosterzijde strekte zich over een meter of dertig
een tuin uit, die bij het hoekhuis van de Oosterzijde hoorde. Die tuin was eerst door een hoogen
baksteenen muur, dan door een vijandig hoog ijzeren hek tegen nieuwsgierige blikken beschermd.
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Van Ruttenvelde had zich deze maanden krampachtig verzet tegen zijn nieuwsgierigheid naar
mevrouw Page's woning; hij had zijn gedachten
steeds langs dit onderwerp heengeleid; toch droeg
hij, zijns ondanks, een nauwkeurige voorstelling
van haar wijze van wonen met zich mee. Hij zag
haar dwalen door de uit het lood gezakte kamers
van 't woonhuis eener vervallen boerderij, die
stond binnen een verwilderden tuin met hooge
populieren en daaromheen uitgestrekt weiland.
Eens op een wandeling met Mollanus langs de rivier hadden ze diep den polder in zulk een idyllisch bouwsel ontdekt en ze hadden bij die gelegenheid uitgemaakt dat zulk een huis voor een
appel en ei te krijgen zou zijn. Al had van Ruttenvelde het zich nimmer gerealiseerd, sindsdien had
hi* de Page's in deze woning geplaatst, zag hij het
kleine meis je op het hek zitten dat naar het weiland leidde en Hester de groene luiken openen van
haar eenzaam huis. De werkelijkheid verschilde
wel danig van zijn fantaisie. Hoe kon iemand als
mevrouw Page ademen in deze gore sf eer ! Welk
een rampzalige taak zich aan deze mieserige volksbuurt aan te passen!
Maar misschien was de vogel al gevlogen, had ze
haar vrijheid hervonden!
Van Ruttenvelde werd niet lang in het onzekere
gelaten. Reeds bij het omslaan van den hoek was
hem een groot wit marmeren bord opgevallen dat
detoneerde in de straat en bij nadere beschouwing
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las hij: Raoul Page, rechtskundig adviseur. Met
praetentieuse gouden letters stond het er, terwijl
straatjongens dwars over het marmer heen obscene woorden hadden gekrast.
Zaakwaarnemer dus, zaakwaarnemer was de man
van mevrouw Page.
De realiteit was zwarter dan van Ruttenvelde ooit
had kunnen denken.
Overigens onderscheidde het huis der Page's zich,
behalve dan door dit marmeren bord, in niets van
de rij buurhuizen. Slechts misters de vensters de
stereotype vitrage. Han zag lage gebatikte schuif gordiJntJes. Vender was van de straat uit niets to
onderscheiden. Hij durfde trouwens niet al to opzichtig to kijken, uit vrees dat iemand hem gadesloeg.
Om zich een houding to geven slenterde hij het
Slagpad vender in. Nu hij zijn verbeelding zooveel
niveau's lager had moeten instellen was hij nog
maar blij dat de Page's tegenover Bien tuin woonden, hoewel hij 't betwijf elde of vanuit hun huis
iets anders was to zien dan de spijlen van het
hek.
Vender het Slagpad op stond voor den fietsenkelder een groep Je menschen bij elkaar. De f ietsenreparateur oefende zijn bedrijf op straat uit. Twee
kerels in smerige overalls lagen to prutsen aan een
defecte bestelkar. Erbil stonden eenige opgeschoten lummels cigaretten to rooken en ook kinderen
keken toe. Van Ruttenvelde schrok, stel dat de
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kinderen Page bij dat gore troep Je hoorden! Maar
neen, gelukkig, hij zag ze niet.
Zooals gezegd liep het Slagpad dood op de geteerde schutting van het spoorwegemplacement. Bij
die schutting lanterfantten weer havelooze kinderen met afgezakte kousen en staarden naar een
rangeerende locomotief, die wolken roet uitbraakte. Een kleiner kind hing in een wagentje, gemaakt
van een zeepkist op wielen.
Er zat voor Han niets anders op dan rechtsomkeert
to waken wilde hij de bewoonbare wereld opnieuw
bereiken. Hij was het pad half teruggeloopen, toen
hi* plotseling een luide en wat geaffecteerde stem
hoorde, die men in de omgeving van deze straat
niet verwachtte. Drie mannen daalden de treden
of van No. 12 en wandelden den kant van de
Oosterzijde op.
In een van hen herkende Han, die niet ver achter
hen aan liep, zonder moeite den jongen Page. Dezelf de elegante, slanke gestalte van vroeger, toen
hij hem den tuin van Hotel Gloria had zien doorkruisen ; ook thans droeg hij een wandelstok bij
zich. De beide andere mannen kwamen hem eveneens bekend voor. De een was een uiterst slanke,
nog jonge kerel met een excentrieke beige f lam.bard op zijn zwarte haren. Zoover Han na kon
gaan had de jonge man een zuidelijk type. Hij
droeg een lichte regenjas met een leeren gordel
om het vrouwelijk tengere middel nauw toegehaald en boven zijn bruine schoenen witte spats.
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De ander was een dikke, gedrongen, al wat oudere man. Zijn donkerblauwe glimmende pak hing
sjokkerig om hem heen. Zijn lichtgrijze stijve
deukhoed was to klein voor zijn breeden kop. Boven zijn uitgetrapte lakschoenen werden hel paars
en zwart gestreepte zijden sokken zichtbaar. De
geaf f ecteerde luide mannestem was van Page's
jeugdigen begeleider afkomstig, die opzichtig lachte en Page daarbij herhaaldelijk op den schouder
klopte. Hij was erg bewegelijk en handtastelijk in
zijn optreden en liet Page geen oogenblik met rust.
De kleine, dikke, oudere man, liep daarentegen
zwijgend een eindje van die twee af. Zijn wandelstok wees de lucht in, maar met een onverwachte
rapheid en behendigheid voor zoo'n vadzigen sloomen vent, tikte hij, elken keer dat de trottoirband
een voeg vertoonde, met de punt van den wandelstok snel en raak midden op de streep. Dan wees
de stok voor eenige seconden weer argeloos naar
boven.
Opeens wist van Ruttenvelde wie deze beide, hem
zoo bekend voorkomende vrienden van Page waren. De slanke jongeling was de danser Paoli, die
Bien avond de rol van den Faun had vervuld. De
ander was Silenus, de dikke, halfnaakte kerel, die
vanaf zijn ezelt je de zaal zulk een huivering had
bezorgd.
Destijds reeds had het van Ruttenvelde geintrigeerd wie deze Silenus was, Bien hij, naar hij zeker
wist, al eerder had ontmoet en nu hi, hem in zijn
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gewone, dagelijksche kleeren voor zich zag loopen
schoot het hem to binnen, dit was Muschman, een
luguber personnage, woekeraar, chanteur, Bien hij
al eenige keeren in verband met duistere zaken in
de beklaagdenbank had zien zitten, doch die, wegens gebrek aan bewijs, telkens weer losgelaten
werd. Hit veranderde van beroep even makkelijk
als van naam. Den laatsten keer, toen hij aangehouden was wegens heling van een partij drank
uit den faillieten boedel van een kleine likeurstokerij, had hij zich van Havezathe-Sels genoemd,
tot Mollanus er zijn ex-clubgenoot, den oud-resident van Havezathe-Sels had bijgehaald, die in den

zoogezegden naamgenoot een beruchten Indo herkende. Deze Muschman of Havezathe of hoe men
hem noemen wilde, speelde steeds een rol, die het
daglicht niet verdragen kon, maar was tot dusverre zoo glad geweest dat hij steeds door de mazen
van de wet was heengeglipt. En _dat nu deze zelfde
Muschman contact had met mevrouw Page!
Was zij dus toch een oplichtster? Hoorde zij tot
den zelfkant der maatschappij?
Of was zij dupe? Moest hij haar waarschuwen,
haar verdedigen, mevrouw Page?
Ontdaan wandelde de rechter lien middag naar
huis terug. Twijf el en verlangen waren met nieuwe
kracht komen opzetten. Hoe moest hij zich redden?

ZEST 1 ENDS HOOFDSTUK
Het was geen comedie geweest van Hester Page
dat zij, toen van Ruttenvelde haar vroeg hoe of 't
haar ging, eerst een pons nadenken moest voor ze
hem kon antwoorden. Ze was iemand die het leven
klakkeloos accepteerde, de gedachte haar bestaan
te kunnen wijzigen, was haar ten eenenmale
vreemd.
`rock bestond er een essentieel verschil tusschen de
Hester Page, die in den tuin van Hotel Gloria door
haar kinderen met bloemen werd getooid en de
vrouw van thans. Misschien was deze verandering
het best aan te duiden met de woorden dat ze over
den top van haar leven heen was en nog eenvoudiger gezegd, dat ze begon oud te worden, wat de
reciter trouwens reeds geconstateerd had. Ze behoorde tot die vrouwen, die op een dag de kentering volbrengen van jeugd naar ouderdom, wier
levenscurve een enkele spits vertoont en de horizontale lijn van den rijpen leeftijd overslaat. Zoolang zij zich opwaarts bewegen is 't leven slechts
een wachten op een groote vreugde, die zin verleenen zal aan haar bestaan en om wat er onderwijl
met haar gebeurt bekommeren zij zich niet, dat bemerken zij ternauwernood. Dan overvalt haar het
besef dat het verwachte een illusie was, dat de onbelangrijke beuzelarijen, waarmee zij zich, om den
tijd te korten, onledig hebben gehouden, reeds het
leven waren en dat dit nog een wijle zoo doorgaat
tot den flood. Op het oogenblik dat deze groote te-
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leurstelling is verwerkt en aanvaard is de ouderdom feitelijk ingetreden.
En dit besef was het dat over Hester was gekomen.
Voordien had ze zich Jong en boordevol toekomst
gevoeld.
Op een kwaden dag ontdekte zij dat die toekomst
al voor een groot deel op was, dat was de dag,
waarop ze haar Jeugd verloor. Het was niet moeilijk tot op den datum nauwkeurig aan te wijzen,
wanneer zich dat proces in Hester had voltrokken:
Het was geweest toen haar man gezakt was voor
zijn doctoraal examen.
Ze had opeens begrepen dat dit geen gewoon zakken was, dit was een definitief afscheid van de
studie, nog niet eens omdat hij twaalf maanden
had gekregen, maar wegens zijn innerlijke houding
tegenover het examen en tegenover het leven.
Bovendien, voor verdere pogingen in die richting
ontbrak het geld.
Ze hadden zich nog een poosje staande kunnen
houden met het maandgeld Je, dat een oude kindsche oom den jongen Page, tijdens diens studietijd,
had toegezegd. Ze huurden de etage aan het Slagpad en zwegen als volgens afspraak over de luguberte van de buurt. Zij praatte met de kinderen
over den kastanje in den tuin van de overburen,
lien ze nauwelijks zagen en over de vlaggen van
het hotel dat ze, als ze even het trottoir afliepen,
konden zien. Ze probeerden nog te luisteren naar
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den roep der coachende studenten langs het water,
maar 't was alsof in 't grijze Slagpad alle blijde
klank werd gesmoord.
Ze trachtten de bladderende verf, het groezelige
behang to verbergen achter bonte sjaals en kussens,
die geknipt waren nit oude japonnen van Hester.
Ze sliepen aan den voorkant, de kinderen in 't zijkamertJe, Hester en haar man op het divanbed in
de huiskamer en sloten de ramen voor het roet van
de locomotieven. Ze hingen gebatikte zijden schuif gordijnen voor de ramen en zetten bloemen in een
aarden kan op de ronde middentafel. De kinderen
prikten bonte knipsels tegen het behang en hingen
papieren guirlandes door hun kamert Je heen. Tegen de spijlen van het bed bonden ze kleurige molentJes met afgedankte haarlinten vast.
Bij de opvoering van ,,Faun en Satyr" was nog
even hun hoop opgeflakkerd. Page, die eensklaps,
onder invloed van zijn vriend Paoli een sluimerend
talent voor costuumontwerpen in zichzelf ontdekt
had, was direct de heele rechtenstudie vergeten.
Hij taalde niet meer naar de juridische loopbaan,
waarvan hij zich jarenlang gouden bergen beloofd
had en wierp zich halsover kop in -dit nieuwe metier.
Hester was dankbaar voor het intermezzo. De kinderen genoten tusschen de zij en de dansattributen. Zijzelf voelde, dat door het koortsig bedrijf
van teekenen en drapeeren haar vonnis slechts
werd opgeschort. Nog even hoefde ze het essenti-
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ze geld noodig om de huishouding te laten marcheeren, om voor den avond zelf kleeren voor zich
en de kinderen te koopen, om zich de stof f en voor
het spel te verschaf f en. De cheque van van Ruttenvelde, die haar op 't laatste nippertje had bereikt was een uitkomst geweest; maar aan het probleem zelf, waarvan ze leven moesten, nu de juridische loopbaan voor Raoul gesloten was, hoefde
ze nog niet direct te denken. Misschien bracht dit
nieuw ontdekte talent van haar man we! uitkomst.
Na de eenige voorstelling, die ten gevolge van een
verpletterende critiek nooit werd herhaald, bleef
er van deze manie van Page niets over dan de of f iche, die ze prikten op de deur en de gebatikte
sluier, waarmee Satyr gedanst had en die hun
voortaan tot lampekap diende.
Hester had na deze tweede mislukking met groote
bezorgdheid haren man gadegeslagen. Het bleek
echter dat hij over veel grooter veerkracht beschikte dan zij had vermoed. Hij kon zich met
groote geestdrift inleven in de voorwerpen zijner
belangstelling, was zoo'n tijd verblind in zichzelf
en overschatte de portee van zijn werk. Doch zoodra niet sloeg de buitenwereld, hetzij in de gedaante eener examencommissie of in die der critiek, hem het speelgoed uit handen, of hij maalde
er niet meer om het op te rapen, was niet eens erg
ontdaan, doch zocht jets nieuws.
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Het was in die dagen dat Paoli, die het gezin als
huisvriend bleef frequenteeren, het denkbeeld opperde dat Page zich als juridisch adviseur zou
vestigen. Page wou er in 't begin niet van hooren.
Deze realiteit bleef al te ver beneden zijn illusies.
Hij had te lang zichzelf gezien als toekomstig jurist. Doch de nood drong. Lin vriend wist veel te
vertellen van groote zakenlieden, die soms zaakwaarnemers boven gevestigde juristen verkozen;
wat beteekende een titel nu heelemaal? Bovendien,
hij was het tegenover zijn gezin verplicht. In een
mengeling van zelfbeklag, zelfoverschatting en berusting werd toen het marmeren bond met de gouden letters besteld en de leege achterkamer en
serre, tot wachtkamer en kantoor van Page ingericht, als tenminste het neerzetten in de serre van
de paar rieten stoelen, de tale! en het bureau van
Page den naam inrichten mocht dragen.
En nog was Page er misschien niet toe overgegaan
deze carriere te accepteeren, wanneer niet juist
een nieuwe illusie in hem geboren was. Hij had
gehoord dat er als Chineesch tolk schatten te verdienen waren. Lin juridisch adviseurschap moest
dus als overgangsmaatregel worden beschouwd,
gedurende den tijd, Bien hij noodig had om zich
in dat nieuwe vak te bekwamen.
Op zekeren avond verscheen de vettige, dikke man,
die in 't spel de rol van Silenus had vervuld en
zich als professor King voorstelde. Van den beginne of probeerde hij bij Hester in 't gevlei te komen.
,
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klij bracht pakjes chineesche bloemen en wonderschelpen voor de kinderen mee, nesten van grappig gevlochten Boos Jes met f lik jes en voor Hester
zelf f lesschebak jes van lak. Hij sjouwde in een
kof f er zijn verzameling krissen en Indische wapenen mee, die de kinderen huiverig mochten betasten en 't meis Je lachte om den raren spitsen kop
op 't gevest van een der krissen. Hester was bang
voor King, ook de kinderen waren schuw voor
hem, al waren ze blij met het zonderlinge speelgoed. Zat hij 's avonds in de huiskamer op den
divan, met wild uiteen geplante knieen, clan bewoog Page zich niet in den hoogen rieten grootvaderstoel, waarin hij zat met toegeknepen lippen,
over elkaar geslagen beenen, met de vingertoppen
tegen elkander. Nooit zat Page zoo lang zoo luisterend in de kamer als er bezoek was en Hester
had een gevoel alsof hij haar met zijn stilzitten
dwong tot een onnatuurlijke, geforceerde vriendelijkheid. Ze kon echter niet begrijpen, wat de dikke
olieachtige man, Bien men altifd onder zijn kleeren
als den naakten dikbuikigen Silenus zag zitten, eraan had in die kamer te blijven, haar te vleien, te
informeeren naar haar familie. ,,Ah zoo, dus U heet
Deenik van Uzelf, familie soms van de iJzerwerken Deenik en Verschoor? Prachtige fabriek."
Wat wilde hij? Wat wilde hij? Ze vroeg eens Page
wat hij dacht dat King bedoelde. Hij antwoordde:
,,De Chineezen zijn een beleefd volk." Page kon
zoo uit de hoogte antwoorden dat Hester zich dom
,
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naast hem voelde en niet verder durf de vragen,
maar ze voelde zich niet bevredigd.
Ook Paoli, aan wiens loopbaan als danser door
de mislukking van „Faun en Satyr" een einde was
gekomen, sloot zich bij de lessen van professor
King aan. In tegenstelling tot King had Paoli de
hebbelijkheid langs Hester heen te kijken. Hij kon
haar soms beleedigend negeeren. Had hij zijn beige f lambard en de regenjas met den leeren riem
opgehangen dan ontwikkelde zich tusschen de
mannen een gesprek, waar Hester buiten stond,
met toespelingen op dingen, die ze niet vatte en
waar zij haar niet over inlichtten. Het was altijd
alsof Paoli boordevol lachen binnenkwam, een
lachen dat Hester niet begreep. Onder het korte,
zwarte snorretje en de opgewipte bovenlip waren
in zijn olijfkleurig gezicht altijd zijn blinkend witte voortanden te zien alsof daar dat lachen, dat
ontsprong aan een onbekend gebied, bevroren was.
Dikwijls slenterde hij de kamer in met zijn grooten beigen hoed nog scheef op zijn blauw-zwarte
haar, tikte met zijn gehandschoende hand Page op
den schouder en ontdekte dan pas haar, waarna
hij als verstoord en omslachtig beleef d den hoed
of zwaaide, zijn lange haar achter de ooren streek
en haastig den pigskin autohandschoen uittrok om
haar een zoele, slappe hand toe te steken. Hij
merkte het al niet meer, wanneer zij haar hand in
de zijne had gelegd, maar wendde zich alweer tot
Page, waarna zij, zonder Hester verderen uitleg te
14
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geven, samen het huis verlieten naar het gebied
van dit lachen, dat Hester niet kende en wat haar
angst aanjoeg.
't Was dikwijls niet voor twee, drie uur, dat Page
thuiskwam, na een avond, dat Hester zich eenzaam, bedroefd en angstig had gevoeld en ziek
van verlangen. Doch niet zoo eenzaam als wanneer ze eindelijk den sleutel in 't slot hoorde steken en met kloppend hart lag te wachten tot de
geliefde man de dear inkwam. Meestal hield zij
zich slapend om Raoul de pijnlijkheid van excuses
te besparen. Soms echter lukte deze comedie haar
niet. Ze voelde zich zoo geschokt en nog verlatener, wanneer hij haar korzelig aanzag, het was
alsof jets van de sfeer van Paoli om hem was blijven hangen. Vroeg ze hem, waar hij zoo lang had
vertoefd, dan was het antwoord altijd dat hij en
Paoli immers chineesche les hadden gehad bij prof essor King en dat ze daarna wat hadden nagepraat. Dan maakten ze samen de gebruikelijke
grapjes, gaven elkaar een chineeschen kus, dat wil
zeggen ze wreven met hun neuzen tegen elkaar,
zeiden in 't chineesch goeden nacht en knipten het
licht uit. Maar intusschen krampte Hester's hart
samen van een ondefinieerbare angst en treurigheid.
Het was alsof ook de kinderen niet meer zoo lief
waren als het idyllische tweetal, dat door den hoteltuin had gedwaald.
De stad, de volksbuurt hadden hun neerhalend
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werk volbracht. Ze gingen nu beiden naar school.
De jongen in de vijfde, het meis Je in de derde klas.
De jongen was geen droomend prins Je meer, maar
een lang, mager kind in een trui met manchester
broek. Zelfs zijn accent was niet meer geheel zuiver. Weliswaar had hij nog dezelfde droomerige
oogen met de lange wimpers en het zelfbewuste
en autoritaire was nog in zijn houding, doch hij
had in zijn praten iets hards en bruusks gekregen. „Er is er een gekrepeerd," zeide hij eens, toen
een van zijn schoolkameraadjes gestorven was.
Verder was hij Bien dag baldadig aan tafel en liet
zijn boterham staan. Het meis Je was een knap,
vroolijk ding. Ze had zich aan de heerschappij van
haar broertje onttrokken en anderen gekozen om
to volgen; speciaal vriendinnen, gichelende meisjes, die ze soms in huis bracht en die zich verwonderden over het interieur van -de Page's. De jongen
was trotsch op zijn huis, eenzaam, gesloten en cynisch. Hij werd ruw door verzet. Het meis Je geneerde zich ervoor en droomde van wit gelakte
meubelen en schemerlamp Jes. De harmonie tusschen broert Je en zus Je was verstoord. De tuinen
hunner fantaisie waren verwoest.
Er kwam Bien tijd bijster weinig geld bij de Page's
binnen. Het kleine maandgeld Je. De luttele guldens
van een enkelen client. Maar dat beetle geld vloog
nog vlugger weg dan Hester zich kon verklaren.
Het doosje voor 't geld was in een ommezien leeg
voor dat de bakker en de melkboer en de huisbaas
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betaald waren. De chineesche lessen bij King, die
zeker niet goedkoop waren, konden onmogelijk
zulk een byes in hun f inancien schieten. Hester
bracht de raadselachtige bezoeken van Page met
Paoli aan ling met het verdwijnen van het geld
in verband, maar ze begreep niet hoe. Koopen
deed hij niets ervoor, spelen deed Page niet. In 't
heele huis was geen spel kaarten te vinden. Ook
ging hij zich niet te buiten aan drank. Maar wat
dan?

ZEV ENT I ENDE HOOFDSTUK
In Bien tijd ontvingen ze het doodsbericht van
Page's oom en spoedig daarop een brief van diens
notaris met een laatste cheque, het maandgeld der
loopende maand, meldend dat ze hierna geen gelden meer van wijlen den heer Stephan Page te
verwachten hadden. Dit beteekende dat ze nog
honderdvijf tig gulden op de wereld bezaten en dat
de huurschuld van de vorige maand er nog stood.
Er moest uitkomst komen!
De gedachte aan van Ruttenvelde zette Hester ver
van zich af. Ze had van den avond ten zijnen huize
een mistroostigen indruk bewaard. Dit had ze zich
niet direct zoo gerealiseerd. In den beginne was ze
inderdaad van plan geweest den zielig eenzamen
man in zijn groote, holle huis nog eens op te zoeken, wanneer ze hem de honderd gulden of meer
kwam terugbrengen, die ze van hem had geleend.
Dat het dansspel hen zoo berooid zou achter laten
had zij, met haar gebrek aan ervaring in deze
materie, nooit vermoed. Ze hoopte echter dat ooit
het lot haar zoo gunstig zou zijn, dat ze van Ruttenvelde betalen kon om hem zoo ver mogelijk uit
haar geest te bannen. Ze huiverde als ze aan het
buffet met de etageres en het koperen speelgoed
dacht. In de afgeloopen maanden was het haar
steeds duidelijker geworden hoeveel hij van haar
verwachtte en daarbij was het eerste gevoel van
opluchting, bij haar netelige problemen een machtigen vriend en beschermer gevonden te hebben,
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weggevallen. Want ze wist dat ze op het betting,
waaronder hij haar zou kunnen helpen, nimmer
zou kunnen ingaan en aan den anderen kant voelde ze met hem een diep medelij dat ze dat niet
kon.
Bij de uitvoering van „Faun en Satyr" had Hester
kennis gemaakt met een zekeren heer Max Bibel,
een jongen van Duitsche afkomst, die in Holland
was opgevoed. Deze Bibel dreef een kunsthandel
in de M. straat, of liever hij was filiaalhouder van
de groote Duitsche firma Barchem and Backst,
wat echter het publiek niet wist. Deze Bibel was
de heer in rok, die zich gedurende de pauze aan
Hester had laten voorstellen, quasi om jegens haar
zijn waardeering to uiten voor de door haar man
ontworpen costuums. Ze begreep echter dat het
daarom niet ging. Ze was juist op het oogenblik
dat Bibel haar genaderd was zeer ongelukkig geweest. Ze voelde dat de avond een groot echec was
en onmiddellijk stood weer in haar geest de vraag:
wat nu? Wat gaan we nu beginners, waarvan moeten we eten, waarvoor leven? Toen op dat oogenblik de jonge Bibel voor haar boog was er jets in
haar dat registreerde: hier is uitkomst. Doch deze
flits werd niet tot gedachte. Er was geen tijd geweest voor veel praten, omdat ze bijna de geheele
pauze achter de coulissen was geweest. Ze beloof de
dat ze eens in zijn kunsthandel zou komen kijken.
Dan was de pauze afgeloopen en moest ze haastig
plaats nemen in haar loge.
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Het was op Bien gedenkwaardigen morgen, toen ze
het billet v an honderd en de twee van vijf en twinfig gulden vouwde in haar taschje, dat plotseling
de gedachte aan Bibel in haar opdook. Nooit had ze
meer aan hem gedacht, maar de herinnering had
liggen wachten. op het moment van hoogsten nood.
Een oogenblik aarzelde ze in de marmeren hall van
de bank, dan nam ze haar besluit. In de tram, op
de stoep voor den kunsthandel, wist ze nog niet
wat ze bij Bibel moest gaan doers. Terwijl ze stond
voor de etalage van een enkele vaas met Judaspenning en een vogel gesneden uit hout, was haar
hoofd leeg en ijl. Ze duwde de deur open, deed een
schrede over het creme tapiJt en keek besluiteloos
om zich keen. Vlak bij haar hand op een zwarte,
lage tafel lagers eenige sieraden van gedreven zilver. In 't midden stond een kleine statue van een
centaur in wit porcelein. Er was kennelijk een expositie van dierfiguren. Tegen de wanden hingen
een paar krabbels van flamingo's, alleen de hals
en de pooten waren aangeduid, de lichamen vervloeiden in het grijswitte papier. Drie belooperde
treden voerden naar de andere helf t van den
kunsthandel, waar de expositie weed voortgezet.
De kleine ruimte werd gedomineerd door een
grooten tijger met een spelend Jong uit brons. Op
zij bij de balustrade zag zij Bibel zitten. Hij stond
op van wat schrijfwerk, dat hij bezig was to verrichten; in de sfeer van deze ruimten was 't alsof
een mensch geen letters, maar slechts karakters
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zou kunnen neerpenseelen. Hij herkende haar niet
direct. Zij droeg een grits vilten kap Je dat haar
tot over de ooren gleed en haar uiterlijk een ander
karakter gaf..
,,Ik kom mijn belofte inlossen," zeide zij.
,,Dat is verstandig van U," antwoordde hij met zijn
rooden mond. Hij herkende haar nog niet.
,,Wat zegt U hiervan?" vroeg hij in den geroutineerden kunsthandelaarstoon, „dat paardje, niet
onaardig, vindt U niet?" Ze schuifelden gedempt
door de zware tapijten langs de wanders, langs de
kakatoe's met goed aangezette kuif, langs een
hagedis Je in brons, het aapje, dat bit een dergelijke expositie niet ontbreken mag, zoomin als het
ezelt Je met den te grooten kop. Terwijl hij fazelde
over geestig, chineesche invloeden, knap gedaan,
voelde zij hem zijn hersens afpijnigen om haar
thuis te brengen. De watten stilte van deze geaf f ecteerde kamers werkte beklemmend. 't Was alsof
zij aan 't eind van de wereld was; in deze broedstoof van schoonheid voelde zij zich verdwaald.
En daarbuiten, waar 't geraas zou zijn van taxi's
en trams en melkboeren en schuldeischers zou ze
weldra niet meer thuis hooren. Ze kreeg het benauwd onder haar grijze kap Je. Ze trok het van
haar hoofd en schudde heur haren, die gevangen
hadden gezeten, los. Ze hoorde hoe even haar oorbel rinkelde. Met een slag herkende hij haar. Het
was alsof haar bloed weer begon te stroomen. Hij
lachte en zij bloosde.
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,,U moet weten, waarvoor ik kom," zei zij. „Ik
zoek 't een of ander baant je, assistente in een
kunsthandel of zoo iets." Ze had aan deze mogelijkheid werkelijk nooit gedacht voor het moment
dat ze den zin uitsprak. Ze keek hem aan.
Al had hij niets gezegd, al kon ze bij geen benadering gissen hoe hij reageeren zou, in ieder geval
had zij een oplossing voor haar probleem gevonden. Zij zou het brood gaan verdienen voor Raoul
en de kinderen tot.... tot.... Raoul chineesch
tolk was.... Maar daarin geloofde zij niet.
„ ja, als men een man heef t die kunstenaar is, niet
waar, de kunst wordt slecht betaald ...."
,,Dat is iets wat men te accepteeren beef t," murmelde zij. Ze sterkte hem in zijn waan dat Raoul
nog als ontwerper trachtte aan den kost te komen.
Ze voelde dat deze bleeke, kleine jonge man in zijn
wijde, modieuse broek met den zeer grooten antieken ring aan zijn vinger, haar lot beheerschte.
Hij overwoog intusschen haar voorstel; terwijl hij
leunde tegen de balustrade, die het hooger gelegen
deel van den winkel van de parterreverdieping
scheidde, sloeg hij haar, terwijl hij in gedachten
speelde met het bronzen hagedis Je, tersluiks gade.
Zij voelde zijn blik langs haar korte loshangende
grijze mantelt Je strijken, langs den fluweelen rok
van haar japon. Ze stak haar hand in den zijzak
van haar jasje om zich een nonchalante houding
te geven.
Intusschen klopte haar hart.
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,,Hoe komt U er toe juist in deze richting lets te
zoeken. De kunsthandel ,ce n'est pas le Perou!"
,,Maar dat hoef t ook immers niet, 't is maar om een
bijverdienste te doen, mijn man iss ...."
Ze maakte haren zin niet af. Ze hoefde haar zin
niet af te maken. Er kwamen op dat moment klanten in den winkel. Hij hood haar den stoel aan,
waarop hij zooeven had zitten schrijven en trad,
zich excuseerend, de binnenkomenden tegemoet.
Het was een opvallend tengere en bleeke jonge
vrouw in een pels, zoo soepel en glanzend als f luweel, met een hoornen bril op, die kwalijk bij de
brooze gestalte, haar smalle polsen en enkels, haar
teedere kleeren paste.Haar begeleider was een Amerikaan in een zeer lange en zeer ruime stof Jas.
Ze vertelde iets over een Chineesch ameublement
van zwart lak met parelmoer dat ze gekocbt hadden voor hun „den", waar ze nu een geschikte
wandversiering bij zochten. Bibel kwam aandragen
met een groote portefeuille met Japansche en Chineesche prenten. Het magere vrouwt je spande zich
in om te bewonderen. De jonge echtgenoot keek
goedmoedig toe, vol eerbied voor zijn knappe vrouw
en met een gezicht alsof deze kunst hem toch boven zijn begrip ging. Hester hoorde haar uitroepen:
,,Lovely, most lovely, very interesting," terwijl Bibel de bladen van de map omsloeg en eentonig
prijzen opsomde: ,tweehonderd gulden, honderd
en zeventig gulden, vijf tig gulden, honderd vijf
en tachtig."
..
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Intusschen zat Hester voor Bibel's dof zwarte bureau en staarde naar het masker, dat tegenover
haar aan den muur hing, een glimlachende vrouwekop in wit porcelein, met neergeslagen oogen.
Glimlachte zij? Neen, ze weende. De mondhoeken
waren omlaag getrokken.
Bibel was blijkbaar bezig geweest zijn posten in te
boeken. Ze kon, zonder zich voorover te buigen,
zijn f ijne handschrif t niet lezen, wel de cijf erkolom : f 400, f 120, f 35, f 15, f 12, f 15, f 25, f 280,
f 1200 of was liet f 120? Nee f 1200, ze zag het goed.
Ze voelde zich onwennig in deze volkomen vreemde omgeving. Ze zat hier aan dat bureau zoo heel
anders dan die dame in de boat Jas met den uilebril, die daar beneden stood, gebogen over de Japansche prenten. Haar rol was reeds die van den
insider. Ze hoorde op een bepaalde manier dichter
bij Bibel en deze zaak, dan de Amerikaansche en
toch wist ze niet meer van dezen kunsthandel of
dan deze menschen. Ze was zichzelf niet en tegelijk een intensifieering van zichzelf en naar dit
verhevigde zelf zat zij verwonderd te kijken. Maar
wat haar toestand vooral zoo eigenaardig maakte
was dat het verleden drong, drong, met een radelooze, wanhopige kracht achter haar handelingen
aanjoeg, terwijl er geen streep toekomst te bekennen vie!.
De dame had haar keuze gemaakt: ,Drie theedrinkende geisha's in een kersenbongerd" ad honderd
vijf en tachtig gulden. Bibel kwam de drie treedjes

220 EXECUTIE
opgesprongen. „Pardon, mag ik U even plagen, '
zei hij en schoof naast haar in het bureau een lade
open, waarin een geldbak met veel papieren geld
zichtbaar werd. Hij legde twee honderd gulden
biljetten in het daartoe bestemde groen gazen
vak Je en haalde een tient Je en twee zilveren rijksdaalders eruit. Toen hij de Amerikanen uitgeleide
gedaan had keerde hij weer naar haar.
„Mag ik nog eens over Uw voorstel nadenken?"
vroeg hij. „Ik kan nu nog geen beslissing nemen.
Het is mogelijk dat er in de naaste toekomst wel
een plaats als door U gezocht vrijkomt. Ik zal nogal wat moeten reizen en zoek dan iemand om mij
tijdelijk te vervangen. Maar zoover zijn we nog
niet. Ik kan nog niets besluiten. Enkel, ik vrees
dat de financieele karat van de zaak U niet zal bevredigen. De kunsthandel is een zeer risquant bedrijf. Klanten zooals U zooeven heeft meegemaakt
zien we niet dagelijks."
(Hester dacht aan de cijferkolom uit het boek.)
„Ik weet niet of het eventueel wel ambiabel voor U
zal zijn een dergelijke positie te accepteeren. U
zoudt, stellen we een oogenblik dat er werkelijk
van Uw voorstel jets kwam, met een minimum salarisJe tevreden moeten zijn plus een percentage
van den verkoop. Het kan dan nog een heel redelijk bedrag worden, het kan, maar dat is niet zeker.
Zooals ik U zeg, U overrompelt mij, ik moet Uw
voorstel nog eens a tete reposee overwegen. Ik kan
U niets beloven. Mag ik U dezer dagen schriftelijk
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antwoorden? Uw adres is meen ik ... ?"
Na een week, een lange week van angst en zorgen,
lag zijn enveloppe in de bus. Een enveloppe van
grits geschept papier met het monogram van den
kunsthandel op de achterzijde van de enveloppe en
links in - den bovenhoek. Hij bood haar de positie
van assistente aan tegen een salaris van f 50.— in
de maand plus vijf procent van den verkoop.
Ze stuurde haar zoontje uit om ham en een blikje
zalm en een pot jam te koopen. Ze aten feestelijk.
Hester danste met haar kinderen. Haar man was
niet zoo geemotioneerd over Bibel's brief. Hij lachte mild over die drie kinderen van hem, Hester en
de twee anderen. Klaarblijkelijk had hij geen besef
gehad van 't gevaar, waaraan ze waren ontkomen,
al kende hij natuurlijk den brief van den notaris.
Doch hij was verheven boven die kleine onaangenaamheden des levens. De bakker, de melkboer,
ze hadden zoo vaak gewacht, ze zouden nog wel
eens willen wachten. Bovendien zou geen man in
een Witte kiel het ooit in zijn hersens halen, een
gentleman, een hautain heer, zooals hij was, lastig
te vallen. Stonden zij toevallig aan de deur wanneer Page uit het huis kwam, dan namen ze onderdanig hun pet af, wachtten tot de lange, jonge
man uit het gezicht verdwenen was en kwamen
dan pas bij Hester met hun bezwaren.
Ze zouden immers geen cent aan hem te kort komen! Als chineesch tolk verdiende hij schatten
van geld!

ACHTTIENDE HOOFDSTUK
Wat de positie in den kunsthandel bovenal aantrekkelijk voor Hester maakte was dat zij pas om
half tien 's ochtends aanwezig hoef de te zijn. 7.e
had zoodoende gelegenheid om voor dat zij 's morgens de deur uit ging haar huishouden aan karat te
maken. Haar kinderen zorgden bij de kof f ie voor
zichzelf, ze waren van jongsaf handig en zelf standig, zelfs wisten ze het eenvoudige middageten
voor een deel gereed te hebben tegen dat Hester
om half zeven thuis kwam.
Het baant je in den kunsthandel vereischte weinig
kennis. De groote Berlijnsche firma Barchem and
Backst legde zich speciaal toe op het lanceeren van
jonge talenten en had daartoe in de groote kunstcentra van Europa kleine filialen, teneinde beter
contact met jonge veelbelovende kunstenaars te
krijgen, die voor den wereldbekenden naam Barchem and Backst wellicht waren afgeschrikt, ook
om een internationale uitwisseling van Jong onbekend werk te bewerkstelligen, hetgeen deze zaak
een eigen karakter verleende en den kooplust van
het publiek prikkelde.
De rol, die de jonge Bibel als chef van de zaak in
de M.-straat te vervullen had, was grootendeels
passief. De jonge schilders, beeldhouwers en sierkunstenaars wisten wel dat ze in de zaak van
Bibel terecht konden. Bibel zelf hoefde slechts het
grofste onderscheidingsvermogen te bezitten om
Diet kaf van het koren te schiften. Iemand met te-
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veel persoonlijk inzicht was op zijn plaats niet eens
gewenscht omdat de firma den grilligen smaak
van het publiek niet te zeer wilde illimineeren. Ook
kon Bibel zich door het oordeel der schildersgenootschappen zelf en door de critiek laten leiden.
Het hoorde tevens tot zijn taak de zendingen uit
het buitenland op smaakvolle wijze in zijn kunsthandel te exposeeren en ten slotte behoorde hij de
capaciteiten te bezitten van een aimabel winkelbediende.
Deze beide laatste functies droeg Bibel thans op
Hester over: Van het etaleeren der zendingen schilderijen en beeldhouwwerk kweet zij zich met veel
talent. Als winkeljuffrouw deugde ze slechts ten
deele; ze was te verlegen en bescheiden, durf de
haar klanten niet aan, had geen idee dat van haar
vindingrijkheid en persoonlijke charme kracht zou
kunnen uitgaan om het publiek te lokken. Ze was
evenwel met haar lange oorbellen en de breloques,
die Bibel Naar uit den winkelvoorraad liet dragen,
een decoratieve verschijning, hetgeen tegen haar
al te groote bescheidenheid in den omgang met
menschen opwoog. Door haar bijoux kreeg zij met
haar teruggetrokken manieren jets interessants,
hetgeen bij de damesclientele -den lust opwekte met
haar in contact te komen.
Er bestond slechts een mensch ter wereld, tegenover wien Hester niet gedwee was, maar tegen
wien ze vinnig kon uitvallen en dat was de jonge
Bibel zelf, die haar mateloos irriteerde. Max Bibel
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namelijk was dom en verveelde zich. Als jongen
was hij te weinig schrander geweest om een H.B.S.
of Gymnasium of te loopen. Zijn ouders wisten
geen raad met den vagen, vrouwelijk zachten Jongen, die beleefd en soepel was in zijn optreden,
een geboren causeur, een vriendelijke hartelijke
jonge man, die echter jaar op jaar, ondanks biJlessen en bijzondere scholen, bleef zitten. Zijn oom
Oscar Barchem (zijn moeder was Hilde Barchem
van zichzelf), een van de directeuren van den BerliJnschen kunsthandel, had den jongen Max eenige
uren aan tafel bijgewoond, daarna nog eenige minuten geluisterd naar de jeremiades van zijn zuster Hilde. Toen hij, even later in de gang zijn pels
had aangetrokken, tikte de magnaat zijn zuster op
den schouder. ,Maak je maar geen zorgen, ik neem
den jongen bij mij in den kunsthandel." En zoo
gebeurde het.
Oom Oscar was zoo ver niet mis toen hij beslag
legde op zijn neef Je. Men kon zich geen vriendeliJker, eleganter en charmanter jonge man voorstellen dan de directeur van kunsthandel Bibel in
de M.-straat. Max was altijd gekleed volgens de
laatste mode, men kon bijna zeggen hij was in zijn
zaak een soort mannelijk mannequin, doch van
goeden huize en zonder een zweem van opzichtigheid. Het publiek richtte zich graag naar zijn
smaak.
In de eerste jaren was het ingrijpen van den machtigen oom voor den weif elzieken jongen een uit-
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komst. Op slag was hij verlost van de kwelling te
moeten zoeken naar een positie volgens de vereischten van zijn rang en stand. Hij was directeur,
directeur van een gerenommeerden kunsthandel,
hi* was dus nog lang zoo kwaad niet terecht gekomen. Menig klassegenoot met betere schoolrapporten dan hij, ploeterde nog als volontair op een
bank of advocatenkantoor. Doch then er eenige
jaren verstreken waren, begon de ledigheid zich te
wreken. Er was in -den kunsthandel eigenlijk niets
dat Bibel werkelijk bevredigde. Hij was te weinig
intelligent en oorspronkelijk om van zijn werk iets
te maken. Zijn beslommeringen vulden zijn dag
nog niet. Hij verveelde zich. Hij verveelde zich intens. Bovendien leed hij aan overvoerdheid met
schoonheid, waarmee hij nooit iets te maken had
gehad indien zijn oom het niet aldus had gedecreteerd. Schoonheid kon hem au fond niet schelen,
niettemin was hij slaaf van de schoonheid. Ware
hij belangrijker geweest dan hij was, dan had hij
zijn lusteloosheid en irritatie kunnen herleiden tot
een bedwongen zucht naar wielrennerswedstrijden, sensatiefilms, detectiveromans en vrijerij op
een kermis. Geen denken aan echter dat hi, dergelijke triviale lusten in zichzelf zou accepteeren.
Voor geen geld ter wereld had hij zich ertoe verlaagd om, al was hij nog zoo landerig, een gezelligen Sherlock Holmes of Wallace open te slaan.
In den trein zelf s zat hij met den modernsten bundel Fransche gedichten en las met lodderige oogen
is
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tien keer denzelf den regel zonder te begrijpen.
Zelfs zijn pyama's waren vervaardigd van zij in
artistieke patronen, hij sliep in het modernste nikkelen bed onder dekens, apart geverfd in ongemeene tinten en toch was die culte der schoonheid
voor hem een last, een druk, was een uitkomst
geweest voor zijn ziel als hij de gebatikte zijdes
had mogen ruilen voor simpele zephirs, wanneer
de lila en carmozijnen dekens van zijn bed vervangen waren door wit met een ferme roode streep.
Doch hij wist het zelf niet. Het gevolg van dit leyen op te hoog geestelijk peil was dat hij voortdurend met zichzelf overhoop lag. Hij was getrouwd
geweest, doch na een half jaar van minitieus uitgerafelde scenes weer gescheiden. Thans -droeg hij
het portret van zijn gewezen vrouw, die in den
tusschentijdd hertrouwd was met een kweeker, in
een breloque aan zijn horlogeketting. De lief hebberij, waarmee hij zich 's avonds onledig hield,
was fotomontage, doch dat lukte nooit goed. Hij
bekeek elk klein roerseltje in zijn ziel onder de
loupe en maakte het tot inhoud van zijn verzen.
De ontmoeting met Hester Page in den schouwburg bif de opvoering van „Faun en Satyr" (hij
was een van de weinige menschen in de zaal geweest, die niet gemerkt had dat het dansspel een
vergissing was) had hij in een sonnet vereeuwigd.
Daarna was hij -de jonge vrouw van den ontwerper vergeten, voornamelijk omdat hij gemerkt had
dat Raoul Page geen ster was aan den artistieken
,
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hemel. Dat hij desondanks na een week van weif eling en vele verscheurde brieven Hester had aangenomen tegen een salaris, dat eenvoudig van zijn
eigen honorarium werd afgetrokken, was omdat
hij behoefte had zich uit te spreken. Hij moest
spreken over zijn innerlijk, over wat er in hem
omging. Hij moest haar zijn verzen voorlezen, zijn
f otograf ische knutselarijen laten zien. Hij had met
het honorarium, dat hij haar hood een gehoor voor
zichzelf gekocht.
Zoodoende vervulde Hester haar plichten in den
winkel onder voortdurend gezwatel van Bibel, die
achterover in den zwart fulpen clubzetel geleund,
cigarettes lag te rooken terwijl zij tusschen de
houtwol van de kratten woelde, onder een ref rein
van : ,,Zeg, kunt U dit navoelen?" ,Hebt U dat
ook wel eens zoo gezien?" „Is het niet affreus?"
Dit was het laatste dat Hester verdragen kon.
Haar werkzaamheden in den winkel kon ze machinaal verrichten. Doch de toestanden thuis begonnen er zoo dreigend en somber uit te zien dat
ze al haar zelfbeheersching noodig had om haar
eigen zorgen en problemen te verwerken. Haar
geldelijke positie was van Bien aard, dat het gezin
zich met opperste zuinigheid had kunnen bedruipen. Bovendien leerde ze weldra dat Bibel het met
den financieelen kant van -de zaak niet zoo nauw
nam. Hijzelf moedigde haar aan zoo noodig gerust
uit de la van het bureau te leenen, binnen zekere
perken. Hijzelf beschouwde voor zijn particuliere

228 EXECUTIE
uitgaven het bak je met de groene vak jes als zijn
bank. Herhaaldelijk nam hij er een brief Je van
twintig, van vijf en twintig uit, en het tekort zuiverde hij zoo nu en dan eens aan. Daar de heele
boekhouding echter zeer dilettantisch in elkaar
zat, was het juiste bedrag van hun beider inkomen
altijd een questie van schatting. Controle bestond
er niet. Toch bleef het knoeien met de kleine kas
binnen zekere grenzen. Bibel trachtte zoo gauw het
ziJn besluitelooze natuur paste, groote bedragen
over te maken op de bank, hetgeen zeggen wil dat
het resultaat van groote transacties nooit langer
dan een dag of veertien in huis bleef, als een kooper niet direct al zijn betaling per cheque voldeed,
wat meestal het geval was. De dagelijksche omzet
bestond evenwel uit kleine posten van tien, vijf tien
gulden, een sierspeld, een litho, een vaas Je en met
deze inkomsten werddoor Bibel slordig omgesprongen. Het nadeel van dit systeem was dat de
boekhouding een eindeloos gepeuter van passers en
meters werd om de zaak weer kloppend te maken,
waarbij een enkelen keer gefingeerde posten werden ingevoegd.
Deze denkbeeldige bedragen gingen de dertig gulden evenwel nooit te boven. Voor Hester had dit
losse financieel beheer echter het voordeel dat ze
makkelijk gaten in haar huishoudbudget, die met
spoed gestopt moesten worden, kon dichten.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK
Hester werkte al meer dan vijf maanden in den
kunsthandel. Het was eind Februari en 't sneeuwde. Zij stood bij den smeedijzeren haard in 't benedenzaaltJe zich te warmen, toen de winkeldeur
openging. Een heer in een bontjas talmde nog
even buiten om -de sneeuw van zijn paraplu en
overschoenen af te kloppen. Toen hij zich omdraaide bleek het van Ruttenvelde te zijn; eensklaps bevonden zij zich, van aangezicht tot aangezicht, tegenover elkaar. Ze zag dat de hand, waarvan hij poogde den wildlederen handschoen af te
stroopen, beef de.
Ze spraken nog niet, toen ze de hare erin legde en
terwijl haar blik langs zijn hooge gestalte naar
boven gleed, voelde ze dat ook zij bloosde. Achter
in 't verhoogde deel van den winkel stommelde
Bibel voor zijn bureau.
Van Ruttenvelde was de eerste, die iets zei, al
moest zijn stem twee maal een aanloop nemen voor
zij haar klank hervond.
„U, U hier, mevrouw Page?"
,,Wist U dat niet? Al vijf maanden."
„Ik had dat bezwaarlijk kunnen weten, mevrouw
Page."
Thans alweer met iets pedants berispends in zijn
stem.
Zij antwoordde niet. Terwijl ze zijn paraplu aanvatte van de hand, waaruit los zijn handschoen
bengelde, merkte ze dat Bibel nieuwsgierig over

230 EXECUTJE
de balustrade keek. Toen ze terug kwam van den
paraplubak had hij zichzelf weer in bedwang en
stond keurend om zich heen te kijken. Het kwam
haar voor dat hij magerder geworden was. Zijn
wangen en de lijnen van zijn kaak en om zijn
mond hadden jets tanigs en gespierds gekregen.
Wie hem niet kende had hem voor een Engelsch
diplomaat kunnen houden. Bibel, die enkel te
voorschijn kwam bij chique klanten, al was 't alleen maar wegens Hester's procenten, had na zijn
spiedenden blik den indruk gekregen dat het moment voor zijn optreden gekomen was. Al buigend,
terwijl hij nog het trap Je afdaalde, kwam hij tot
Hester's verluchting naar voren en nam haar werk
over. Het bleek dat van Ruttenvelde een huwelijkscadeau zocht (het was de jongste dochter van Mollanus, die ging trouwen), zonder het minste idee
te hebben, wat hij geven wilde. Hij voelde zich in
deze materie zeer onzeker, maar was te argwanend
om zich door Bibel te laten leiden, die hem op het
eerste gezicht antipathie inboezemde. Hij herinnerde zich niet dat dit dezelf de man was, Bien hij
destijds in den schouwburg bij Hester's loge had
zien staan. Hii wilde een behoorlijke som besteden
en wenschte waar voor zijn geld te ontvangen.
Doch niet alleen had hij Been verstand van kunst,
ook moest hij constateeren dat hij niet het f lauwste vermoeden had, wat een modern, levenslustig
en sportief mein je, mooi zou vinden. Bibel had al
een serie prenten, etsen, vazen, brons jes te voor-
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schijn gehaald, maar alles in hem verzette zich,
om iets van hetgeen dat Duitscherige, fatterige
jonget Je hem aanried, te accepteeren. Trouwens
het leek hem ongepast om een mein je, dat op 't
punt stond te gaan trouwen, prenten met zoogende
moeders aan te bieden, wat die kwast met alle geweld van hem wilde en zoo'n beest je, niet grooter
dan tien centimeter .... verschilde dat nu zoo erg
veel van de prullen, die je in elken bazar voor een
kwartje kocht?
Hester had, toen ze bekomen was van de pijnlijke
verrassing, deze scene min of meer geamuseerd
aangezien. De toonbank stond vol bronzen dierf iguren, lampen en vazen, zonder dat van Ruttenvelde tot iets besluiten kon. Toen zocht ze een
tusschenweg en hield den kooper een groote ets
van Bauer voor met kampeerende bedoeienen tegen den achtergrond van een Moskee. Hij verzette
zijn lorgnet en keek het moment, dat zijn oogen
onbeschermd waren, Hester weer met Bien verbiJsterden blik aan, die haar aan den bewusten
avond herinnerde, zoodat haar het lachen verging.
Het was alsof die oogen haar die eene seconde zooveel hadden willen zeggen. Doch zoodra hij zijn
lorgnet weer had opgezet, leek hij weer de pedante
diplomaat. Hij kocht den Bauer, meer nit de hoogte dan Bibel dat in zijn kunsthandel gewend was,
gaf met zijn knappende, staccato stem het adres
op van Mollanus en betaalde contant met een
bankie van honderd. Doch toen het zoover geko-
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men was dat hij zijn portefeuille voor den dag
haalde, meende Hester iets zeer zenuwachtigs in
hem te bespeuren. Hij liet althans eenige papieren
uit zijn portefeuille vallen, die Bibel ijverig en
met strijkages voor hem opraapte. Het was alsof
hi* plotseling ergen haast had om weg te komen.
Zelfs zijn paraplu had hij bijna vergeten en toen
Hester hem die aanreikte, ontstond er voor de
tweede maal een hiaat in de bewegingen van dezen geaf f aireerden man. Een zeer vluchtige, voor
Bibel, die met de winkeldeur in de hand stond,
stellig onmerkbare hapering, die Hester echter miserabel stemde.
Er verliepen drie weken, zonder dat Hester meer
iets van van Ruttenvelde vernam. Waarom ook?
Er bestond geen enkele reden voor.
Dan, op een middag, dit keer was ze alleen in den
winkel, kwam hi* binnen. Ze was bezig een meis Je
met een rood alpinopet Je op een leeren boekomslag te verkoopen, toen ze zijn lange gestalte zag
binnen schuiven. Hij bleef vlak voor -de deur, die
hi, achter zich gesloten had, staan en ze voelde,
terwijl ze hielp, dat hij strak naar haar stood te
kijken. De vroolijke toon stierf weg uit haar stem.
't Was alsof er plotseling een zwarte wolk was komen opzetten. Zelfs het kind, dat niet wist, wat ze
kiezen moest voor haar rijksdaalder, keek schuiv
achterom en liet zich door de zwarte, deftige gedaante intimideeren. Ze nam fluks een besluit, be-
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taalde en kletste de winkeldeur achter zich dicht.
Han en Hester waren alleen.
,,Komt U weer eens iets uitzoeken, mijnheer van
Ruttenvelde," probeerde Hester zoo luchtig mogelijk te zeggen.
Er was nog geen beweging in den man bij de deur
te bespeuren. Strak en gespannen, als iemand die
zijn oogen niet gelooft, stood hij haar aan te staren. Hij zag zeer bleek. Ouder en onverzorgder
was hij dan ze van hem gewend was.
Alsof hij zwaar ziek was geweest.
Eenige seconden nadat haar vraag had geklonken
was 't alsof hij uit de verdooving ontwaakte. Er
kwam beweging in hem.
Hij naderde de toonbank, kuchte en antwoordde,
den toon overnemend, Bien Hester had aangeslagen : „Ik kwam, ik wilde .... Ik wou vragen of U
dat aardige beeldje nog had, een hertje was 't geloof ik, dat die mijnheer mij den laatsten keer
heeft laten zien. Ja? ... Zoo, dat wou ik dan wel
koopen."
Tusschen de leeren boekomslagen stood het witte
hert Je rank op zijn dunne poot Jes. Ze zag het al
staan, tusschen de bronzen pendule en de coupe
op zijn schoorsteen.
„Is dat niet iets voor U?" vroeg ze op goed geluk of
om toch maar als Jeblief t te blijven praten en zette
een paar boeksteunen op de toonbank, twee worstelaars van teakhout, die zich met gespannen rug
tegen een vracht schrap zetten.

234 EXECUTIE
Zijn blik gleed er vluchtig langs. „ Ja, pakt U 't er
maar bij," zeide hij, terwijl ze twijfelde of hij wel
wist wat hij zeide. ,Bezorgen maar?" Hij knikte
en schreed moe en loom naar de deur. Dan draaide
hi* zich om, de toonbank was niet weer tusschen
hen in.
,,U bent ook een mooie, mevrouw Page," zei hij met
een stem, die van emotie snerpend hoog was, „U
bent een mooie, U zoudt altijd nog eens op komen
loopen!" Zijn lichaam hield hij strak, zijn hoofd
knikte bij elk woord nadrukkelijk op en neer. Wie
de scene had bijgewoond had kunnen denken, dat
dit een verbolgen klant was, die de winkel juf f roues
een gepeperd standje gaf. Maar zijn oogen keken
glazig langs haar heen en opeens merkte zij dat hij
naar drank rook.
,,Weest U maar niet al te boos op mij," prevelde zij.
Maar ze durfde hem niet aan te raken. Ze durfde
haar medelijden niet te toonen.
Er verliepen zes weken. Ze had voor Bibel een
boodschap moeten doen. Toen ze terug kwam en
vroeg of er iemand geweest was, antwoordde Bibel.
„ Ja, die vriend van U, die destijds die Bauer gekocht heeft, die weet hem, schijnt het, ook te raken. Hij had hem fiks om."
Ze vroeg flog:
,,Heeft hij wat gekocht?"
„Niet noemenswaard. Een litho van een tient je.
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Maar alles heef t hij weer overhoop laten halen. Die
vent heeft me wel een half uur opgehouden. Hij
kwam wel eens terug, zei hij."

TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Ondanks het zeer lage peil van den levensstandaard der Page's bleef het geld door een, voor Hester onvindbaar, lek verdwijnen. Het gezin werd
door schuldeischers bestookt.
Herhaaldelijk gebeurde het bij haar thuiskomst dat
haar dochtert je haar mee naar de keuken loodste
om haar onder tranen te biechten dat de bakker
weer zoo onhebbelijk was geweest. Uok de kinderen waren er op gedrild hun vader buiten deze
zorgen te houden.
Eens was het jonget je, rood en warm van het haasten tusschen twaalven en tweeen naar haar toe
komen loopen om geld.
Ze had zich erg geschaamd voor Bibel, Bien ze tot
dusver nog nooit jets van haar huiselijke moeilijkheden had bekend. Ze had haar zoontje strenger
dan hij verdiende berispt. Ze voelde wel hoe ze het
trotsche kind, dat Teed onder zijn boodschap, met
haar terechtwijzing kwetste. Haar hart kromp samen, toen zij de woorden over hare lippen bracht,
terwijl Bibel verteederd, zooals hem dat tegenover
een kind betaamde, tactvol den toon aansloeg van:
,,Zoo gaat het in een boheme-huishouding; daar
weet ik alles van."
Bij die gelegenheid was het -dat hij haar voor het
eerst aanbood, wanneer het ooit noodig mocht wezen, gerust uit het groene bakje te leenen. Hester
trok het kind mee naar 't kleine plaats je achter het
huis en trachtte hem, verborgen achter een stapel
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leege kratten, die daar stonden, hartstochtelijk in
haar armen to sluiten. Haar meelij met het kind en
haar eigen angst zocht in deze liefkozing een uitweg. Doch de jongen wrokte, weerde haar af. Met
een kaarsrechten rug en opgeheven hoofd aanvaardde hij den terugweg. Hij boog even terloops
voor Bibel, die in den winkel stood, zooals zijn vader dat gedaan zou hebben en verdween in 't gewoel van de straat. Het duurde weken voor hij zijn
natuurlijken toon jegens zijn moeder hervonden
had.
Hoe ontmoedigend en verdrietig echter deze huishoudelijke zorgen voor Hester mochten zijn, ze waren niets vergeleken bif haar heimelijken angst
voor den onbekenden magneet, die het geld naar
zich toe trok. Ze kon haar brein nog zoo of piJnigen, het raadsel dat voor de haren zooveel ellende
bracht, bleef onopgelost.
Professor King verscheen 's avonds steeds vaker.
Er was een lichte verandering gekomen in zijn optreden.
Was hij vroeger vleiend, overdreven hof felijk en
gluiperig vriendelijk, thans werd zijn houding insolent. Hester verbeeldde zich dat Raoul bang voor
hem was. Een paar maanden geleden had King
nog gevraagd: ,Mevrouwtie, ik stoor U toch niet.
als ik vanavond gezellig een uurt Je kom babbelen?" Thans kwam hij zonder meer, plofte neer op
het bed, waarop straks Raoul en zij moesten slapen. Hij gedroeg zich als Neer en meester en ge-
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hood. Avond aan avond troonde hij zoo bij de
Page's. Soms kon Hester overdag hopeloos verlangen naar den avond om dan haren man haar angst
te biechten, al had ze kunnen weten dat zij van
hem geen steun zou ontvangen.
Met de Chineesche bloemen, de wonderschelpen
en de krissenverzameling was 't ook afgeloopen.
Over China, het wonderland, waarover de kinderen niet uitgevraagd kwamen, weed niet meer gepraat, zelfs ging King in zijn nonchalance zoover
dat hij vertelde het grootste deel van zijn levee in
Indie gezeten te hebben, hetgeen met veel van zijn
vroegere verhalen niet strookte. Plotseling begonnen herinneringen aan de Indische soos een rol in
zijn conversatie te spelen. „Man, als ik aan de
whisky terugdenk, die we in Soerabaja dronken!
A propos, zeg Page, heb je niet een f leschje van
dat godenvocht in huis ?" En Page was dan zoo
goed niet of hij ging er op nit om whisky en sodawater te halen. Nu eens was het whisky, dan weer
paling. Een derde maal ananas. In 't huis, waar
't gezin zich voedde met brood en margarine of
stamppot met vet, verschenen 's avonds nu geregeld op een wenk van den Chinees de meest exquise lekkernijen. Hester dacht met zelf verwijt aan
't karig regiem, waaronder de kinderen leefden.
Een verwijt dat te heviger werd omdat de kinderen zoo uitbundig dankbaar waren voor een part je
paling, een brok Je ananas, dat ze bij 't wakker
worden naast hun bed Jes vonden. Ze zag voor zich
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de angstige oogen van haar dochtertje dat smeekte of ze nu toch heusch een enveloppe met geld
wilde klaarleggen voor den bakker, die zoo boos
was geweest en toch leegde ze telkens weer zoo'n
enveloppe in Page's hand.
Wel trachtte ze zich te verzetten.
Eens bog ze dat er geen geld in huis was, doch de
blik van radeloozen angst in Raoul's oogen trof
haar als met een slag op haar hoof d, haar adem
stokte en slap als iemand, die een flauwte nabij is
liet ze haar hand in den zijzak van haar jasje glijden en haalde ze de enveloppe met twee rijksdaalders eruit. Ze voelde dat ze aan den vooravond
van een catastrophe stond, maar welke?
De eenige oogenblikken dat zij vrede kende waren
de momenten, dat ze in Raoul's armen lag. Zijn
teederheid was het laatste steunpunt in een wegwijkend levee.
Nooit ging hij met een enkel woord op haar zorgen
in, doch zijn liefkozingen voor haar waren 't eenige, dat normaal gebleven was in een bestaan dat
overstroomd werd door bange voorgevoelens en in
zijn hartstocht herkende zij een vlucht voor denzelfden angst, die haar teisterde. Deze gemeenschappeliJke beleving voedde haar diepste huwelijksbesef. In den ochtend echter zocht ze vergeefs
naar bevestiging van dit gevoel, dan was weer zijn
houding raadselachtig, gesloten en hautain.
Een morgen, toen ze wakker lag naast haren slapenden man, besloot ze den knoop door te hakken
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en bij Bibel een leening te sluiten van driehonderd
gulden om daarmee haar huishoudelijke schulden
te delgen. Weliswaar wist ze niet hoe ze hem ooit
die driehonderd gulden moest terugbetalen. Kans
op salarisverhooging bestond er niet. Bezittingen,
die ze verkoopen kon, had ze niet en met gedachten dat Page jets noemenswaards zou verdienen
hoefde zij zich niet te paaien. Hoop, dat haar f amilie, die vermogend was, bij zou springers bestond
er niet. Ze had de haren voorgoed van zich vervreemd en indien zij al tot hulp bereid waren zou
daarmee de eisch gepaard gaan dat ze haren man
verliet en dit was een voorwaarde, waaraan ze
niet kon voldoen. Dit zou voor haar zelfmoord beteekenen, want met haar diepste vezels was ze
aan Raoul verbonden, zonder hem bestond ze niet
meer en zonder haar zou, naar ze dacht, ook Raoul
ten onder gaan. Bovendien was de vader het ideaal
van de kinderen. Hoe weinig daadwerkelijke hulp
zij van hem mochten ontvangen, hij was voor de
zijnen een raadselachtige, edele figuur, die onaantastbaar voor trivialiteit een eigen romantisch innerlijk koesterde, dat hij, trotsch, voor -de buitenwereld verborgen hield. Zijn onvermogen om zich
een plaats te verschaf f en in de maatschappij werd
door zijn gezin en misschien wel door hemzelf eer
in zijn voordeel dan in zijn nadeel uitgelegd. Hij
was te aristocratisch van geest om aan de vulgaire
eischen van 't leven te kunnen voldoen. Ondanks
alle ellende, die uit haar huwelijk voortsproot,
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bleef Hester dankbaar voor het voorrecht de vrouw
van dezen man te zifn. Steeds voelde zij zich naast
hem op een berg boven de wereld en dat het leven
de laatste jaren zoo'n onheilspellend aanzien had
verkregen maakte niet dat voor haar het niveau
van den berg was gedaald, maar volgens haar was
rondom het vuilnis zoo hoog opgetast dat het haar
bereikte.
Wanneer ze Bibel zoover kon krijgen haar driehonderd gulden te leenen zou dit enkel een verplaatsing van schuld beteekenen. Ze hoopte echter dat
Raoul, wanneer er geen huishoudelijke brief jes uitstonden, makkelijker open kaart met haar zou spelen, omdat hij in dat geval niet hoef de te schromen
haar zorgen met de zijne te belasten.
Nu haar besluit eenmaal genomen was, voelde zij
zich vrijer. Direct, dezen ochtend nog, zou ze met
Bibel spreken.
Doch Bibel was nerveus Bien morgen. Hij was laat
naar bed gegaan den vorigen avond, na een feest,
dat hij had bijgewoond op het atelier van een der
door hem geprotegeerde jonge schilders. Hij had
's nachts te veel gedronken. Zijn humeurigheid,
downheid en landerigheid zocht hij evenwel op
alle mogelijke wijzen te verklaren, behalve op de
eenig juiste wijze, namelijk uit het feit dat hij zes
glazen gemeene champagne gedronken had, terwiji hij er nog niet een verdragen kon. Hij hield
voor Hester uitvoerige betoogen over de houding
der verschillende gasten tegenover hem.
16
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,,Die kleine verschuiving van het artistieke naar
de bourgeoisie is 't wat sommige kunstenaars af schrikt. Het zijn natuurlijk primitieve zielen, mevrouw Page, ze komen ook over 't algemeen uit
andere milieus, een behoorlijk geperste broek is
iets, dat in een andere wereld, op een andere planeet thuishoort, maar toch, je gaat je zoo verdomd
eenzaam voelen, vooral als de wereld der geperste
broeken toch eigenlijk ook je eigen wereld niet is!
Waar blijf je, vraag ik U, as je zoo heen en weer
gebald wordt als ik? U zult zeggen, dat is 't lot
van den kunsthandelaar, een hybridisch vak, dat
geef ik toe, een tusschenschakel tusschen kunst en
maatschappij, maar toch, maar toch ......
Dat Bing zoo maar door, er was geen speld tusschen te krijgen.
,,Mijnheer Bibel," viel ze hem eensklaps in de rede, ,heeft u wel eens schulden gehad?"
Hij keek haar een oogenblik onthutst aan, zooals
iemand, die ruw in zijn middagdut Je gestoord
wordt. Dan, na de eerste verbouwereerdheid, lachte
hi, en zette al van wal om een nieuw verhaal te
beginners over een kleermakersbeer, waarmee de
jongen wel zes keer was teruggestuurd, „en zoo'n
pech, 't was niet eens noodig geweest, maar den
eenen keer was ik niet thuis en den anderen keer
was de giro net dicht ...."
,,Nee, schulden," coupeerde ze hem kort en zakelijk, ,niet geld dat op een giro staat en waar je
toevallig niet bij kunt, maar echte schulden, geld
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dat je betalen moet en dat je niet hebt."
Hij was nu werkelijk door haar toon onaangenaam
getrof f en. Daarvoor betaa•de hij haar per slot zijn
vijf tig gulden en de rest niet, dat ze niet eens naar
hem luisterde. Toch trachtte hij een vriendelijke
houding aan to nemen.
„Ik heb U reeds meerdere malen gezegd, mevrouw
Page, als U eens in pecuniaire ongelegenheid bent,
dan hoeft U mij daar niet eens van in kennis te
stellen, dan kunt U gerust, Lien, twintig, vijf en
twintig gulden nemen uit het groene bakje."
„Ik heb geen vijf en twintig gulden noodig," antwoordde zij f link. „Ik had U willen vragen of U
me wildet toestaan een leening van driehonderd
gulden te sluiten bij de zaak."
Hij was nu erg gebelgd. Ze wist immers dat hij
iemand was, voor wie het heel, heel moeilijk was
iemand jets te weigeren, vooral een vrouw, een
dame. Zoo'n grof mensch was hij niet dat hij een
dame ooit een verzoek zou kunnen weigeren.
Maar een dame hoorde zooiets niet te vragen.
,,Gaat Uw gang, gaat Uw gang, U weet den weg, U
heeft den sleutel," antwoordde hij, terwijl hij naar
zijn grijzen borsalino greep. ,We spreken nog wel
eens over de wijze van afbetaling, ik heb nu geen
tijd. Dat heb ik U nog vergeten te zeggen, ik moet
vandaag noodzakelijk uit de stad, naar Den Haag
voor die veiling, waarover ik U gesproken heb."
Hij had over niets gesproken, was ook nooit van
plan geweest naar die veiling toe te gaan. Doch
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Hester's verzoek irriteerde hem. Dat zulk een vraag
gesteld werd gaf hem een weinig gunstigen kijk op
zijn prestige en op het oordeel van derden aangaande zijn bewind. Waar bleef je als een antler
uit de kleine bedragen, die hij wel eens uit het
groene bak je nam en haast altijd restitueerde, af leidde dat je zoo maar driehonderd gulden eruit
kon nemen, die ze immers nooit terug betalen
kon! Arm als de kerkratten. Denk maar eens aan
dat magere kind met die groote oogen, haar zoontJe, dat toen aan kwam zetten om geld. Die was
dus ook al geinstrueerd dat het groene bak Je goed
was voor de huishoudbeeren! Jazeker, jazeker.
Daar moest een einde aan komen. Als hij maar niet
zoo f ijngevoelig was, te veel gentleman om die
vrouw naar behooren aan te pakken. Dat was het
bedonderde.
Hij nam een bank je van honderd uit het bak je,
daar hij toevallig zelf niet te best bij kas was en in
Den Haag mogelijk na of loop wat bleef naboemelen. Hij moest noodig weer eens bij Alice Penning
aan of liever Alice Verkuyle; die kon haar plezier
denkelijk wel op, sinds ze met then autoproleet getrouwd was ! ... Dan gleed hij in zijn ruime grijze tweedjas en ging de deur uit.

EEN EN T W I NT I GST E HOOFDST UK
Toen Bibel weg was begon Hester de enveloppes
klaar te maken voor den huisbaas, den slager, den
melkboer, den groentenman en nog eenige schuldeischers. Ze was alleen, kon dus niet weg uit de
zaak om naar een postkantoor te gaan teneinde de
bedragen te gireeren. Derhalve besloot ze, oin het
geval niet nog langer te traineeren, na zes uur vanavond even bij de verschillende adressen aan te
gaan en het geld persoonlijk of te geven.
Toen ze klaar was met deze besognes voelde ze
zich verlicht.
Terwijl ze stof afnam in de zaak betrapte zij er
zich op dat ze voor het eerst sinds tijden neuriede. Het was warm, de hemel was bedekt, maar
Loch zoo strak dat het pijn deed aan de oogen.
Het zou vandaag wel gaan regenen, doch voorloopig deed zich enkel de spanning voor den regen
gevoelen.
Het was stil in de zaak. Zoo nu en dan bleef er
iemand staan voor het uitstalvenster. Eens ontmoetten de blikken van een vrouw, die buiten naar
eenig smeedwerk had staan kijken en van haar, die
langs wat Pullen had getracht naar buiten te gluren elkander. Ze bleven elkaar aanstaren, de twee
figuren, zonder dat hun trekken op dat kijken
reageerden.
Dit gaf het idee, alsof ze in een aquarium huisde
tusschen zeeanemonen en schelpen, dat ze zelf een
vleeschetende plant was, die bekeken werd. Alles
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in haar werd stil en verwonderd van deze gewaarwording.
De middag, die anders, onder Bibel's gezwatel, zoo
eindeloos lang kon Buren, vloog om. Kianten waren er niet geweest. Ze had geruischloos gewaad
door de diepe tapijten, had gedachteloos zitten kiJken naar een sahilderij van Chagall met bouquetten, waaruit gezichten en landschappen opdoemden en had zich verwonderd dat dit eigenlijk de
eerste keer was, gedurende het half jaar, dat ze bij
Bibel werkte, dat een van de kunstwerken, die aan
haar zorgen waren toevertrouwd tot haar doordrong. Ze haalde de map met Japansche prenten
voor den dag en liet langzaam de teedere bladen
tusschen haar vingers glijden. Onwezenlijk gelukkig keek ze naar bleekroze amandelbloesem, naar
gezichten, die hingen als kelken aan een steel. Ze
zag hanen met lange, vederende staarten tusschen
leven en dood wiegelen in een onwerkelijk tusschengebied dat vol gratie was. Achter het kijken
begon haar herinnering to murmelen, vaag en veraf. Een ijl en bijkans onbewust herdenken voltrok
zich van den eersten dag, toen zij in nood naar
Bibel was toegevlucht. Toen had ze op de beslissing van haar lot zitten wachten, terwijl een andere vrouw zich over deze prenten gebogen had.
Niet dat ze inderdaad met bewustzijn aan Bien
eersten morgen dacht. Doch in haar ziel was het
alsof een cirkel werd gesloten, een schakel van
den ketting parer ervaringen werd dichtgesmeed
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en zij zelf luisterde. Had ze dit proces bewust doorleef d dan had ze het gebeurende wellicht aldus
geinterpreteerd: Bibel is op zijn teenen getrapt,
ik heb 't bij hem verbruid. Zeggen zal hij niets,
doch vandaag of morgen vind ik een brief op grits
geschept papier in de bus, dat hij tot zijn spilt verhinderd is deze positie te continueeren, aangezien
de firma Barchem and Backst van oordeel is dat
daardoor het budget te zeer wordt verzwaard .. .
Doch ze dacht zoover niet. Ze dacht heelemaal niet.
Heel haar wezen ontspande zich. Ze glimlachte, ze
had kunnen slapen als een kind, als een klein
meis fe met haar wang op haar -Tangs elkaar gestrekte handen.
Om zes uur sloot ze de zaak na een middag van
zalig niets doen. Zelfs tusschen het gewoel van
zich huiswaarts reppende menschen bleef die parelmoeren rust om haar heen. Ze liep langzaam,
bij kans flaneerend. Nog steeds was de bui niet losgebarsten. De menschen sleepten met regenjassen
over arm en schouder en keken met gefronste blikken naar de witgrijze lucht. Ze ging de adressen
langs waar ze haar schuld moest of doers. Het was
alsof men haar vriendelijk en verteederd aankeek,
zooals vroeger als kind, wanneer ze een boodschap
moest doen en naar eigen gevoel tusschen een haag
van liefkozingen doord.anste. Ze had van de driehonderd gulden nog dertien gulden zestig overgehouden. Ze kocht voor ieder een geschenk je. Een
das voor Raoul, voor het meis je een poppig klein
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mand je van Meiszner porcelein met roos jes en vergeetmijniet Jes, dat ze vullen liet met de kleine geparfumeerde ju jubet jes, die mignonnet jes heeten.
Voor den jongen bracht ze knikkers mee, die ze
zelf mooi vond, katoogen, die uit amethyst en
agaat leken gedraaid. Daarna schoot er nog genoeg
over voor een kleine taart, een bak Je van schuim
gevuld met slagroom en met aardbeien. Waarom
ze vond dat er feest moest zijn kon ze niet vertellen.
Het was erg laat geworden, half acht, voor ze
thuis kwam.
De kinderen wisten dat dit soms gebeuren moest.
Ze hadden hun portie komkommer met aardappelen al op. Het meis fe lag languit op haar buik op
den divan een reclamekrant Je te lezen dat in de
bus was geduwd. De jongen prutste voor het open
raam aan een tak, met zijn zakmes.
„Ze hebben -het bord op de deur alweer volgekrast,
de jongens van hiernaast," wist het dochtert je. Ze
keek echter niet op van haar lectuur.
Nog voor Hester tijd had gehad haar pak jes neer
te leggen vroeg ze: ,Waar is vader ?"
Alle vreugde liep uit haar vandaan, toen ze hoorde
dat Raoul nog niet thuis was geweest. Redeloos,
onverklaarbaar nestelde zich op 't zelfde moment
weer in haar de angst, die haar dezen dag verlaten
had. Ze begreep de geluksstemming van zooeven
niet weer. Waarom had ze die cadeautjes, die taart
gekocht?
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Anders dan ze 't zich had voorgesteld was 't dat
ze de geschenk fes verdeelde. Het meis fe vloog Naar
onstuimig om den hals, kuste haar, legde haar gezicht tegen haar wang. Hester schaamde zich voor
deze overdreven dankbaarheidsbetooging. Er was
iets wilds, iets geforceerds in. Hester proefde er
uit, hoeveel de kinderen te kort kwamen. De jongen was gereserveerder. Hij bedankte haar, deed
verrast om haar te sparen. Hij was echter niet werkelijk blij en wilde dat voor zijn moeder verbergen. Misschien kwam het eenvoudig doordat zij,
aangezien ze altijd weg was, zijn wenschen verkeerd
had geraden. Ze vreesde echter dat hij op een leef tijd gekomen was dat hij zich niet meer met een
kwartje knikkers voor veel, dat te wenschen overliet, liet paaien. Doch toen zij de taart uitpakte
werden de kinderen pas werkelijk blij. Hun oogen
glansden. Ze watertandden. De jongen werd bits
van zenuwachtigheid. Dit was de eerste taart, die ze
in de laatste jaren op hun tafel hadden gezien en
dan nog wel zoo'n mooie, met zilveren erwtjes hier
en daar en torentjes slagroom en een korst van
schuim met amandelen. Hester had geen honger
en sloeg haar middagmaal over. Er werd besloten
de tafel feestelijk te dekken, de taart op tafel te
zetten en te wachten tot vader kwam. Met zijn
drieen stonden ze voor het raam, tuurden langs
den tuin, het hoekhuis, naar het stuk Je Oosterzij-de,
dat te zien was. Langs den lantaarnpaal bij den
hoek moest vader heen. Doch vader kwam niet.
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Telkens vloog het meis Je naar buiten, de stoep af.
drentelde ze de paar meter naar den hoek en
stond te treuzelen bij den lantaarnpaal. Het broertie ergerde zich dat zij zich zoo bloot gaf. Er ontstond een kibbelstemming, moe als ze waren van
't gespannen wachten. Het was Mei, maar 't werd
reeds duister. Het werd hoog tijd dat de kinderen
in bed kwamen. Ten slotte hakte Hester ondanks
het protest van de kinderen den knoop door en
besloot alleen het feest te vieren. Onwennig zaten
ze met hun drieen om de tafel, waarop het meis Je
den pot met fuchsias van de vensterbank had geplaatst en een leeg mosterdvaat je met boterbloemen.
Hester's onrust nam hand over hand toe. Den kinderen zag men het aan dat ze niet door mismoedige stemmingen van de wits wilden gebracht
worden, ze wilden honderd procent genieten van
hun taart. Het meisie schrokte haar portie op en
keek met begeerige oogen naar een tweede stuk.
De jongen liet elk hap Je langzaam op zijn tong
smelten en ontstak in woede over het gedrag van
zijn zusje. Dan, toen 't genot voorbij was, werden
oak zij aangetast door de onrust van hun moeder.
Van moeheid en emotie werden ze sentimenteel.
De jongen, die zich anders verheven voelde boven
liefkozingen, klom bij zijn moeder op schoot en het
meis Je werd in haar liefdesbetuigingen theatraal.
Hester had alle moeite om het tweetal in bed te
krijgen. ,Zul je ons waarschuwen als wader komt,
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dat we zien hoe hij van zijn taart geniet?" kwam
de jongen nog in zijn hansop vragen, toen ze hem
al in bed waande en de onschuld van deze vraag,
deze valsche illusie van 't grootemenschenleven
maakte haar nog rampzaliger. Nadat ze echter opgeruimd had in de keuken en de kamer en nog
eens om 't hoekje van hun slaapkamer keek, sliepen ze beiden als rozen.
Hester schoof den•rieten leunstoel voor 't open raam
en ging zitten wachten op haar man. Thans begon
het te droppelen, een korte, schuchtere bui, die
even plotseling ophield als zij begonnen was. He
was Hester niettemin alsof ze de natte bladeren
van den ribes en den kastanje uit den tuin aan de
overzij ruiken kon. Ze nam zich niet de moeite het
licht op te steken. Langzamerhand doofden de lampen van de huizen in hun straat. Het schuren van
de electrische trams in de verte held op en hoe
langer hoe meer auto's gingen flitsen langs het stuk
kade, dat ze vvanaf haar plaats kon zien. Het toeteren van claxons beheerschte een wijle de stad.
Dan verminderde ook dat.
Het was half twee, toen zij zijn voetstap herkende.
Ze hoorde hem den sleutel draaien in het slot. Dan
was hij in de gang lang bij den kapstok bezig, wat
anders zijn gewoonte niet was, daar hij meestal
met hoed en Jas binnenkwam en 't aan haar overliet om die weg te hangers. Dan trad hij binnen.
Het kwam haar in 't duister voor dat hij kleiner
was dan anders, dat hij gebogen liep. ,Schrik niet,"
,
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zei ze, „ik zit hier nog in 't donker." Maar hij
schrok wel. Hij knipte het licht op en verblind
door 't plotseling felle schijnsel zag ze dat hij
doodsbleek was en dat zijn haren hem over het
voorhoofd hingen als had hij gevochten. Zijn
oogen stonden verwilderd. Hij deed een paar stappen naar haar toe, veranderde dan van plan en
liet zich voorover op het divanbed vallen. Ze wilde
naar hem toesnellen, doch merkte aan een beweging van zijn linkerarm en schouder, dat hij haar
weren wilde.
Ze luisterde naar zijn snikken, droge, lange halen
als van een gewond dier. Ze had hem nog nooit
zien huilen, hij was altijd zoo beheerscht. Na een
wijle, het kon uren geduurd hebben dat zij daar
stiff en ontzet bij het raam had gestaan, hoorde ze
een klank, die anders was, Bien ze niet herkende,
een wild fluisteren. Ze spande haar gehoor in en
herkende haar naam. „Hester, Hester, Hester,"
stootte hij uit als iemand, die verdrinkt. Ze stortte
naar hem ktoe. Hij trok haar woest in zijn armen,
drukte haar mond tegen den zijnen, terwijl koortsachtig het aaien van zijn lange, smalle handen begon vanaf haar kruin langs haar nek en rug. Dan
liet hij haar een moment los en keek verwilderd,
knippend met zijn oogen rond.
,,Doe dat licht uit," fluisterde hij en kom hier. Ze
gehoorzaamde. Opeens was de kamer hun nachtkamer weer met het vertrouwde schijnsel van de
lantaren op den hoek langs muren en dingen. Ze
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schopte haar schoenen uit en school zoo aangekleed dicht tegen hem aan op bed. Zelf s was 't
een moment, toen ze hem in haar armen hield tegen zich aan alsof ze nu volkomen gelukkig was.
,,Ik ben verloren, Hester, ik ben verloren," praatte
hi* dan. ,Ik heb nog trachten te vluchten, maar ik
was te laat. Paoli is gisteren al vertrokken. Hij
beef t mij in den steek gelaten, mij niet bijtijds gewaarschuwd. Nu is 't nit."
Ze begon zoo hevig te rillen en !te klappertanden
dat ze hem los moest laten. Ze drukte haar handen
tegen haar mood om het klappertanden te bedwingen. „Is het King?" kon ze eindelijk uitbrengen. Hij knikte. Haar rillen hield op en een groote
verslagenheid kwam over haar. Mat en verloren
lag ze naast hem, ze raakte hem niet aan. Ze lag
machteloos en overwonnen.
Zoo lagen ze stil naast elkander gedurende eenige
oogenblikken in het donker, twee eenzamen, twee
verlorenen. Ze hadden zoo kunnen doodgaan samen.
Na een pons begon hij weer te spreken: „Het is
goed dat jij me aan mijn lot overlaat, ik ben jullie
toch maar tot last. Ik sleep jullie onschuldig in de
ellende. Ik ben een nonvaleur. Ik kan niks. Ik ben
te stom om ook maar het brood te verdienen. Ik
misbruik je." Doch dit Wilde ze hem niet hooren
zeggen. Dit was jets dat hij nooit geweten had en
zij vermoedelijk ook niet. Ze kroop weer dichter
naar hem toe, ze liefkoosde hem, kuste hem. Ze
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aaide hem doch niet met vreugde. Mateloos mo.
was ze nu. Zelfs hun liefde leek besmet. Vleugellam was zij. Haar liefde wilde thans in den hoogsten nood niet op vlucht geraken en dat maakte
haar bovenal treurig. Ze kon deze comedie van
flauw gevoelde liefkozingen niet langer verduren
en stond onder voorwendsel van een zakdoek te
gaan zoeken op. Daarna ging ze weer zitten in
den rieten leunstoel voor het raam en 't was haar
beter te moede. Hij vertelde haar nog verdere details van de wijze, waarop hij in King's macht
was geraakt, doch zij was als een automaat, volstrekt gevoelloos. De druk, de spanning was voorbij, ze was niet meer bang, niet gelukkig, niet ongelukkig. Ze zwegen weer. Na enkele minuten
hoorde ze zich vragen: ,Wil je niet jets eten, hier
is een stukje taart."
„ ja, ik heb honger," antwoordde hij. Dan zat hij
op den rand van 't divanbed en at de taart, die
voor hem klaar stond.
En zij zat maar en luisterde.
Eens op een nacht, toen ze langs weilanden wandelde had ze een koe hooren kauwen. Daaraan
deed dit geluid van kauwen in de donkere kamer
haar denken.
Doch ook door het doode punt van den avond
raakten ze heen. Een wijle was het alsof ze zittende met open oogen en luisterend naar zijn eten
sliep. Toch had dit halve slapen haar verkwikt.
Haar schrik was voorbij. Ze was gewend aan de
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nieuwe situatie van dit zitten met den wanhopigen
man. Met een ruk schrok ze wakker.
,,Maar is King niet tot rede te brengen?"
„ Jazeker," laehte hij schamper, ,daar is alles om
begonnen, hij heeft drieduizend gulden noodig en
hi* denkt dat jouw familie dat wel zal betalen."
,,Drie — dui — zend gulden," herhaalde zij, „drie
— duizend gulden."
Dan wierp ze met een theatraal gebaar het hoof d
in den nek en zei: ,Wacht hier op me, ik ben over
een uur terug."
Hij keek haar vol spanning en verwachting aan,
opende zijn mood om te vragen, maar bedacht zich.
Iets in hem wilde niet weten. Doch onmiddellijk
werd deze weifeling overgleden door Bien blik van
vertrouwen in haar. Zij zou hem redding brengen.
,,Waeht her op me," zei ze nog eens terwijl zij zich
hoog opgericht voor zijn divan stelde. „Tot straks",
dan liep ze de kamer nit.

TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Op straat was het ruischen van den regen, die heel
den dag had gedreigd, voorgoed begonnen. Hij
ruischte langs de ritselende zij van haar regenjas,
ze voelde in een ommezien de haren langs haar
hals en voorhoofd, die uit haar muts vandaan
kwamen, tegen haar huid plakken. De enkele
taxi's, die nog langs stoven gleden door putsen
water heen. Ze voelde dat een agent haar nakeek.
De man had voor de wolkbreuk beschutting gezocht onder een balcon.
Ze begon hard te loopen, met haar handen diep in
de zakken van haar Jas en haar hoofd voorover.
Het was alsof thans de rivier ook sliep. De regen
ruischte neer in een zwarte holte, waarin niets te
onderscheiden viel. Slechts kleine trillende strepen
licht kaatsten tie lantarens in het water. Heel in
de verte hoorde ze een zacht, puf f end geluid, dat
aanzwol. Ze zag twee lichten naderglijden, het
puf f en werd luider en was nu heel nabij. Toen de
schuit onder de brug doorgleed zag ze een rossig
schijnsel en daarin een man met een pet op als een
verschijning, die weer onder de galmende tunnel
van de brug en in den nacht verdween. In het oosten echter was het alsof het duister werd opgetild
en of beloften van licht begonnen door te schemeren. Ook de overzij van den rivieroever, waar altijd kolen-aken zij aan zij gemeerd lagen, was uitgestorven. De regen verminderde, maar vanaf de
balcons stroomden nog stralen water naar bene-
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den. Onder -het reeds voile loof van de populieren
aan de Zuiderkade drupte het zwaar.
Voor het huis van van Ruttenvelde, waar het trottoir wat verzakt was, had zich een groote plas gevormd. Ze moest en overheen springen om het
droge plekje te vinden, beschermd door de pui
van het huis. Ze schudde haar kletsnatte kleeren
uit en belde lang als een alarmkreet. Er werd direct binnen eenig gestommel hoorbaar. Door 't
raampje zag ze dat boven Licht werd gemaakt.
Daarna hoorde ze stappen op de trap. Iemand
morrelde aan het slot en de grendels en deed de
deur open. Het was van Ruttenvelde zelf in nachtkleeren met een chambercloak daarover heen geschoten. Zonder lorgnet. Aan zijn warrige haren en
verdwaasde oogen zag ze dat hij uit een vasten
slaap was opgeschrikt.
,,Hester," zei hij en week een stag achteruit om
haar binnen te laten. Zoo had hij haar nog nooit
genoemd. Ze hoorde uit den klank van zijn stem
dat de naam hem zeer vertrouwd was. Ze schreed
naar binnen. Hij ging haar voor de trap op naar
zijn verdieping, zonder te vragen. Ook zij zweeg.
Het was een lange tocht naar boven, het licht tegemoet van het portaal, als 't beklimmen van een
trap in een droom.
Hij opende voor haar de deur van de huiskamer.
,,Wacht even, ik kom zoo!"
Doch ze luisterde niet naar hem, maar bleef hem
aankijken en ook hij kon zijn blik niet van haar
17
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losmaken als kon hij maar niet gelooven dat zij
daar werkelijk was. En dan achteruit loopende
omdat hij haar bleef aanstaren, begon hij de tweede trap op to stijgen en weer volgde zij en begon
Bien eindeloozen bangen droom van trappen klimmen opnieuw, maar langzamer. Telkens zette hij
zijn beide voeten op dezelfde tree en wachtte dan
en telkens, trede voor trede volgde zij.
Toen ze op het bovenportaal aangeland waren
bleven ze nog eens tegenover elkaar staan: twee
menschen, die elkander monsteren. „Hester Page,"
prevelde hij. „Hester Page." Al zijn verlangen en
al zijn twijf el lagen uitgedrukt in de wijze waarop
hi, haar naam noemde.
Zij kreeg den indruk dat hij nog niet heelemaal
wakker was; als van een slaapwandelaar, steunend,
klonk zijn stem. Hii zocht haar oogen maar zij
wendde haar gezicht af. Dan 'opende hij de deur
van de logeerkamer.
Vanuit de gang tastte hij om den hock, naar het
knip Je van 't licht, want zelf waagde hij zich niet
in de helle kamer. Nog eens streek zijn intense
bange en verwonderde blik langs haar heen. Ze gehoorzaamde al. Met gebogen hoofd schreed zij de
naar kamfer riekende kamer binnen en trok de
deur achter zich dichit.
Van Ruttenvelde ging de badkamer binnen en liet
het water uit de kraan van de waschtafel over zijn
handen stroomen.
Hij dronk drie glazen koud water achtereen om
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wakker te worden uit dezen droom, doch het lukte
hem niet tot een andere realiteit te ontwaken. Dan
sloop hij terug naar de logeerkamer. Zij had het
licht uitgedaan. Maar in het duister zag hij haar
als een bleeke schim op bed liggen.

DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Hester kleedde zich aan in de haar vreemde kamer. Behoedzaam had ze zijn hand verlegd, die hij
al slapende, om haar schouder hield gebogen, als
om haar voor altijd vast te houden. Hij was door
haar beweging even aan den rand van ontwaken
gekomen en weer inslapend had zijn mond gemurmeld : „Hester." Dat was het eenige woord, dat tusschen hen was gesproken. Thans zat ze zich geluidloos aan te kleeden. Toen ze zich bukte naar
haar schoen sloeg de lueht van 't stof f ige vaste
kleed naar haar op. De zij van de gordijnen haakte
aan een onef f enheid van haar vinger. Gek laag
was dat zwarte stoelt Je waarop ze zat. Buiten trillerde een vogel. De vreemde man in 't bed sliep nu
met open mond. Plotseling zag ze zichzelf zitten in
den met groene zij gedrapeerden spiegel van de
toilettafel. Niet to gelooven dat dit zijzelf was, die
her in deze vreemde kamer met dezen vreemden
man zat. Het begin van den nacht met hem had
ze zich niet zoo vreemd gevoeld. Datzelfde moedige, haastende, verbeten gevoel als voor een operatie kende ze wel. Toen haar eerste bevalling begonnen was had ze zich net zoo wanhopig moedig
gevoeld. Maar dat was destijds de aanloop geweest
voor een sprong in de goede richting. Thans had
ze gedwaald. Dit was mis, heel ver mis. Ze had
zich in haar op winding dezen nacht niet geschaamd. Maar o, nu begon ze zich verschrikkelijk
te schamen. Terwijl ze haar natte haren glad-
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streek durf de ze zich niet nog eens in den spiegel
te bekijken. Ze durfde bijna niet ademen van
schaamte. Het voelde aan als een fysieke pijn. Nog
nooit eerder had ze deze gewaarwording gekend
van niet meer thuis te hooren bij haar eigen man
en kinderen. Dit sink leven moest geschrapt worden, vernietigd. Ze keek verwilderd om zich heen
en begreep dat het er was en niet te niet gedaan
kon worden. Hoe was ze ooit zoo dwaas geweest
zich in te praten dat ze dien zieligen, eenzamen
man meteen een beetle gelukkig wilde maken? Ze
had hem Been moment gelukkig gemaakt. Lief de
voorwenden lag haar niet. Het medelijden, dat ze
voor hem voelde, viel immers in 't niet tegenover
deze schaamte, die in haar geboren was en groeide. Waarom had ize den ruiterlijken weg niet bewandeld en aangebeld en eenvoudig gevraagd: „U
moet me helpen, we zijn in hood."
Maar dat kon Loch ook weer niet! En ze moest die
Brie duizend gulden hebben. Maar hoe? Hoe had
ze zich dat voorgesteld? Ze had niet gedacht, dat
was het erge! Hoe kon ze hem nu, in deze situatie,
vragen om geld? Nu immers minder dan ooit! Er
moest een uitweg bestaan; ze wilde zich op de
knieen werpen en smeeken: ,Laat me weer goed
worden, ik wil niet zondigen. Ik wil weer de Hester van vroeger zijn !"
En dan zou er misschien iemand opstaan, die haar
hielp, die haar handen in de ziine nam en haar
aankeek en begreep.
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Tegenover wie ze als een klein kind wezen kon.
En meteen moest die iemand van Ruttenvelde we
zen, de wijze, oudere vriend, tegenover het verd-waalde kind, die haar met drieduizend gulden
naar huis zou sturen.
Voor Hester Page, die toch een leven vol zorgen en
moeilijkheden achter den rug had, brak thans pas
de moedeloosheid van den niet meer onschuldigen
volwassen mensch aan, die de verantwoording van
het leven niet aandurft. Ze was nog nooit geschrokken van de gedachte dat alle consequenties van
haar daden haar aangerekend zouden worden. Ze
had nog nooit behoefte gevoeld de wereld toe te

roepen: ,Dit had ik anders bedoeld. Beoordeelt
me naar mijn bedoelingen. Ziet me zooals ik zou
wenschen te zijn en niet zooals ik per ongeluk geworden ben." Want tot op dat uur had ze vrijwel
geleefd zooals ze dat gewenscht had. En indien er
at elementen in haar leven bestonden, die niet door
den beugel konden, zooals haar geldelijke transacties, dan had ze deze fouten in onschuld bedreven. Haar handelingen hadden steeds met haar
innerlijke overtuiging gestrookt. Thans, in een
nacht, in een uur, had ze dit evenwicht verbroken.
Het lijkt wel alsof elke tijd zijn eigen drogredenen
bezit achter welker rug fouten naar binnen gesmokkeld worden.
Zoo bedient zich deze eeuw van het theatrale gebaar, de bravoure, de geste. Zelfs een zuivere vrouw
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als Hester Page had niet beseft welke moreele
enormiteit er schuil ging achter het fiere gebaar,
waarmee ze den naoht had gezocht om haar man
te redden. Ze had de waarschuwing van haar innerliJk verloochend, ze had met luidruchtigen
moed haar ziel het zzwijgen opgelegd. Ze had, toen
ze de deur van de groene kamer achter zich sloot,
haar diepste zelf verraden en zou dit geweten hebben, indien ze zich zelf niet door den grootschen
schijn van haar tocht had laten misleiden. Thans,
in het schrille ochtendlicht zag ze, en te laat, den
val, hare zonde, die niet te herstellen was. Met
deze zonde, zou de twijfel in haar leven geboren
worden, niet opeens, maar langzaam aan als een
bacil, die zich in 't organisme nestelt. Binnen het
jaar zou Hester Page wakker liggen 's nachts om
zich of te vragen of ze wel goed had gedaan, and eren op te of f eren voor haar lief de. Ze zou ironisch terugblikken op de dwaze romantiek, die erin bestond eenen hotelier op te lighten, ter wille
van wat zijden jurken, waarmee ze de lief desf antaisie van haar man had gevoed. Zelf s zou ze niet
meer begrijpen, waarom ze haar beste jaren aan
een nonvaleur had verspild. Al was ze arm geweest en werd ze door zorgen bestookt, toch had
ze de bezielde wereld gekend van het paradijs en
haar moeilijkheden, die ontstonden omdat de menschenmaatschappij geen atoom van een hoogere
ordening binnen haar lichaam dulden kan, had
ze licht gedragen. Thans echter, nu Satan ten slot-
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te toch nog de kans had gekregen haar ziel te
executeeren, was 't alsof er een opening gekomen
was in de camera obscura van haar innerlijk, waardoor het daglicht binnenviel. Langzaam, langzaam
zouden die kostbare beelden daar verbleeken, verdoezelen en ten slotte geheel verdwijnen.
Toch besefte ze den vollen omvang van haar ongeluk nog niet. Ze voelde zich radeloos maar erkende nog niet den ernst van het feit, dat haar in
dozen toestand bracht.
Intusschen werd ze door het idee fixe bezeten hier
niet zonder drieduizend gulden vandaan te gaan.
Ze moest van Ruttenvelde hetgeld vragen al had
ze 't liefst willen ontvluchten, deze kamer, dezen
man, zichzelf, de wereld. Bestond er toch maar
een kans de fatale woorden te uiten, zonder verband met het voorgevallene! Was ze nog maar onschuldig, argeloos, dan zou 't niet zoo moeilijk zijn
zelfs dit enorme bedrag te bedelen. Helaas, die tiJden waren voorbij ... .
Van Ruttenvelde lag, terwiJi zij zich treuzelend
aankleedde al een pool wakker. Hij verroerde zich
niet. Grimmig keek hi* toe terwijl ze haar schoenen dichtveterde, in haar onderjurk gleed, de zilveren knoopen van haar jurk sloot, haar gebloemde bolero aantrok.
Ze hadden Bien nacht niet meer gesproken. Stilzwijgend had hij aangenomen dat ze naar hem
toe kwam vluchten, misschien wel voorgoed. Ze
kwam zijn bescherming vragen tegen Muschman,
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den vetten Silenus, wiens aanwezigheid in haar
milieu hem -zooveel zorgen had gebaard. Ze had
niet meer kunnen ademen in de verstikkende lucht
van de armoede, ze kwam bij hem steun zoeken en
het welbehagen van een regelmatig bestaan. Dit
alles had hij onduidelijk gedacht, toen ze hem zoo
onverhoopt in de armen was gevlogen. Verder was
er nog geen tijd geweest voor bezinning. Hij had
het wrange geluk gesmaakt van de bevrediging
van zijn innigsten wensch, die tegelijk een ontgoocheling was. Want nu hij haar dicht tegen zich
aanklemde voelde hij dat ze hem verder bleef dan
ooit. Als een dorstende, die zout water drinkt, zoo
was zijn lief de. Hij bleef naar de Hester Page zijner
droomen smachten, terwijl hij haar in zijn armen
hield. Er waren nog vage beelden, terwiji hij insliep, hij zag zich bij 't ontbijt zitten, terwijl zij
thee voor hem inschonk, hij zag zich loopen langs
de korenvelden van 't stadje zijner kinderjaren
met Hester aan zijn zij en toen viel hij in slaap.
Nu hij echter bij 't ontwaken gewaar werd dat zij
was opgestaan en aanstalten maakte to vertrekken,
kwam de oude twijf el opnieuw bij hem opzetten.
Hij voelde zich gekwetst, vernederd door die heimelijke vlucht en was beducht voor een dergelijke
onthulling van haar wezen als hij gevreesd had.
Thans voelde zij dat hij wakker was en haar aankeek.
„Ik moet thuis zijn," murmelde Hester, terwijl ze
zijn blik ontweek. Desondanks ging ze naast hem
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op bed zitten. Haar lichaam was vlakbij, binnen het
bereik van zijn hand, die op de deken lag, doch ze
raakten elkaar niet aan. Zij streelde niet zijn hand,
hij trok haar niet naar zich toe. En tegelijk voelden beiden het annatuurlijke van hunne wederziJdsche terughoudendheid in de situatie, waarin
ze zich bevonden.
Ze keek hem telkens schuw van terzijde aan; wat
ze zag was een norsch en verbitterd gezicht. Daarna waagde ze 't heelemaal niet meer in dat strenge
rechtersgezicht ate kijken, hoewel ze de hoop nog
niet opgegeven had dat het wonder zou geschieden, dat hij eensklaps al haar tegenstrijdige wenschen en klachten zou raden en haar tegelijk helpen en ontzondigen zou. Of eigenlijk ze verwachtte geen moment dat deze man, deze van Ruttenvelde zoo'n verhelderende rol in haar leven zou
spelen, ze verwachtte slechts dat het onmogelijke
waar zou worden, dat hij omgetooverd worden zou
in een ander, zooals een bankroetier hoopt dat een
millioen voor hem nit den hemel vallen zal, zooals
de moeder van een dood kind hoopt dat ze zich
vergist, dat het toch weer tot leven zal ontwaken.
Toen begon ze met haar vinger letters op het laken
to schrijven, S.O.S. schreef haar wijsvinger, f 3000.
S.O.S. f 3000. Dan wachtte ze. Hij ging overeind
zitten.
Elke vezel in zijn lichaam was gespannen, hij kon
niet lezen wat die vinger zoo koortsachtig schreef,
terwijl de vrouw hem angstig van terzijde aanzag;
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hij kon het niet lezen, rnaar hij wist wat het wezen
zou, wist het, vanaf het oogenblik dat hij Naar
aan zijn zijde had gemist. Doch, net als zij, hoopte
hij, tegen beter weten in, dat het niet zoo wezen
zou. Toen hij niet scheen te begrijpen, haalde zij
uit haar •tasch haar lippenstift te voorschijn en
schreef nog eens met karmijnroode letters: S.O.S.
f 3000.
Hij stood op uit bed. Ook zij vatte dit op als een
sein tot opstaan. Met denzelfden steelschen, glurenden blik volgde ze bang zijn bewegingen of hij
niet misschien toch het geld zou gaan halen. Maar
hij trok zijn chambercloak aan, liep naar de deur,
hield die open en zei met zijn afgemeten faucetstem:
,,Het spijt me, mevrouw Page, dat U zich valsche
illusies heeft gemaakt, maar met deze tactiek bent
U aan 't verkeerde adres, mag ik U verzoeken?"
Ze maakte nog een schichtige beweging, als Wilde
ze tegen hem opspringen om den arm, die de deur
openhield, naar beneden te rukken, om nog te verklaren, de situatie uit te leggen, maar even plotseling zag ze het hopelooze van dezen opzet. Ze stommelde in haar natten plakkerigen regenmantel de
trappen af. Hij trok aan het touw en de kille morgenlucht tochtte naar binnen; armzalig en kleumend bereikte ze de grijze ochtendstraat.

VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Hester liep door straten en straat Jes, die in dery
ochtend nog verlaten waren. Het laatst beyond z i j
zich in een van die grijze baksteenen geulen, waar
men vergeten zou dat er bloemen en 'boomen bestaan. Ter weerszijden waren kleine nerinkjes. Een
strijkerij, een paar kruidenierszaakjes van 't soort,
dat altijd naar petroleum en kof lie ruikt. Ergens
was in een raam een etalage van onbegrijpelijke
instrumenten voor diamantslijpers. Daarnaast een
kruierij. Een winkel, waar men voor sajetten sokken, garen en band, veters en boodschappentasschen terecht kon, die echter vooral de clandisie
had van de straat jeugd voor een bepaald soort ouderwetsche hard geverfde tollen, die nergens anders to krijgen waren. Centsprenten en zwarte balletJes kon men koopen in die straat en de wollen
capelines, waarmee nog blinde bedelaressen loopen. her had men een bepaald soort duim en
moert Je, miereneieren, boenders, petroleumstellen,
die geen warenhuis leveren kon. Echter dat heele
neringbedrijf sliep nog. Gelijk de muffe verouderde
inventaris versliepen de bewoners van de Godelievestraat hun tijd. Om elf uur hingen vrouwen in
nacht Jak met papillotten in de haren uit de ramen.
Oude moedertjes kwamen pas tegen den middag
als 't zonnetje scheen naar buiten op de stoep of
voerden haar kanarie.
Pas als de dag voldoende vermoeidheidsstof verzameld had, wreef deze straat haar gore gezicht uit.
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Dan kwam uit de kruierij het draaiorgel, dat daar
gestald was, naar buiten knersen, begonnen rekels
van honden hun geruik aan elkaars schamele lijven, dribbel len zij in bochtigen tocht om de stoepen. De pure ochtendklaarte werd evenwel door
deze buurt genegeerd.
Achterin, naast een handelaar in tropische visschen, woonde Muschman, Bien Hester onder den
naam van professor King kende. Het was naar zijn
huis dat zij zich thans spoedde. Niet dat ze een
vooropgezet plan had. Als ze voor hem stond zou ze
we! zien -hoe ze haar bezoek inkleedde. Vooropgezet , e tactiek kende Hester immers nooit. Ze wist alleen dat de wereld geworden was tot een glas, waardoorheen ze niets moois meer kon zien, omdat het
door angst en viezigheid verduisterd was. Dat glas
had een brandpunt en dat was King. Ze voelde zich
onweerstaanbaar gedreven om tegenover Bien King,
die zoolang een door haar niet begrepen, schrikwekkenden invloed op haar bestaan had uitgeoef end, als mensch tegenover mensch te komen staan.
Ze wilde het gevaar, nu ze het localiseeren kon, in
de poppet jes van de oogen kijken. Waarom? Ja,
dat wist ze niet. Misschien om haar haat erop of te
reageeren. Misschien ook om de afgrijselijkheid van
een als spook op den achtergrond van het leven
manoeuvreerend gevaar, tot menschelijke proporties terug te brengen, omdat het beter is tegen een
mensch dan tegen een demon te vechten. Het was
de neiging, die een man bezielt, die zijn vijand op-
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zoekt met een „kom. op als je durf t" en de bedoeling hem onschadelijk te maken.
De behoefte King in zijn hol op te zoeken rechtvaardigde zij tegenover zichzelf met de overweging
dat zij hem, wanneer ze met hem sprak, misschien
vermurwen kon.
Ze belde aan en wachtte voor de vervelooze voordeur, maar er werd niet opengem.aakt. Ze poogde
door de ramen te kijken, waarvoor onwaarschiJnliJk vuile glasgordijnen hingen. Ze zag een leege
kamer. Toch wist ze dat hij niet vertrokken kon
zijn. Ze belde nog eens en stond al wachtend te kijken voor het raam van den naturalist, waar eenige
maanvisschen met starre oogen en uitgespreide vinnen stil hingen, eensklaps met een ruk naar voren
zwommen en dan weer roerloos tusschen de groene
waterplanten bleven hangen, als wisten ze niet
meer, waarom ze zoo rukkelings vooruitgeschoten
waren. Nog altijd kwam er geen geluid.
Hester klepperde aan de brievenbus en belde nog
eens, vier korte belletjes. Dat hielp. Er werd eenig
geslof achter in huis hoorbaar en even later verscheen King, die angstig om den hoek van de deur
gluurde. Toen hij Hester zag begon zijn gezicht te
stralen.
,,Kom binnen, kom toch binnen, mevrouwtje,"
praatte hij en vatte haar bij den bovenarm.
,,Neem me niet kwalijk dat ik U zoo ongegeneerd
ontvang, 't is nog nacht, niet waar, en 't is hier een
beet je rommel, ik was aan 't voorbereidingen ma-
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ken om op reis te gaan."
Inderdaad, er was in huis de meest desolate, smerige rommel, Bien Hester ooit gezien had. Hoewel
King blijkbaar de heele benedenverdieping tot zijn
beschikking had, scheen het dat hij slechts in een
vertrek huisde. Zooals Hester al door 't raam gezien
had, was de voorkamer leeg op een hoop leege blikjes, papieren, losse cartons en cigarettendoosjes na.
Een kleine zijkamer was niet leeg, maar scheen
voor magazijn te dienen. Kisten en kratten waren
op elkaar gestapeld tot aan de zoldering, daar middenin stond een groot luxueus koperen bed met
rote satinetten schotten tegen de glimmende spijlen en onder een kanten sprei een rommeligen
hoop ,dekens.
De achterkamer, die op een klein tuintje uitzag,
maakte nog het meest den indruk van normaal be
woond te zijn. Ook pier stond een bed, een eenvoudig, van bruin geverfd hout met rood satinett-en
dekens, waaruit de watten puilden. Hier had King
blijkbaar zooeven geslapen. Hij was zelf trouwens
in nachttoilet, dat bestond uit een broek van saronggoed met een pyjamajasje van zwart satinet
m t ceriseroode opslagen.
De knoopen van het Jas je waren eraf zoodat telkens wanneer zijn vette handen bij 't gesticuleeren
de voorpanden loslieten, zijn kwabbige en in 't
midden behaarde borst zichtbaar werd.
Onder de lamp stond een ronde tafel met een serge
kleed, twee stoelen ook van rood serge met als zij-
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leuning roode singels waren ter weerskanten van
de tuindeuren opgesteld.
Op den schoorsteen, op het mahoniehouten buffet
en een commode lagers tusschen een onbeschrijf lijken rommel van vuile borders, schoteltfes met boordeknoopen, aschbakken met peukjes sigaar, glazen
zuur geworden melk, -zijn krissen en wapenen, de
trots van King, waarvan hij zoo dikwijls tegenover
Hester en de kinderen had gewaagd.
Die krissen waren als vliegen neergezwermd tusschen het vuilnis van de kamer.
Het bleek dat hij werkelijk bezig was aanstalten te
maken voor een reis. Een groote hutkof f er gaapte
open en was ten deele gepakt. In den tuin king een
waschlijn, waaraan ondergoed droogde, zoo vuil,
met zulke onsmakelifke vlekken, dat Hester onwillekeurig ernaar kijken moest.
King ging zitten op 't verf omf aaide bed en wees
Hester een van de roode stoelen aan. Doch ze weigerde en bleef staan bij de tuindeuren.
„U gaat dus werkelijk op reis?"
Hij keek haar met vergenoegde plooien in zijn gezicht aan, terwijl zijn oogen haar tegenknipperden.
„ Jazeker, jazeker, we gaan op reis, we gaan op
reis," zei hij en floot eenige maten. ,,Nu mevrouwtje
Page bij mij op visite komt, gaan we zeker op reis."
Ze keek hem schielijk aan om goed te luisteren naar
wat hij vertelde. Ze vatte nog niet zoo gauw wat hij
bedoelde.
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Maar hij had geen oog voor haar en begon vergenoegd door de kamer to slenteren.
„Ik heb altijd wel geweten dat U een verstandige
vrouw bent, mevrouw Page, een zeer verstandige
vrouw, ik zei gisteravond nog tegen Uw man, je
hebt een verstandige vrouw, een heel verstandige
vrouw....
Hij nam een kris van den schoorsteen.
„Kijk, dit is de mooiste van de heele verzameling.
Dat is de beeltenis van Ardjuna, hier op het gevest.
Ziet U wel, hij beef t een spitsen news, dat is omdat
hij een edele 'held is, Ardjuna. Mag ik U deze als
aandenken geven, met mijn oprechten dank voor
11es .... !"
alles, U begrijpt me? voor alles
Hij keek haar met vochtig glimmende oogen aan.
Men zag dat hij 't meende, wat hij zei. Hij was wel
buitensporig verheugd over haar bezoek.
Hij drukte haar de Indische kris in handen. Ze keek
verwezein naar het ding, naar het houten gevest,
gesneden in den vorm van een wajangpop, met
spitsen kop en haaks gebogen armen.
„U wilt toch niet zeggen, U denkt toch niet......
stamelde zij.
,,Heb je die drie duizend pop soms niet?" schreeuwde hij opeens en kwam op haar toeloopen. ,Geef
op die drieduizend gulden, ik moet ze hebben, vandaag nog!"
Zijn gezicht, waarin nog de sentimenteele vreugdetranen van daareven blonken, hing als een in angst
en dreiging verstard masker vlak voor het hare. Ze
..
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deed een stag achteruit, ze maakte een gebaar van
ontzetting met de hand, waarin ze nog de kris hield
en stootte daarbij met haar elleboog in voile vaart
tegen de punt van de commode. Het scheen dat ze
de pijn op dit moment van of grifzen en uitputting
niet kon verdragen, want een Wilde woede over die
pijn beving haar en ze sloeg blindelings met den
spitsen harden kop van Ardjuna op het dikke hoof d
voor haar. Wat er then gebeurde begreep ze niet ten
voile. De man wankelde, er teekende zich bloed af
op de plek waar de puntige neus van het gebeeldhouwde gevest in den slaap was gedrongen. Ware
ze niet opzij gesprongen dan was hij in zijn voile
zwaarte over ,haar heen gevallen.
Ze wachtte niet om to onderzoeken wat er gebeurd
was.
De kamer, het waschlijnt Je, zijn woorden, smolten
samen tot een gruwelbeeld, vooral echter dat nader ende gezicht, dat tot een ,sym;bool geworden was
van al het gif dat haar leven verwoest had.
,

Ze zoog haar adem in, wierp de kris met een vaart
van zich af, zoodat zij kletterend door de brekende
ruit van de tuindeur vloog en stortte de straat op.

V 1 JF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Toen van Ruttenvelde tegen tienen het Paleis van
Justitie betrad was daar al het nieuws bekend dat
Bien ochtend omstreeks zes uur, Muschman, zich
laatstelijk bedienend van den naam King,vermoord
was gevonden. De politie was gegevens komen vragen bij zijn verdediger in zijn laatste of faire, Mr.
Meeuwese en zoo was het feit bekend geworden.
De off icier van Justitie meende net voldoende materiaal in handen te hebben om een nieuw bevel tot
inhechtenisname uit te vaardigen, zoodat de dood
van Muschman eenige opschudding verwekte. De
gedachte aan zelfmoord bleek niet houdbaar. Weliswaar had de vos begrepen dat hij in de klem zat
en voorbereidingen tot vluchten getrof f en. Maar de
dood was ingetreden door een slag met het gevest
van een kris, die zich in den tuin van zijn woning
in de Godelievestraat beyond, op zijn hoof d.
Van Ruttenvelde voelde ich, bij het hooren van
deze tijding onpasselijk worden. Terwijl hij in de
toiletkamer stood, zwalkten er zwarte flarden voor
zijn oogen. Hij hield zijn polsen onder de kraan,
maar dat herinnerde hem aan iets, dat hem zoo'n
pijn deed, dat hij de kraan weer dicht draaide.
Met het stroomen van het water was pas de groote
neerslachtigheid doorgebroken, die hij Bien heelen
ochtend verwacht had, doch die als 't ware verstopt
had gezeten achter kwaden luim, balsturigheid en
hoofdpijn. Meteen was hij echter over het gevaar
van f lauwvallen heengekomen. Er was geen zitting
,

-
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dien ochtend, hij was slechts om een collega te
spreken naar het Paleis gegaan, zoodat hij, zonder
opzien te baren, verdwijnen kon. Buiten riep hij
een taxi aan en liet zich naar de Oosterzijde brengen. Na zijn onpasseli, kheid van daareven voelde
hij zich thans verhit. Het bloed klopte in zijn keel,
telkens begonnen zijn ooren te suizen. Het was alsof hij zware koorts had. Bij het hotel van de Oosterzijde stapte hij uit en ging vender te voet.
Kwart over vijven was het geweest, toen Hester
Page hem verlaten had. Om zes uur was Muschman
vermoord. Voor zoover ze in 't Paleis wisten, tastte
men omtrent den dader in het duister.
Hij sloeg het Slagpad in en belde bij het huis der
Page's aan. Het duurde lang voor er werd opengedaan. Voor de gesloten deur ving hij klanken op
van zenuwachtig heen en weer gepraat. Hij belde
nog eens en toen voor de derde maal. Eindelijk ging
het raampje van de voordeur open en het roodbehuilde gezicht Je van het kleine meisje keek hem
aan.
,,Kun je me ook zeggen of je moeder thuis is?"
vroeg van Ruttenvelde.
,,Nee, moeder is er niet," antwoordde het kind ,smeet
het raamp je dicht en liet hem op de stoep staan.
Doch even later werd de deur geopend en de jongen trod hem zeer bleek tegemoet. Er trok een glans
van blijde herkenning over zijn verwrongen gezicht je.
,,Komt U ...... begon hij, maar zijn lip beef de zoo,
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dat hij drie keer probeeren moest voor hij zijn zin
ten einde kon brengen. ,Komt U soms met berichten over moeder?" stamelde hij.
Van Ruttenvelde 'beefide net zoo erg als de kinderen.
Hij trod binnen. De voordeur werd achter hem met
grendels gesloten. Hij ving de woorden op: ,Goed
dicht doen, Jo, vader heeft toch gezegd dat we niemand mochten binnenlaten."
„ Ja maar Bien meneer kennen we."
„Is jullie vader er ook niet?" vroeg van Ruttenvelde en werd zich nu pas ervan bewust dat hij geen
redelijke verklaring voor zijn aanwezigheid kon geven.
De kinderen schudden ontkennend het hoof d en
lieten hem in de huiskamer binnen. Ze waren kennelijk blij dat er een groot mensch was, die deze
bange uren met hen wilde doorbrengen.
„Is jullie moeder naar haar zaak?" informeerde de
rechter tegen beter weten in.
Op deze vraag begon het meis je opnieuw te huilen.
De jongen veegde zijn oogen of aan zijn mouw en
deed hopelooze pogingen om zich te beheerschen.
Met horten en stooten kwam het verhaal eruit dat
moeder 's avonds laat nog was uitgegaan voor een
boodschap en daarna niet was thuis gekomen.
Ze waren nu zoo bang dat er een ongeluk gebeurd
was, want dit was nog nooit zoo geweest.
„Maar kan het niet dat je moeder bij die.... boodschap is opgehouden, ergens is blijven praten of
,
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zoo en toen ineens doorgegaan is naar den kunsthandel?"
Nee, dat kon niet, want daar had vader ook al aan
gedacht, maar bij Bibel was moeder niet.
,,En is je vader moeder nu zoeken ?"
Ze knikten.
,,Is vader, is vader, naar de.... politie .... ?"
Tot zijn geruststelling ontikenden de kinderen ten
stelligste. „Ik had het aan een politieagent willen
vragen, waar moeder was, maar vader zei dat ik
dat niet doen mocht. We mochten niet eens vertellen dat moeder er niet is, maar aan U is natuurlijk
jets anders," zei het meis Je.
Er viel weer stilte. Van Ruttenvelde zat nu in -den
grooten rieten stoel, waarin den avond tevoren Hester Page op haar man had zitten wachten. De kinderen stonden voor hem en keken hem met de
strakke blikken aan van kinderen, die de oplossing
van een raadsel van een groot mensch verwachten.
Maar toen dat uitbleef, verslapte hun kijken en
hadden ze weer de angstige, verdrietige gezichtjes,
waarmee ze hem ontvangen hadden. Het meis Je
wierp zich luid jammeren d op den divan veer.
Haar broert Je stompte haar in de zij: „Toe nou,
kind, doe nou niet zoo flauw, kind!" Maar zijn branie paste kwalijk bij zijn eigen uitdrukking.
Van Ruttenvelde moest toegeven dat hij even hulpeloos was als de kinderen. Hij zat tergend passief
in dezen rieten stoel en keek wanhopig om zich
heen.
,
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„Tut, tut, tut, kom non meisje, kom," stuntelde hij
sours als het huilen van het kind luider oplaaide.
Hij keek our zich heen. Zoo, hier dus had zij al deze
jaren gewoond in deze armelijke, kale kamer, waar
geen stoel bij den ander paste. Op deze versleten
matten hadden rhaar voeten gestaan, op Bien divan
had zij gerust. En toch leef de in deze bittere armoede haar gratie. Hij keek naar den geel met bruinen sluier, die om de lamp gedrapeerd was (eens
had Satyr met dezelf de sjaal ged^anst), naar bet zilverbrocaat op den sehoorsteenmantel, de kussens
op den divan, de fuchsia, overdadig bloeiend voor
het raam, de geel geverf de plank langs den wand
met helkleurige kroezen, schelpen, een cocosnoot
met een gezic-ht, een ris kralen kettingen, die neerhingen uit een grijze vaas. Doch bovenal werd hij
getrof f en door een werkmand je, dat op een zijtaf elt je stond, een rieten wand Je met kluwent jes
vroolijk gekleurde wol, gouddraad, rolletjes kant,
,

een spelde+kussen van zij met kralen en tusschen
dit bonte allerlei als een vogel in zijn nestle een
klein zwart celluloid negerpopje met een rood lintJe our zijn hals. Door dit onnoozele versierde popje
was 't alsof het beeld van Hester Page opnieuw

aangloeide in zijn geest, het beeld dat bestemd was
daar altijd te tronen al werd het elken keer versluierd door nevengedachten, die telkens weer bijkomstig bleken te zijn. Zij was er en zij bleef er, het
kind dat eens in een tuin in newel had gedwaald en
hij werd de aanwezigheid van haar beeld gewaar
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door een voortduren'de pijn, een chronisch verlangen, dat niet verzadigd werd en niet kon vernietigd
worden, al werd ook zijn verhouding tot Hester
Page gewijzigd. Dit was het statische element in
zijn leven, waaraan niet te ontkomen was. Elken
keer echter dat hij van dit beeld of dwaalde naar de
realiteit van de vrouw, die thans misschien in zulk
een wreede tragedie ggewikkeld was, voer er een
sehok door hem heen, was 't alsof hij in den droom
van een balcon tuimelde. Hij moest zich met moeite
beheerschen nu de nieuwe stand van zaken hem
met telkens nieuwe schokken bewust werd.
Hij had haar zijn geld geweigerd. Zij was in nood
en toen was zij uitgegaan om te.
Hij durf de er niet aan denken. Hij wilde er niet aan
denken. Hij kon het niet, om zijn eigen schuldgevoel niet en om een medelijden, zoo hevig, dat het
of grifzen werd. Nadat hij een flinken tijd met glazige oogen in den rieten stoel bij de wanhopige kinderen gezeten had, dacht hij de gedachte toch. Een
zwakke kreet ontsnapte hem, Bien hij nog net kon
bedwingen door heel stiff de leuning van den stoel
te omklemmen. De kinderen keken hem ontsteld
aan. Even was 't alsof de tijd stilstond tusschen den
ontzetten man en de niet begrijpende kinderen.
,,Hebt U pijn ?" vroeg het meis Je.
„ Ja, ik heb pijn, ik heb pijn," antwoordde hij en
trok het kind naar zich toe om zijn gezicht tegen
heur haren te drukken.
Op dat oogenblik werd er gebeld.
,

,
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Hij liet haar los en ze stonden elkaar met zijn drieen verbijsterd aan te kifken.
„Viet open doen," fluisterde het jongent je, maar de
bezoeker legde hun nit dat dit dwaasheid was.
Even later kwam achter den jongen binnen een
kleine, breede man met een kaasbolletje op, dat jets
te ver achterover stond. In de gang klonken nog
andere stappen. De onbekende trad binnen zonder
zijn hoed of te zetten. In zijn grits gehandschoende
hand droeg hij een paraplu, die een nat spoor in de
kamer vormde. Al droeg hij een nieuw donkerblauw pak, krakende hooge bruine laarzen, een
roode zijden das en een stiff boord, toch zaten de
kleeren zoo slecht, dat hij er min of meer s jof el
uitzag. Zijjn boord was te hoog en drukte tegen de
bloederig geschoren kin. De das was te groot en
bolderde. De kleur van de laarzen was te rooadachtig. Het was alsof de kleeren niet organisch met
den man verbonden waren. Als men een wilden
boscehmensch,door een kleermaker laat aankleeden zal het effect eenigszins van dien aard zijn.
Deze vreemde maakte den indruk van geweldige
lichaamskracht, al liep hij sjokkerig en was hij
niet groot van gestalte. Die kleeren dienden slechts
om die verborgen en vermof f elde kracht te camouf leeren.
,,Bent U de heer Raoul Page?" vroeg hij. Van Ruttenvelde stond in zijn voile waardigheid op. ,,Pardon," antwoordde hij, ,ik ben Mr. van Ruttenvelde, met wien heb ik het genoegen ?"
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De man schokte achterover, de ;hoed ging van het
hoof d, dat kaal bleek te zijn. Achter hem in de
halfgeopende deur naar de gang kwam een ander
nieuwsgierig gezicht kijken.
,,Neemt U niet kwalijk," antwoordde de man, Mclis, inspecteur Melis," (hij liet zijn politiepenning
zien). ,Zijn de heer Raoul Page en mevrouw Hester,
Marianne Page—Deenik ook aanwezig?"
Van Ruttenvelde ontken le.
,,Kunt U me ook zeggen sinds wanneer zij afwezig
zijn en waar ze naar toe zijn?" vroeg de man en
keek elk der aanwezigen afzonderlijk aan.
De kinderen antwoordden niet.
,.Ik zou 't U niet kunnen vertellen," antwoordde
van Ruttenvelde, ,kunt U me ook zeggen met welk
doel U deze vragen stelt ?"
,,Het echtpaar Page wordt gezocht, dan ben ik genoodzaakt bier op ze te wachten!"
Van Ruttenvelde bedacht nu dat hij wanhopig gecompromitteerd was door zijn aanwezigheid hier,
indien hij dit toch al niet wezen zou door Hester's
bezoek van Bien naoht, dat uit zou komen.
Hij maakte aanstalten om weg te gaan, maar aarzelde. Kon hij die arme kinderen zoo aan hun lot
overlaten?
Hij dacht erover ze mee te nemen naar zijn huis,
want hier blijven kon hij onmogelijk. Echter wat
dan? Op kindervisites was hij niet ingesteld en Anna evenmin. De dochter van Mollanus opbellen?
Nee, dat kon niet.
'
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De man in de gang, die een rechercheur bleek te
zijn, had zijn onderzoekingstocht door 't huis volbracht en kwam nu binnen.
De twee politiemannen stonden onbeschaamd het
meulbilair te monsteren. De reclameplaat van ,,Faun
en Satyr" op de deur scheen hun lachlust op te
wekken, maar ze bedwongen zich wegens de aanwezigheid van van Ruttenvelde. De rechercheur,
die een goedmoedig man bleek te zijn, pakte let
kleine negerpoppetje uit het mandje en liet het in de
Wang van het meis je bitten. ,Piep" zei hij daarbij.
Toen van Ruttenvelde zijn regenjas dichtknoopte
had hij den indruk dat deze er beter in zou slagen
de kinderen op hun gema^k te zetten, voorzoover er
van zooiets sprake kon zijn, dan hijzelf. De kleinen
waren trouwens te verbij.sterd om er veel erg in te
hebben dat hij hen verliet. Buiten voor de deur
stond een politieagent.
Vlak bij was een speel-goedmagazijn. Han kocht de
mooiste pop voor 't meisje en de mooiste Indianenui'trusting voor den jongen, die de winkel bevatte
en liet deze, om zijn geweten ten opzichte van de
kinderen tot kalmte te brengen, onmiddellijk, maar
dan ook onmiddellijk naar het Slagpad bezorgen.

Wat lde aankomst van deze ongewone cadeaux op
dit moment bij de verwarde kinderen zou uitrichten, daarin verdiepte hij zich niet. Het was een onhandige poging om zijn schuldbesef en zijn gevoel
van medelijden te verlichten. Een vergeefsche poging overigens.
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Dan reed hij naar huis. Uitgeput viel hij op den
divan van 't zelden gebruikte kantoortje neer. Hij
sloot de deur achter zich. Hij verlangde naar Mollanus en bedacht tegeli, k dat deze de laats te was
tegen wien hij spreken kon. Mollanus, die vermoedelijk een rol zou gaan spelen in 't drama, waarvan
het eerste bedrijf zich dezen nacht had afgespeeld.
Hij zat opgesloten in een klein kringet je gedachten.
Al wait buiten den korten straal viel was verboden
terrein. Raakte hij daaraan, ddan viel hij weer van
een balcon of en moest schreeuwen. Het liefst
had hij 't hard gillend op een loopen gezet, zooals
,

hi, deed, toen hij nog -de kleine Hannie was als hij

zich teveel had ingespannen. Was ze maar dood,
was ze maar dood, zijn Hester Page. Opeens doemde voor hem de vaart op voor hotel Gloria, den dag
dat de doode etaleur was komen aandrijven. Hij
zag weer de menschen nit de bungalowt fires achter
het plantsoen als zwarte 'kralen komen aanrollen.
Hij kon deze gedachte niet meer loslaten en de
droefenis om deze geliefde, die trots ontgoocheling
en twijfel gedoemd was voor altijd zijn gelief de to
blijven, kwam met zware donkere golven in hem
opzetten.
,

ZES EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Ze was niet dood, Hester Page, al beyond zij zich
niet ver van de plek, die van Ruttenvelde in gedachten voor zich zag. Op een bank in het plantsoen voor de bungalows, die uitkeek op de gekartelde balconnetjes, het koetshuis en het prieel van
hotel Gloria, vonden ze haar slapende.
Ze was verbijster d naar het station gevlucht en had
geen andere bestemming geweten dan hotel Gloria.
Op het laatste oogenblik bedacht zij dat ze de huur
nog schuldig was, want van de generositeit van
den rechter had ze nooit lets geweten. Zoo was ze
in 't plantsoen voor de bungalows gestrand.
Een laatste verlangen had haar hier naartoe gedreven, naar den twin, waar ze met haar kinderen
had gespeeld, naar den boom in wiens ingewand de
wenschkabouter woonde. Ze had nog eens de lucht
willen inademen, waar ze het weemoedig geluk
had gekend, 1dat haar op deze wereld was toebedeeld. Uitgeput van vermoeienis, was ze toen in
slaap gevallen. Tegen den middag had een politieagent haar daar gevonden.
,

Ze poogde geen oogenblik het feit dat zij met de
kris 1geslagen had en tdat King daarna voorover
was gevallen, to ontkennen, maar de commissaris
kon niet anders dan een zeer verward verhaal uit
haar krijgen. Op een punt kwam ze telkens terug: ze
had haar elleboog gestooten en toen onder invloed
van de pin, met de kris, die ze in haar hand hield
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op zijn hoof d geslagen. Een ander motief tot haar
daad wist ze niet op te geven. Het politiepersoneel
was, wegens de zeer ungunstige renlommee van het
slachtof fer in het begin zeer vriendelijk jegens
haar. Men dacht aan onzedelijke bedoelingen bij
King, misschien aan poging tot ontvoering, men
vermoedde noodweer als men het ontdane, kinderlijke vrouwtje zag. Doch ze kon of wilde geen redelijke verklaring geven voor haar bezoek, then
vroegen ochtend bij King en evenmin wilde ze
vertellen wat ze de uren, tusschen half drie
's nachts, toen een agent haar in den regen had
zien loopen en zes uur had gedaan. Op den duur
antwoordde ze heelemaal niet meer, maar zat ze
als een verkleumd diert je te snikken.
Ten slotte veranderde de opinie van den commissaris van politie ten Karen opzichte in ongunstigen zin, nadat informaties naar haar waren ingewonnen en details van haar onsolide begrippen
omtrent geld bekend waren geworden.
Raoul Page werd in hechtenis genomen op het moment dat hij tegen den middag thuis kwam. Hij
wist nog niets van den dood van King of en dat
was zeer goe'd merkbaar aan zijn houding, toen de
inspecteur het hem vertelde. Want zijn eerste reactie was die van blijdschap; men zag hem aan dat
hij van een grooten last was bevrijd. Hij dacht er
vooreerst niet aan den dood van King met het verdwiJnen van zijn vrouw in verband te brengen.
Toen men hem op het politiebureau vertelde dat
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Hester vastgehouden werd, toonde hij zich verontwaardigd. Over zijn betrekkingen tot King gaf hij
geen ander uitsluitsel dan dat hij door King tot
Chineesch tolk opigeleid werd. Over de chantagepogingen van den Indo zweeg hij en daar ook
Hester hier niet over repte en Paoli de eenige, die
in 't geheim betrokken was, ver over de grenzen
vertoefde, bleef dit punt onopgehelderd. Hij behield, toen men hem vertelde voor welk feit zijn
vrouw zich zou hebben te verantwoorden, een zeer
beheerschte en gereserveerde hooding, was zoo
weinig ontdaan dat de commissaris zich genoodzaakt achtte zijn mededeeling omtrent Hester's
daad te herhalen. Daarna streek Page met een moe
gebaar met duim en wijsvinger langs zijn voorhoof d. Wat konden vrouwen je toch in onaangename situaties brengen. Ja, ze was erg spontaan,
een emotioneel type, zijn vrouw. Hijzelf had Bien
avond nog laat met King zitten praten en zijn
vrouw was daarover min of meer gebelgd geweest,
vooral omdat hij wat laat was thuis gekomen. „ Ja,
U weet hoe vrouwen in dergelijke dingen zijn, ze
begrijpen je niet, willen een man met touwt Jes

vastbinden." Enfin, het was tot een kleine oneeni^gheid gekomen, waarbij zij verstoord het huis was
uitgeloopen. Hij had daar in den beginne niet zoo'n
acht op geslagen. Hoe minder drukte men bij dergelijke kleine echtelijke kibbelpartijtjes maakte,
des te vlugger kwam de zaak op zijn poot jes te

-

recht. Hij had gemeend dat ze naar de zaak was
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gegaan om dien nacht op den divan van den winkel te slapen. Toen ze 's ochtends, nadat hij had
opgebeld, in de zaak van Bibel niet bleek aanwezig te zijn, was hij pas geschrokken. Doch dat ze
naar King toe was 1geweest, dat ze, met haar kleine
echtelijke bezwaren daar was komnen aandragen,
daarvan had hij niet het flauwste vermoeden gehad. Omtrent de reden van haar noodlottige daad
kon hij niets vermelden. Dat moest aan een ongeluk, een samenloop van omstandigheden te wijten
zijn, nee, daar viel niet aan te twijfelen, dat was
toeval, een diep betreurenswaardig toeval. En wat
ze verder 1dien nacht gedaan had? Gezworven, ongetwiJf eld gezworven, anders niet.
Men kon uit Page geen andere verklaring loskrijgen en liet hem ten slotte vrij. Er werden geen termen aanwezig geacht om hem achter slot en grendel te zetten, hoe onaangenaam zijn houding oak
aandeed.

ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
In de schemering van Han's huiskamer zaten de
twee mannen tegenover elkaar, Mollanus en van
Ruttenvelde.
Van Ruttenvelde had een plaid over zijn knieen
geslagen, het liep tegen October, maar de kachel
was nog niet aan.
Mollanus kwam af^scheid nemen van zijn vriend,
die den volgenden morgen naar Zwitserland vertrekken zou. Hii sprak op den quasi opgeruimden
toon, -dien men tegenover pat ienten aanslaat. On,

dertusschen bestudeerde hij zijn jongeren vriend,
die er de laatste maanden afgetakeld uitzag. Zijn
slanke gestalte was nu hoekig en bottig geworden.
Zijn haar was aan de slapen meer wit dan grits.
Hij had de geaderde handen van een veel ouderen
man. Onderwij l converseerde Mollanus luidruchtig, sprong van den hak op den tak, terwijl hij
van Ruttenvelde scherp in het vizier hield. Intuitief voelde hij dat er nog 'iets anders was dan een
terugval tot de borstkwaal, waaraan van Ruttenvelde reeds vroeger had geleden. Hij had wel degelijk de gedragsverandering van zijn collega opgemerkt, den anders ongezellig soberen man, die
de laatste maanden wel eens geduchter de cognacflesch aansprak dan goed voor hem was. Nieuwsgierig was hij naar de oorzaak van dezen ommekeer, eerder nieuwsgierig, dan belangstellend.
Reeds thans besefte hit dat hij den kameraad van
zoo menige uren niet al to zeer zou missen. In alle
19
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stilte dacht hij reeds aan hem als aan een J ant je
Secuur, een zeurpot, een droogstoppel.
De oorzaak hiervan was dat allengs het gevaar,
dat voor hem in de persoon van van Ruttenvelde
had geschuild, was geweken. En dat niet pas nu,
op 't moment van vertrek naar het buitenland,
naar het heette voor enkele maanden, misschien
echter wel voor goed. Reeds geruimen tijd wist hij
het klare juridisch vernuft van zijn vriend en tegenstander aangetast door iets, een geheimzinnige
kracht, dezelf de die thans zijn gestel ondermijnde.
Hij wilde graag weten wat er gaande was. Welk
noodlot had van Ruttenvelde's levensdraad verward ?
De onlogische en paradoxale ontwikkeling der gebeurtenissen was per slot hetgeen bet Leven voor
Mollanus tot zulk een boeiend kijkspel maakte.
Intusschen converseerde hij met den sonoren lach
en het zonnige gezicht van den gemoedelijken, Jovialen operateur, onderwerp na onderwerp entameerend en het weer hoslatend, zoodra hij bemerkte, dat het geen vat op zijn slachtoffer had.
Eindelijk kwam hij terecht bij de zaak Page, waarvan het vooronderzoek in vollen gang was. Van
Ruttenvelde was tot rechter-commissaris benoemd,
toen zich juist die plotselinge lichamelijke inzinking deed gelden, die hem genoopt had zich terug
te trekken om in Zwitserland herstel van gezondheid te zoeken. Dit keer begreep Mollanus -dat hij
op 't juiste spoor was.
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Van Ruttenvelde verdroeg met aimabel gezich.t,
innerlijk echter krimpend van angst, de foltering
van dit afscheidsbezoek. Wel waren de rollen omgekeerd. Thans was hij het, die beef de voor Mollanus' intuitie, zooals deze wel eens gebeefd had
voor van Ruttenvelde's koele critiek.
,,Een duistere geschiedenis, een duistere geschiedenis," prevelde hij teen Hester's zaak in 't geding
kwam.
Ze zwegen even en monsterden elkaar, de beide
vrienden.
Meer dan ooit had van Ruttenvelde de laatste weken 'behoef to gevoeld zijn hart nit te storten bij
zijn vriend.
's Nachts dacht hij erover hoe heerlijk het wezen
zou wanneer hij kon spreken tegen een enkelen
intimus.
Doch thans voelde hij de onmogelijkheid hiervan
bij dezen zoekenden, tastenden man, die met hem
speelde als de kat met de muis. Hij diende te zwijgen omdat hij daarmee Hester missehien nog beschermen kon. Daarom zat hij weggedoken in zijn
vreesdat hij nudadelijk van Mollanus' lippen de opmerking zou hooren, -die hij reeds zoo lang had verwacht: ,,a propos, kerel, dat vrouwt je, dat vrouwtje
Page schijnt nog een.... kennis van je te zijn, ze
beweert tenminste dat ze dien bewusten nacht ..."
Ja, precies zoo zou de opmerking gelanceerd worden: „a propos, kerel ...." en dan zou het fatale
volgen.
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Maar Mollanus zei niets. Na enkele oogenblikken
gleed het gesprek op jets anders over, op de Belgische, die van -den zomer zooveel werk van van
Ruttenvelde had gemaakt. En daarna stond Mollanus op, klopte den zieke op den schouder, schudde stevig en herhaaldelijk zijn hand en verdween.

ACHT EN T W 1 NT 1 GST E HOOFDSTUK
an Ruttenvelde lag op het balcon van zijn witte
kamer in Hotel ,Zum weiszen Baren", hetgeen een
verkapt sanatorium was. Het bezat een arts, -die
dagelijks de ronde deed, de kamers waren volgens
de modernste begrippen der hygiene ingericht. De
gasten rustten op ligstoelen op hun balcons.
Alleen zij noemden het rusten en niet kuren en
het huis heette hotel en niet sanatorium. Toch
werd ook hier allang het gevreesde web van gef luisterde ziekteverhalen om de gasten heen gesponnen. Het relaas van kwalen, die van oor tot
oor Bingen. Hier werden zij met ironische grap Jes,
met galgenhumor voorgedragen, verderop in 't sanatorium, werden zij klagend of melodramatisch
gedebiteerd. Dat was het eenig verschil. Desondanks was er geen ontkennen aan, de geest van
de ziekte had ook Hotel ,,Zum weiszen Baren" besmet.
Van Ruttenveide's rechter long was uitstekend.
De linker top, o niets van belang, een lichte aandoening, vroeger nit pleuris overgehouden ...
Hij lag op zijn balcon met op het draaibare geemailleerde taf elt Je voor zich een stapelt Je hotelpapier. Hij was bezig een brief te schrijven aan
Mollanus.
„ .... Ik voel behoef te, collega, je mijn meening
to zeggen over de zaak Page, idie ik door mijn ziekte helaas zelf niet meer heb kunnen behandelen.
Toch was ik, zooals je bekend is, reeds begonnen
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de stukken te bestudeeren, toen deze verwenschte
kwaal me aan mijn bezigheden ontrukte en hier,
in mijn ballingschap, heb ik, zooals je begrijpen
zult, ruimschoots gelegenheid tot nadenken.
Ik kan, ondanks de bezwarende omstandigheden
in 't rapport toch tot geen andere conclusie komen
dan dat de verdachte uit noodweer beef t gehandeld. Immers, iemand, die uitgaat om te moorden
(dubbel onderstreept) zal, wanneer hij een kris in
handen heeft, steken, maar niet met het gevest
slaan.
Ik geloof dat...."
Hij was moe. Hij dronk een slok je melk, ging met
gesloten oogen een poosje achterover liggen. Dan
verscheurde hij den brief en begon opnieuw.
„ .... de verdediger zal ongetwijfeld op noodweer
aansturen. Hij zal zeggen dat iemand, die wil dooden de kris in 't lichaam drijf t en zich van de
punt en niet van 't gevest bedient. Toch lijkt mij
deze redeneering niet juist.
Vergeten we niet dat we met een vrouw te doen
hebben, met een dame. Een vrouw, ook wanneer
de zucht tot dooden Naar bezielt, zal huiveren
voor bloedvergieten in den letterlijksten zin. De
handeling van steken met een mes, in casu een
kris, zal te veel van haar zenuwen vergen. Ga de
annalen van den misdaad na en ge zult zien, dat
een vrouw, een beschaafde vrouw, andere middelen tot dooden kiest. Een revolver, omdat dit een
intermediaire machine is tusschen den Bader en
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't slachtoffer, de machine neemt het drastische van
de daad over, wat bij een steekwapen niet het
geval is. Of wel ze slaat, omdat het slaan haar
natuurlifker afgaat door reminiscensen aan den
kindertijd, waarin elk mensch wel eens bij een
schermutseling met broert jes of kameraadjes het
slaan in toepassing heeft gebracht.
Daarom, waarde collega, hoeft uit het feit dat
mevrouw Page aan het gevest van de kris de voorkeur geschonken heeft boven het lemmet, nog zeker niet te volgen dat zij niet heeft willen -dooden.
We kunnen niet anders zeggen dan dat zij het
wapen uitgekozen heeft dat haar het beste lag. Laten wij waken voor de euvelen van de Fransche
rechtspraak oppdat wij niet door nevenoverwegingen van emotioneelen aard het recht krenken. Laten we onderzoeken ...."
Het zweet parelde van Ruttenvelde op het voorhoofd.
Hij nam den koortsthermometer uit het glas en
legde then aan. 38.1 graden. Te hoog, alweer te hoog.
Hij nam den brief en scheurde Bien in kleine snippers, zooals hij de vele brieven, die hij dagelijks
aan Mollanus schreef verscheurde, zooals ook de
andere brieven, die hij nog in de toekomst schrijven zou, vernietigd zouden worden.
Dan probeerde hij zuchtend te gaan slapen.

NAWOORD
Ik wil me op een berg stellen en het panorama
overzien van de toekomst. Ik wil nagaan wat er
later met de helden van deze treurige geschiedenis
is gebeurd.
Van Ruttenvelde is nog wel het genadigst door het
noodlot behandeld.
Hij keerde niet meer uit Zwitserland terug. Hij was
een van de vliegen, die door het web van het sanatorium gevangen werden. Weggejaagd was hij uit
het gebied zijner natuurlijke belangstelling. Thans
restte er slechts een ding, waarom zijn gedachten
vrij konden cirkelen: zijn lichaamstoestand.
Hij bestudeerde met spanning het kwik van zijn
thermometer.
Niettemin was hij eerder beducht voor genezinig
dan voor 't voor twoekeren der kwaal. Dit bekende
hi* zich niet, hij schudde zelf s mistroostig het hoofd
en mopperde wanneer hij zag dat zijn verhooging
aanhield. Terugkeer tot de maatschappij was echter voor hem ondenkbaar. Hij had zich geen vrienden verworven. Het contact met Mollanus, die in
den tusschentijd tot raadsheer aan het hof van
Arnhem bevorderd was, bestond nog slechts uit de
tallooze brieven, die van Ruttenvelde schreef en
nooit verzond. Tot het strafrecht beheld hij de
dubbelslachtige hooding, die zijn geheele leven gekenmerkt had: ZiPn verstand aanvaardde wat zijn
gevoel verwierp. Op ander terrein zou hij zich
van onder of aan een nieuwe carriere moeten
,

,
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scheppen, wat hem wel gelukt ware indien niet
zijn energie gebroken was. Er was geen mensch
ter wereld, die van hem hield, die belang in hem
stelde, die hem over zijn lusteloosheid had willen
en kunnen heenhelpen. Hij had zijn leven op een
kaart gesteld, nu deze hem ontvallen was bleef
hem geen enkel houvast. Sinds het vermogen tot
lief hehben in hem was ontwaakt, kwijnde hij, daar
hem een voorwerp tot liefhebben ontbrak. Hij bezat te weinig fantaisie om zijn genegenheid op iets
anders te richten. Ja, fantaisie, de meststof, die
den bloei des levens bevordert, ontbrak hem ten
eenen-male en dientengevolge moest het zijne jammerlijk verdorren.
Daarom was het gelukkig dat hij niet te lang hoef de te versmachten in de woestijn van zijn bestaan.
Hoewel de doktoren geen belangrijke afwijking
aan zijn long konden constateeren stierf hij eerder
dan de kwade patienten, die uitgezaagde ribben
bij wijze van curiosa in een zijden zakdoek bij
zich droegen, tot in den ouderdom.
Slechts twee jaren duurde de marteling in de witte
kamer, tusschen de wit geemailleerde meubelen,
het witte porcelein en gins; toen stierf hij, van
hartzeer, van verveling?
Althans niet door een of wiJking, die de medische
wetenschap constateeren kon. Laat ons zeggen omdat God zich zijner erbarmde.
Hij liet zijn fortuin na aan het verkapte Sanatorium ,Zum weiszen Baren", terwijl het vruchtge-
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bruik van het op een ton geschatte kapitaal den
kinderen Page toeviel. Bij het opmaken van het
testament deed zich de eigenaardige moeilijkheid
voor dat hij eigenlijk niet wilt, hoe de kinderen
heetten, terwijl informaties met groote om'zichtigheid moesten ingewonnen worden, daar hij, met het
oog op een mogeliike terugkeer in de maatschappij,
niets van zijn interesse in het gezin wilde laten
blijken. Er kwam aan het licht dat de jongen
Joost Deenik, het meis Je Elisabeth Page heette.
Hun vader, Raoul Page, was na de gevangenname
van Hester een ander man geworden. Het is onjuist hem zijn laf hartige houding tijdens Hester's
procedure kwalijk to nemen.
Hij bestond eigenlijk niet als zelfstandig mensch.
Hij was al die jaren slecht:s de schepping van de
verbeelding zijner vrouw. Dit bleek pas, toen zij
van hem weg was.
Zi*n chic kreeg al spoedig een burgerlijk cachet.
Van zijn muren verdwenen de of fiche en de brocaten lappen. Binnen het jaar tikte er in zijn kamer een koekoeksklok en hing er aan zijn wand
een pijpenrek met een spreuk op een koperen
plaat. Toen straatjongens met een Steen het wit
marmeren bord op zijn deur hadden stukgesmeten, verwijder-de hij de scherven en verving ze niet
door een ander bord. Hij accepteerde een betrekking als reiziger in stofzuigers en beyond zich
daar we! bij.
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Joost en Elisabeth werden, bij de inhechtenisname van hun moeder ,door tusschenkomst van een
ambtenaar der reclasseering in gestichten ondergebracht. Toen ze bij den dood van van Ruttenvelde over een behoorlijk inkomen bleken -te beschikken, werden ze daar weggehaald en op nette
kostscholen geplaatst. De Jongen liep het gymnasium of en Bing in de rechten studeeren. Hij bleef
een stille, eenzelvige natuur, onderhevig aan vlagen van melancholie. Slechts met de grootste moeite gelukte het zijn opvoeders hem bij zijn studie te
houden. Hii had de neiging, die vroeger zijn vader
noodlottig was geworden, om zijn belangstelling
telkens op andere gebieden te richten. Hij droomde `an een carriere als musicus, als dichter, hij had
eenige versnipperde talenten, maar geen enkel zoo
sterk dat het hem tot baken had kunnen dienen.
Moeizaam haalde hij ten langen leste zijn titel,
bleef wegens gebrek aan connecties een jaar lang
zonder werk voor hij een bescheiden betrekking
vond, die hij boudeerend vervulde.
Zijn zuster had meer realiteitszin dan hij. Ze had
van haar schamele jeugd geleerd toe te grijpen,
wanneer de kans zich bond en daarbij niet al te
zwaar op de hand te wezen.
Ze zag nuchter en zakelijk in dat kieskeurigheid
voor haar, als dochter van haar ouders een luxe
was, die zij zich niet kon veroorloven. Ze trouwde
met een schatrijken, veel ouderen fabrikant, niet
uit liefde, maar uit behoefte eens en voorgoed van
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armoede en zorgen verlost te zijn. Zij, die zich in
haar kindertijd alle luxe had moeten ontzeggen,
propte haar villa vol met alle vindingen tot verhooging van welbehagen, -die ze met geld kon
koopen. Wie haar salon betrad, met de gecapitonneerde Chesterfields, de lampen, de bibelots, de
reukbranders en zachte tapijten zou zich moeilijk
kunnen voorstellen dat dit het interieur was, geschapen door de dochter van Hester Page.
En Hester Page zelf ?
Mijn hart krimpt samen, nu ik moet beschrijven
wat er van haar geworden is.
Na een langdurig proces, dat alle instanties doorliep, werd ze, wegens moord met voorbedachten
rode tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Maar de vrouw, die na deze vijf jaren de gevangenis verliet, was de oude Hester Page niet meer. Ik
spreek niet over de veranderingen, die Naar uiterliJk had ondergaan onder invloed van het ongezonde leven. Ik spreek ook niet over het lijden, waardoor ze geteisterd was.
Want het tragische in het lot van Hester Page was
juist dat zij in de gevangenis had afgeleerd te lijden. Ze had geen berouw gekend, slechts verbittering. Deze innerlijk rijke vrouw, !die haar geheele
bestaan altijd had kunnen veranderen in een
grootsch en boeiend avontuur van de ziel, had binnen de muren van haar eel dit spel van ziel en
verbeelding verleerd.
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Ze was afgestompt. Haar gevoel zweeg. Voor 't
eerst van haar leven was zij, die tot nu toe slechts
getast en gevoeld had, gaan denken. En denken,
daar was zij niet voor gemaakt.
Het denken had zich in de ge-daante van twijfel
toegang tot haar verschaft. Twijfel omtrent haar
huwelijk, haar man; ze was voor den eersten keer
begonnen haar verleden den maatstaf van nuttigheid aan te leggen en 't resultaat was een beschamende conclusie. Waartoe had ze zich opgeof f erd?
Waarom was ze zoo gek geweest zich zooveel ellende te getroosten? Hoe kwam ze ertoe al deze
beleedigende demarches te ondernemen voor een
nonvaleur als Raoul? Op 't oogenblik dat de waardigheid harer ziel haar meer en meer ontzonk, begon zij over eergevoel en eigenwaarde te denken.
Ze kwam in contact met andere vrouwen, die de
grimmige conclusie, die zij uit haar mislukte leven
trok, tot algemeene leuzen verhieven. Haar geest
werd gevuld met revolutionaire theorieen, waarvan zij de porteee niet beoordeelen kon, die ze nabauwde, zonder te begrijpen.
Toen ze in de maatschappij terugkeerde voelde zij
zich vervreemd. Haar kinderen, thans gewend aan
't ordelijk bestaan van een nette kostschool, ontweken haar.
Ze vatte niet meer de bekoring, die er van den handelaar in stofzuigers was uitgegaan, Bien ze in de
kamer met de koekoeksklok en het pijpenrek vond.
Ze leerde een jongen heethoofd kennen met ver,
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warde en vage idealen op economisch gebied en
met onbekookte critiek op het wereldbestel. Het
was aan zijn zijde dat ze na eenige maanden naar
Rusland uitweek.
Daar ga je dan, Hester Page, in je blauwe schipperstrui en sluiken rok. Met je tot een jongenskop
geknipte haren om je bleeke nog jonge gezicht,
waarin de gevangenislucht blauwe kringen om de
oogen heeft geteekend. Wel ver ben je afgedwaald
van het bedeesde kind van vroeger, dat in een
prieel met bloemen werd getooid. Jijzelf bent de
laatste die deze kleine met asters en eikeblaren
omkranste elf nog zou begrijpen. Want destij ds
vertegenwoordigde je de onschuld der ziel, waaromheen je lichaam schuchter en bescheiden tot
vrouw-zijn was gerijpt. Je had in een verdorven
wereld het wonder der onschuld weten to bewaren en dat was de oorzaak van je onweerstaanbare charme. Toen op een nacht, in een onbezonnen oogenblik, heb je dit geheim prijsgegeven, je
hebt die kostelijke, waterheldere ziel bezoedeld, het
stof der wereld is erop neergedwarreld, vervlogen
is het aroma, dat bijna niet aardsch meer was.
Je hebt overgenomen de kleur en den geur van de
vermoeide wereld en dat is je groote, onvergeef lijke zonde geweest, waarom ik zal blijven treuren,
0, Hester Page.
,
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