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Door de glazen deuren viel het grijze licht van den
Decembermorgen in de kamer, waar Schüler zijn muzieklessen gaf.
Het was een groot en hoog vertrek, wat hol door de
spaarzame meubileering, doch die holheid werkte gunstig
op de acoustiek.
Op den vloer lag effen bruin linoleum en daarover,
onder de eikenhouten tafel, een koeharen karpet in
dezelfde tint met een wijnrooden Griekschen rand.
Tegen een der wanden was een planken kast opgeslagen,
steeds proppensvol geladen met muziek; twee rood-sitsen
gordijnen, met ringetjes bevestigd aan een ijzeren roe,
konden den inhoud voor het oog verbergen.
Dit laatste deden ze nooit, hetzij dat Schüler te dikwijlsin dien chaos moest 2;oeken, en het te omslachtig zou zijn
~e dan telkens open en dicht te schuiven, hetzij dat hij
opZettelijk die rommelige massa van ongelijke stapels,
waar overal gescheurde vellen bij hingen, ten toon wilde
stellen als symbool van zijn artistieke nonchalance.
Voor de rechtertuindeur stond een rooktafeltje; de
linker was vrij, maar de groote vleugel, schuin gezet
tegen den hoek van de kamer, sprong daar ver naar voren,
zoover, dat het volle licht van buiten steeds op den
lezenaar viel.
Boven den vleugel hing een portret van Beethoven,
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uit het licht, tegen den buitenmuur; een photogravure in
zwarte lijst was hett die den meester voorstelde in een
van zijn sombere, onvriendelijke buien.
De dikke lippen schenen toornig gezwollen, de wenkbrauwen waren gefronst, de oogen staarden met een
uitdrukking van verachting en misnoegen naar den wand
schuin daar tegenover, waar in een glanzend gouden lijst
het portret in olieverf van Schüler zelf prijkte, hem door
zijn vrienden en vereerders aangeboden bij een of an der
jubileum. Een stoffige lauwerkrans hing er om met verbleekte paarse linten.
Boven den schoorsteen was een spiegel; op dien schoor.,
steen stond een bronzen pendule, een lier tokkelende
Orpheus voorstellend,geflankeerd door candelabres zonder
kaarsen; voorwerpen, die blijkens een zilveren plaatje
met inscriptie, onder Orpheus' sandalen bevestigd, eveneens op zekeren datum aan den "Hooggeachten Directeur
der Zangvereeniging Kunstmin" waren aangeboden.
In het open haardje knetterde een lustig houtvuur.
Schüler zat aan den vleugel.
Bij was een man van circa veertig jaar, tamelijk gezet
met een dik, pafbleek, gladgeschoren gezicht en lang
blauwzwart haar, dat naar achter gekamd, stond op den
kraag van zijn fluweelen colbert en daar even om-golfde.
Bij droeg een liggend boord, dat zijn dikken wÜten
hals ver bloot liet; over het even ziehtbare front zwierde
een Byron-das van zwart gaas.
Zijn opvallend kleine, wasbleeke handen grepen met
makkelijke zekerheid in de toetsen.
Bij accompagneerde.
Mevrouw Conradi zong.
Ze was een rijzige, forschgebouwde vrouw; het goudblonde haar lag in een weelde van zware vlechten en
sierlijke, licht sprenkelende krulletjes om het fijngevormde
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hoofd, dat alleen wat te klein was voor die groote torse.
De fijne oortjes waren als rozeroode schelpen; in het
:z;uiver ovale gelaat stonden de groote grijze oogen, die
wonderlijk wild en schril keken, nu :z;e :z;ong.
De mond was 'n beet je kinderachtig klein, popperig,
maar 't was alles nog jeugdig frisch, de vochte roode
lippen, de witte tanden, het sierlijk licht gebogen neusje.
De stem schalde hoog en wat krijschend door de kamer,
de melodie steeg,:z;e opende haar mond wijder, kneep even
de oogen dicht ••• dan snerpte het eensklaps valsch tegen
de begeleiding in.
Schüler hield op.
"Nee, nee... nog eens die fis... dat was niet hee1emaal zuiver."
Zijn gezicht was even pijnlijk vertrokken geweest,
maar nu glimlachte hij weer.
"Hoor, :z;oo ••• g-c-fis ••• g-c-fis!'
Hij zong het zelf met zijn week tenorgeluid.
"Ja ••• 't is'n lastige interval ••• 'tligtnietin't gehoor •••
nog eens ••• begint u maar bij: "Und er sprach ••• " Valt
. ••• "
u maar In
Hij begon eenige maten vroeger, gaf de beginnoot aan.
Mevrouw Conradi's stem schalde opnieuw.
Weer trok er iets pijnlijks om Schüler's oogen maar hij
onderbrak niet meer, begeleidde 't lied ten einde.
"Zoo. •• mooi ••• " sprak hij dan, den liederbundel op
den lezenaar dichtslaande.
Mevrouw Conradi had er een kleur van gekregen.
"Mooi ••• maar moeilijk," :z;uchtte :z;e, haar lippen even
drukkend tegen een kanten zakdoekje en dan, half smeekend
half lachend: "Maar 't gaat toch heusch al beter he 1"
Hij knikte, stond op van de kruk. .
"Zeker gaat 't beter... alleen, ik mis nog altijd iets
in de voordracht!'
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Ze had zich naar de tafel gewend, schoof den liederbundel in haar muziekportefeuille.
"Ik gaf nu toch geluid genoeg ••• " zei ze, 'n tikje
pruilend.
Hij lachte, trad op haar toe, zijn kleine zwarte oogen
glinsterden.
"Ja geluid... geluid genoeg, maar... passie ! Ik
hoor nog maar steeds niet den hartstocht, die die vrouw
beheerscht, nu ze haar geliefde ziet naderen; niet waar,
het hart klopt onstuimig, de zinnen verwarren... ze
strekt haar armen uit ••• wil hem omvatten, hem kussen •••
met brandende lippen ••• dat zingt ze. tt
Mevrouw Conradi's oogen werden even onrustig, dan
sloeg ze ze neer voor de zijnen.
"Dat is ook nog al2;oo iets ..... sprak ze met een lachje.
"En toch kunt u het ••• " vervolgde Schüler die nu
vlak bij haar stond, "uw gezicht ••• uw oogen ••• uw
oogen vooral zijn zoo heerlijk expressief; daaraan zie ik
ook, dat u 't voelt, terwijl u 't zingt ••• maar dan .....
Hij lachte, kneep zijn oogen bijna dicht.
"Dan?" vroeg ze, 'n beetje verlegen triefelend aan
haar portefeuille.
"Dan komt de vrouwelijke pruderie... en die houdt
de stem terug ••• is 't niet zoo ?" en hij lachte met korte
schokjes van zijn dik hoofd.
Ze bloosde.
"Nu ja, maar dat spreekt toch ook vanzelf. •• dergelijke gevoelens schreeuw je niet uit!" ••••
Hij maakte een beweging van schrik sloeg zi;n handen
in theatrale wanhoop boven zijn hoofd.
"Schreeuw je niet uit! Schreeuwen ••• nee ••• nee •••
nee ••• ! Maar je kunt het zingen en je moogt het zingen.
Juist door de muziek en speciaal door den zang kun je
iedere passie heiligen; dat is het groote voorrecht van
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den muzikalen mensch boven den niet begaafde, dat hij
zweIgen mag in ongebreidelden hartstocht, zonder zijn
stoffelijk ik te bezoedelen ••• dat is goden-wellustI"
Ze zag hem nu aan, stak haar hand uit ten afscheid.
"Maar je blijft toch bij alles mensch," sprak ze met
'n glimlach.
Hij hield haar hand even in de zijne, %weeg 'n oogenblik,
sprak dan:
"Daar hoef je toch ook niet bang voor te zijn... om
mensch te blijven: 't is welbeschouwd nog de vraag of
zuiver menschelijke passie niet grootscher is dan die halfgoddelijke, waar ik 't zooeven over had."
.
Ze keek nu verwonderd, bijna verschrikt.
"Maar u bedoelt toch. •• als je zingt 1"
Er lachte iets in zijn oogen, die hij kleintjes toekneep,
dan werd hij eensklaps ernstig.
"Ja, dan öOk ••• " sprak hij met op elkaar geklemde
tanden.
Op 't zelfde oogenblik liet hij haar hand los.
De kamerdeur was plotseling geopend en op den drempel stond een jong meisje met een vioolkist in de hand.
"Daar hebben we Non," sprak Schüler, wat onnatuurlijk luid, ,;wel Non, is 't nog koud buiten 1 Betoel,
betoel koud ja 1" imiteerde hij ·haar Indisch accent.
Het meisje lachte, met heel even 'n kirrend keelgeluid
en 'n leelijke opensplijting van de droge lippen, waarachter veel bleek tandvleesch boven 't zuivere gebit
bloot kwam.
De platte neus werd er nog breeder door.
Doch de donkere oogen wonnen er mee, werden van
dof eensklaps glanzend met 'n tintelend sterretje in elk.
"Betoel, betoel koud ja I" herhaalde ze, quasi verontwaardigd met haar keelstem, "zoo zeggen wij in
Inje heel niet ••• u kunt geen Maleisch ••• u kunt alleen
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sIecht Gollandsch en Mofrikaansch jaI Wat seg u mefrou ?U en ze lachte nu helder op.
Mevrouw Conradi, die haar handschoenen aantrok, glimlachte even wat stroevig, zei dan, lichtelijk corrigeerend:
"Meneer Schüler plaagt je maar 'n beetje, kun je daar
niet tegen, Non?U
,,0 ja ••• best, geef ik niets om ••• niets lu antwoordde
't meisje, haar vioolkist losknippend.
Mevrouw Conradi vertrok na een vluchtige buiging
voor Schüler, die de kamerdeur voor haar opende, en een
hoofdknikje voor Non, die al stemmend met een lachje
terugneeg.
"Goed gestudeerd, Non?U vroeg Schüler terwij1 hij
naar 't raam trad en een blik wierp in den ondergesneeuwden tuin.
"Vreese1ijk hard, ja. Ma die zegt, 0, dat gezaag van jou,
ik krijg hoofdpijn van ••• Ma's zoo lastig ••• U
Schüler mompe1de iets onduidelijks, keek nog in den
tuin, scheen met zijn gedachten e1ders.
Non trad met de viool in de hand op den vleugel toe,
sloeg een a aan, stemde.
"Lager die a .. ,t' riep Schüler; zich nu eensklaps
omwendend.
"Nee, het is suiver ••• hoort u maar 1" protesteerde ze.
"Wou je 't beter weten dan ik?U vroeg hij streng. "Of
hoor je zoo sIecht vandaag? - Lager die a zeg ik je IU
,,'t Is toch suiver ••• U hie1d ze onwillig vol.
"Non, als je weer zoo'n koppige bui hebt, geef ik je
geen les hoor lu sprak Schüler op haar toetredend.
Het bloed vloog haar naar 't hoofd en haar oogen
fonkelden.
"Als ik mefrouw Conradi maar was, dan zou u niet
spreken van koppig zijn, ja ••• tt
Ze beefde.
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"Pak in die viool. •• ik geef je geen les, U beval hij kort,
,/t is hier geen bewaarschool voor koppige kinders ••• "
Nog fonkelden haar oogen, maar ze zweeg, wendde
zich om, trad toe op den stoel, waar de leege vioolkist
stond: daar bleef ze even staan met den rug naar hem toe.
Schüler volgde haar bewegingen met iets loerends in
zijn blik.
Non wendde zich eensklaps weer om, kwam naar
hem toe: haar oogen lachten nu en haar stem vleide:
"Ik ben een koppig, dom kind ja, maar ik vraag vergeving, ik zal de a hooger draaien. • • wilt u mij alstublieft
dan les g~ven 1"
Hij greep met beide handen in haar mollige bovenarmen,
schudde haar heen en weer, dat haar lichaam telkens het
zijne raakte.
"Nest, dat je bent ••• voor dezen keer dan nog es •••
om je mooie oogen {t,
Ze sloeg ze neer met een half schuwen, half blijden lach.
Dan liet hij haar los.
Even later begon ze een etude te speIen.
Schüler stond vlak bij haar, was vol aandacht voor
"haar speI en houding.
Haar lange bruinige vingers, meer slap dan lenig,
klommen en daalden over de snaren.
"Haaksch... die vingers," beval hij,· toen bij een
lastige passage de derde en vierde vinger plat sloegen.
"Die afstand is soo groot ••• " klaagde ze.
"Zijn dat ook vingers {U spotte hij. ,/t Lijktwel stopverf/'
Non lachte.
't Was waar, ze kon haar vingers draaien en buigen of
alle g~wrichten gebroken waren; haar duim legde ze zonder
inspanning achterover, plat op den pols en de twee
bovenste vingerleden kon ze zoover naar achter buigen,
dat ze rechthoekig stonden op het onderste lid.
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Maar hierdoor ook kwam het wel, dat ze er dikwijls het
stuur over kwijt was en er onder 't speIen een wanstaltigheid van onmogelijke standen ontstond.
Schüler verplaatste haar vingers dan met een lachend
woord, kneep meteen even in haar hand. Dan kon ze
soms plotseling kort rillen, terwijl 'n bloedgolf naar haar
hoofd steeg.
Toch had 't dikwijls den schijn of ze 't er om deed.
"Nee. •• dat weet je- wel. •• vierde vinger die c, tt riep
Schüler.
Hij vatte haar pink aan, plaatste hem haaksch in den
gerekten stand, liet dan los. "Zoo ••• tt
Hij liep om haar heen.
"Uitstrijken ••• heelemaal uitstrijken ••• onderarm •••
bovenarm ••• pols ••• zoo ••• nu op, nee ik houd je arm
vast. •• alleen met den pols die zestienden ••• tt
Hij drukte zijn hand zacht in 't weeke vleesch van haar
arm.
"Adoe !••• tt riep ze eensklaps ophoudend en dan bloedrood wordend: "He. •• wat falsch, u knijpt fijntjes ••• "
"Nonnie ••• Nonnie ••• lu sprak hij vermanend.
"la ••• Nonnie Nonnie ••• U herhaalde ze. "Nonnie
Nonnie weet ook wel, waar Apram de mosterd haalt,
ja ••• als u soo aan m'n-handen triefelt enaanmijnarm,
dan maakt u mij senuwachtig ••• U
"Maar kindje, ik moet je toch wijzen/' sprak hij.
"Wijzen. •• ja, maar u doet meer als Wijzen, ja ••• U
"Speel maar door ••• U sprak hij zacht.
Hij maakte er nu 'n grap van, wees telkens met zijn
eigen vingers, hoe zonderling ze de hare plaatste, hield
zijn hand dan demonstreerend vlak bij haar oogen, kneep
schertsend in haar wang.
"Adoe! ••• U riep ze weer,onder 't speIen door, maar
haar oogen schitterden.
12

"Nu de sonate,.t ~ei Schüler, toen de etude een paar
maal was doorgenomen en hij ging weer voor den vleugel
:z;itten, sloeg het sonatenalbum open.
,,0 ••• mijn partij ligt erin ••• even krijgen,ft sprak
Non, over hem heen bukkend naar den le~enaar.
Hij sloeg een arm om haar heen, drukte haar tegen ~ich
aan.
"Onbeleefd nest ••• kun je niet vragen, alsje wathebben
In de eene hand had ~e de viool, met de ander deed ~e
evert een ~wakke poging om los te komen, dan viel de
hand slap neer.
"Zeg nu es: Kassi tjoem lU sprak hij wat heesch.
"Als ik gek ben, ja lu
Met katachtige lenigheid had ~e ~ich los gewrongen uit
~ijn sterken greep en hem gevoe1ig in ~ijn neus geknepen.
Dan vluchtte ~e naar tt andere einde van de kamer, waar
~e staan bleef en in tn hoog z;enuwachtig schaterlachen
uitbarstte.
Schüler keek wat beteuterd, wreef met een hand aan
~ijn gez;icht.
uPijn gedaan ••• lekkerr ••• lekkerr ••• net goed ••• ,.als
u soo gemeen is om mij te knijpen, ja ••• ! "Dat is wat
anders dan kassi tjoem ••• 1
Ze gierde het uit; hij stond op van de kruk.
"Nonnie ... als ik je nu te pakken krijg, dan neem ik
wraak hoor 1ft dreigde hij, een paarstappen in haar richting
doende.
Ze week achteruit, draaide om de tafel; hij volgde haar
met groote stappen, ~jn oogen glinsterden.
Non, hijgend van 't lachen, bleef hem ontwijken:
ineens was hij bij haar, strekte ~ijn hand uit, maar ~e
bukte z;ich, dook weg onder de tafel, rees bliksemsnel
aan de andere ~ijde weer op, sliepte hem uit.
ft
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"Mis. •• lekkerr !"
Maar Schüler zette nu door; in wilden ren vloog hij
haar achterna, een stoel smeet ze voor z'n voeten, een
lessenaar tuimelde om, het rooktafeltje vloog tegen de
pianokruk.
Ineens liet Non zich vallen, Schüler kon zijn vaart niet
stuiten, viel over haar heen; ze was al weer op, vloog
gierend van den lach den anderen kant uit; haar donker
haar zwierde in losse vlijen om het verhitte gezichtje,
haar oogen schitterden.
Maar Schüler, weer opgestaan, net doende of hij de
jacht nu staakte, deed een paar schreden met afgewend
gezicht naar de piano, schoot dan plotseling op haar af,
trok haar in zijn armen.
Haar stem smoorde in zijn kussen.
Eensklaps liet hij haar staan, trad toe op den vleugel,
begon vlug iets te speIen.
Hij had plotseling stemmen gehoord in de gang. Er
werd op de deur geklopt en die deur ging tegelijkertijd
open.
Non zette in der haast den omgevallen stoel overeind,
hield met een hand haar losgesprongen haar bijeen, greep
met de andere de viool.
Ze zag er opgewonden en warm uit, haar oogen schitterden.
Ineens schaterde ze luidop.
"Go ... Pa! Wat komt u doen 1 U stoort de les!"
Schüler hield op met spelen, zag verbaasd om, stond
dan op van zijn kruk.
Er waren drie heeren binnengekomen.
"Meneeren 1" zei Schüler, nogal erg verwonderd met
een voelbare nuance van gemelijkheid.
"Ja, Schüler, we begrijpen, dat we storen, maar we
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komen om een zeer dringende rede, niewaar heeren '?tt
en de spreker, een klein mannet je met een keurig gekapt
hoofd en een paar fonkerlende zwarte oogen achter
'n so-easy lorgnet, wendde zich met 'n zichtbare bede
om instemming tot de twee anderen.
"Zeer ••• " zei de lange magere meneer, met het gele
gezicht, die Beelmans heette en Non's vader was.
"Zeer dringend ••• " bevestigde ook de derde, een dikke
blozende man, wiens gemi1limeterd haar als een witte
weerschijn op zijn kogelrond hoofd lag.
"Dan zal 't wel zoo zijn," sprak Schüler, "maar je
weten anders, dat ik er 'n vervloekten hekel aan heb, als
ik met lesgeven gestoord word," en meteen zette hij
het omgevallen rooktafeltje weer op zijn pooten, raapte
de sigaren op, die overal verspreid lagen.
"Dat ding is topzwaar," mompelde hij.
"Gut ja, zoo'n gek ding, valt soms zoo maar van self
om ••• " lachte Non en dan tot Schüler: "Zal ik dan maar
gaan menirr '?"
Schüler keek op de pendule.
"We heb ben nog twintig minuten," sprak hij op
bedenkelijken toon.
"Nu ja ••• " zei Non's vader, "die twintig minuten
nemen wij dan over."
"Vooruit dan maar ••• " stemde Schüler toe en dan
tot Non: "maar denk nu als je studeert es aan die polsbeweging he. •• alleen de pols. •• de verdere arm hee1emaal stil!"
"Ja," zei Non, terwijl ze haar viool in de kist legde
en met een vlugge beweging achter de ruggen der drie
heeren, het haar weer wat beter bevestigde.
Schüler gaf stoe1en.
ttAtieu ••• I" riep Non, de kamer uitsluipend.
"Jullie zetten net gezichten, of je m'n doodvonnis
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•
komen aankondigen,"
sprak Schüler, op veel makkelijker toon, nu zijn leerlinge het vertrek verlaten had.
,/t Scheelt ook niet veel ••• " zei Beelmansgrimmigen
dan tot den kleinste van hun drie!n.
"Vertel maar op Vergeer."
Jhr. Vergeer was de President der Zangvereeniging
;,Kunstmin".
Ongehuwd, muzikaal - hij speelde voortreffelijk
cello - en zeer bemiddeld als hij was, leefde hij bijna
geheel voor zijn muzikale liefhebberijen en was een der
trouwste vazallen van Schüler.
"De kwestie is niets meer of minder/' sprak hij, "dan
dat de kliek van Mertens op denzelfden datum als wij een
concert wil geven, eveneens ten bate van het Roode Kruis."
Schüler's gezicht betrok.
"Zoo ••• hoe weet je dat 1"
"Hier, Holkens, kwam met het nieuwt;e," antwoordde
Vergeer, op zi;n dikken metgezel wij~nd.
"Ja," bevestigde deze, "dat kwam zoo, o~ meid is
een zuster van de meid van Mertens en zoo hoorden wij,
dat Mertens met al zijn kinderen dagelijks aan het studeeren is voor een uitvoering voor een liefdadigheidsconcert."
"En ze studeereneen koort;e in ook;" vulde Beelmans
aan.
"En op 22 December willen ze concerteeren 1" vroeg
Schüler.
"Ja," knikte Holkens, "want Meneer had nog gezegd,
dat dat net viel op den ;aardag van Mient;e... en dat
zou geluk aanbrengen."
"Ja, dat denk ik ookI" riep Schüler schamper, waama
hij even zijn oogen sloot en blijkbaar nadenkend zachtjes
zei: "Zoo... zoo... zoo ••• " En dan ineens: "En waar
willen ze concerteeren ?"
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"In de Zalm," sprak Vergeer.
"In de Zalm ?" herhaalde Schüler verwonderd. "Kiest
Zijlmans, de kastelein uit de Zalm dan partij' voor dat
~ootje van Mertens?"
"Dat kan hem wat schelen," riep Beelmans uit, "als
hij z'n zaalhuur maar krijgt ••• of dat van den duivel
komt of van z'n moer!"
"Zoo ••• ? Dat mocht wel anders ~jn, met al de egards
die wij bewijzen aan z'n dochter Bertha!" sprak Schüler.
"Dat heb ik wel gezegd!" zei Vergeer, "nu zal dat meisje
bij ons als soliste optreden en de vader werkt ons tegen 1"
"Och, we wilden dat kind wat helpen he ••• " sprak
Schüler. ,,'t Was 'n muzikaal ding maar ze is in Frankfort totaal verknoeid en... e ••• "
"Nu ja, doet allemaal niets ter zakel" riep Vergeer uit.
,,'t Is en blijft een stomme onhebbelijkheid van d'r
vader om zijn zaal disponibel te stellen op denzelfden
datum van ons concert in de groote societeitszaal:'
"Natuurlijk ••• " zei Holkens, "twee concerten op een
avond, dat's bespottelijk ••• dan is 't op allebei leeg."
. ,,0... pardon... ik zou anders die concurrentie niet
vreezen!" zei Vergeer met een kort lachje, "maar met
't oog op 't liefdadige doel. •• de recette ••• "
"Natuurlijk, dat is 'tl" sprak Beelmans. "Je moet
'n financieel resultaat van beteekenis zien en daar komt
onder die omstandigheden niets van terecht."
"Maar ••• " begon Schüler peinzend, terwijl hij Vergeer aattZag... "maar... weet Zijlmans dat wij ook een
concert geven op dien dag?"
Vergeer haalde ~jn schouders op.
"Kljk," vervolgde Schüler, "wel beschouwd kunnen
we het toch moeilijk kwalijk nemen, dat die man ~ijn ~aal
verhuurt voor een liefdadigheidssoiree 1"
"Daar hebben we de ~chtmoedige Schüler weer, die
o
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altijd alles maar goedvindt en zich door iedereen zou
laten bedotten en in een hoek dringen, als wij er niet
waren 1" riep Vergeer uit.
Schüler maakte een gebaar van nja, zoo ben ik nu eenmaaV' lachte evel' wat verlegenachtig om Vergeer's
bemerking.
Deze laatste vervolgde:
nBertha Zijlmans weet drommels goed op welken datum
ze bij ons concerteeren moet en dan zal haar vader er ook
wel niet onkundig van gebleven zijn:'
"Ja, dat is zoo ••• 1" riep Beelmans.
Schüler schudde zacht het hoofd.
,/t ls toch de vraag of de man nu bij het bespreken
van de zaal door Mertens dadelijk aan dien datum gedacht
zal hebben:'
Vergeer grijnsde cynisch.
"Ja, dat 's mogelijk, de stumperd ••• hij heeft zooveel
aan z'n hoofd 1"
Schüler begon te lachen, zag Holkens en Beelmans
met een wenk naar Vergeer, hoofdschuddend aan, dreigde
dan met zijn vinger.
n Vergeer • •• Vergeer • •• wat ben je toch een booze
man 1 Maar ••• " vervolgde hij wat krachtiger, "ik ben
't volkomen met jullie eens, dat de zaak ernstig is ! Hm •••
's kijken, daar zijn hier maar twee zalen, die zich voor
zulke dingen leenen. Dat is de onze in de societeit en die
in de Zalm. Tja ••• maar me dunkt, als we Zijlmans aandacht er op vestigen, dat op die manier 't concert van
nKunstmin" een fiasco wordt, zoowel voor de zangvereeniging als voor z'n dochter ••• die voor den eersten
keer concerteert in haar geboortestad ••• dat dan ••• "
Hij zweeg en ook de drie anderen zwegen.
Eensklaps stond Vergeer op.
nlk ga dadelijk naar Zijlmans toe'" sprak hij, ik zal
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es met dat heer praten en zwicht hij niet:' vervolgde hij
opgewonden, "dan geeft hij daardoor blijk van zooveel
onwelwillendheid jegens Kunstmin, dat ik als President
me gedrongen voel voor te stellen om juffrouw Zijlmans
aan te schrijven, dat ze dan maar zien moet elders te
debuteeren, want dat Kunstmin haar medewerking niet
langer op prijs stelt."
Ook de anderen waren opgestaan.
"Nou, nou ••• " suste Schüler weer met 'n goedigen
lach. "Zoo'n vaart zal het wel niet loopen 1" en hij klopte
Vergeer op den schouder.
"Zeg Bee1mans," sprak hij dan tot dezen, "wil je dit
meenemen voor je dochter, dat heeft ze door ju1lie stoornis
vergeten," en hij reikte hem een muziekboek toe, lien
ze moet er uit studeeren."
"Hoe maakt Non het?" vroeg de vader.
"Goed, maar ik zou haar nog wel 'n uur in de week
extra willen geven; ze heeft bepaald talent maar ze studeert te onmethodisch en dat kan ik haar in dat eene uur
niet leeren!"
"Ik vind 't goed," sprak Beelmans, "ik zal er es met
m'n vrouw over spreken."
Schüler bracht de heeren al pratend tot aan de buitendeur.
Op de stoep zei Beelmans nog: "Maar Non is zoo
vreeselijk ongedisciplineerd weet je ••• precies 'n jongen 1"
Schüler lachte, knikte toestemmend.
"Ja, dat vind ik ook, precies 'n jongen!"
Dan groette hij met 'n handbeweging de vertrekkenden
en sloot de deur.
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II
In 't kleine kamertje, dat ~e bij Zijlmans het "salon"
noemde, was het kil.
Kil, ondanks de benauwende volte van meubelen.
Ben groote ovalen mahoniehouten tafel met spiegelglimmend blad stond in 't midden op 't roodgebloemde
tapijt; over dat blad lag een gehaakte looper en op dien
looper stonden Morastandaards met lichtelijk vergeelde
photo's van de Trompeter von Säkkingen; daarboven
hing ~aar in onrustige verwarring van glazen bobeches,
kralen franje en gekleurde sierkaarsen met ~ilveren
blaadjes, de groote petroleumlamp.
,
Om de tafel stonden de stoelen gedrongen, de leuningen
een handbreed van den tafelrand, de ~ttingen geheel er
onder; ~oo bleef er nog juist een nauwe doorgang tllsschen
die stoelen en de canape, die ~aar behangen met antimacassers en belegd met schelk1eurige kussens, tegen den
wand stond.
Van dien wand schreeuwden re~enbouquetten lila
chrysanten van een terra-cotta fond.
Nog veel meer meubels waren er in het kamertje; een
~aar buffet stond naast den deuringang, reikte met zijn
mahoniehouten bovenstuk tot dicht bij de lage zoldering,
weerkaatste in zijn gebiseauteerde spiegels de warrelige
drukte van 't interieur; bouquetten van 'n vettig schijnende, geelwitte marmersoort stonden massaal op't bovenblad;
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daaronder glimmerden beeldjes en fleschjes en lijstjes en
'n vaas met half uitgevallen en verlepte narcissen en roode
tulpen.
Aan de andere zijde van de deur was de groote linnenkast met zijn glimmend gepolitoerde deuren van bloedrood mahonie en rechthoekig daartegen stond de spichtige
theetafel vankruisende bruinedoomstokken gefatsoeneerd;
op 't blad was een witte glanzing van kopjes en schoteis
en nikkel theegoed, maar 't bleef vaag en vormloos, verneveld door 't gazen kleed met roze linten, dat er over
lag; dan volgde weer een stoel, die niet meer om de tafel
kon, dan een muziekkastje met open vakken vol losse
vellen en stijve boeken en er bovenop een metronoom
en een buste van Wagner in zandsteen.
Ten slotte was er de groote zwarte pianino; het
glimmende pronkmeubel van juffrouw Zijlmans en het
kostbare instrument van haar dochter Bertha.
Bertha zat voor de piano en speelde het concert van
Chopin, waarmee Schüler haar aangeraden had te concerteeren op de liefdadigheids-uitvoering van "Kunstmin".
Ze moest het uit het hoofd speien; eindeloos, met nooit
verslappende ambitie herhaalde ze de lastige passages,
dikwijls met de scherp tikkende metronoom naast zieh,
om toch zeker te zijn, dat ze in .'t allegro het tempo niet
verhaastte, waardoor 't ontaarden zou in een gejaagd presto.
Ze was oorspronkelijk een leerlinge van Schüler en
een zeer begaafde leerlinge.
Toen, als vijftien-jarig meisje, was ze 't paradekind
van zijn openbare uitvoeringen.
Notaris Mertens, zelf een enthousiast musicus, ried
Bertha's vader aan, dat hij zijn dochter geheel voor de
muziek zou laten opleiden.
Maar dan moest ze niet bij Schüler blijven. Zeker,
Schüler was een goeie piano~onderwijzer, maar als Bertha
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vooruit wilde komen en naam maken, dan moest ze naar
't buitenland naar Frankfort, naar Prof. Schwengel.
Een opleiding bij Schüler, aangenomen dat de man
haar geheel en al kon vormen, zei voor de buitenwereld
immers niets.
Schüler ••• ? Wie had er ooit van Schüler gehoord
buiten Meerburg ?
Maar een diploma van het conservatorium in Frankfort en aanbevelingen van Prof. Schwengel, een man met
een wereldreputatie, dat was dadelijk al een prachtrec1ame
en ••• wat meer zei, ook een absoluten waarborg voor een
volkomen affe Bildung.
Schüler was schamper over het plan, zag zijn paradeleerlinge niet graag vertrekken, maar kon overigens de
autoriteit van Prof. Schwengel niet aantasten, zei tegen
Zijlmans, dat hij 't zelf moest weten, maar dat Bertha
bij hem, Schüler, nog best een jaar of drie kon blijven
en het dan nog tijd genoeg was om haar, tot voltooiing
van haar muzikale opleiding, een poosje naar Duitschland
te sturen, en wel bij voorkeur naar Keulen, als Schüler
het voor 't zeggen had, maar dat het hem overigens
natuurlijk volkomen koud liet, als ze met Bertha andere
plannen hadden.
Maar Zijlmans, die verplichtingen had aan Nota~is
Mertens in verband met de overname van zijn tegenwoordig cafe, :lchtte het beter diens raad op te volgen en
zoo was Bertha, na veel wikken en wegen om de financieele offers, die er gebracht moesten worden, naar Frankfort gegaan.
'n Half jaar geleden was ze teruggekomen met een
diploma in een lijstje achter glas en een paar Duitsche
couranten met vleiende recensies over het speI van:

"Fräulein Zijlmans~ de knappe leerlinge vanProf. Schwengel, die daarmee voor de zooveelste maal bewezen had, op
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welk een onvergelijkelijk paedagogisch genie het Frank/ortet conservatorium zieh mocht beroemen!'
Achter Bertha ~at moeder Zijlmans in een rieten leunstoel voor het raam met een warme stoof onder haar
voeten, een breikous in de handen en een spinnende poes
op haar schoot.
Moeder Zijlmans mat het talent harer dochter af naar
de reusachtige financieele offers, die de opleiding gevraagd
had en het stond bij haar dan ook vast, dat Bertha's
gelijke op pianistisch gebied op den heelen aardbol
vergeefs te ~oeken ~ou ~ijn.
ZeUs in Duitschland hadden ~e immers geroepen over
dat prachtige spei; dat stond gedrukt in die buitenlandsche
couranten, die ze niet lezen kon maar die Bertha voor haar
vertaald had, nog eens en nog eens, tot ze de heele
recensie uit haar hoofd kende.
Maar nu wilde ze dan ook genieten van die groote
gaven van haar eigen vleesch en bloed en altijd als Bertha
studeeren ging, dan sloop ze zacht achter haar dochter
het salon in en luisterde met vreemde, half wegsoezende
verrukking naar de klanken, die uit dat dure, prachtige
stuk van zwart ebbenhout opklonken.
Bertha, lang mager meisje van even in de twintig nu,
was wel liever alleen gebleven als ze studeeren moest,
maar op de eerste vraag: "Zou je 't hinderen kind •••
ik zal heel stil ~ijn," had ze niet weigerend kunnen antwoorden en toen was 't allengs een gewoonte geworden.
Moeder Zijlmans breide heel wat kousen bij die muziek,
want Bertha studeerde dikwijls vier of vijf uur op een dag.
Het Bestuur van Kunstmin had gunstig beschikt op
haar verzoek om gratis te mogen debuteeren op het eerstvolgend concert en Schüler had haar opgegeven, wat ze
speien moest.
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Het concert van Chopin.
Ze was blij, dat ~e concerteeren mocht en toch vervulde
de gedachte, dat het nu gebeuren ~ou en moest, haar met
een onuitsprekelijken angst.
Niet, dat ~e technisch het werk niet aankon, maar ze
voelde in de houding van Schüler, dien ze nog steeds
vereerde als haar ouden leermeester, iets als een" onuitgesproken vijandighe1d; zijn warme belangstelling van
vroeger, ~jn persoonlijke vriendelijkheid, soms bij 't
aanhalige af, van eertijds, waren verdwenen en in die
zelfde onwelwillende stemming zag ~e nu, in haar verbeelding heel het Meerburgsche publiek al, dat naar
"Kunstmin" ~ou komen op den avond van haar debuut.
Alleen notaris Mertens was oprecht enthusiast geweest
toen ~e bij hem aan huis eens musiceerde; dat had haar
wel goed gedaan, maar ~e hechtte toch meer aan Schüler's
oordeel.
En die zweeg of knikte even, ~oo geringschattend.
Zou 't haar lukken ondanks die ontmoediging toch
te ~gevieren?
Zou de ~aal na dat schitterende slot van de finale als
een man opstaan en" klappen en juichen en om een toegift
roepen 1
Dat was een droombeeld, een zaligheid, die ~e zichzelf
schiep onder 't werktuigelijk herhalen en studeeren door.
Tot ineens de angst weer kwam.
De angst voor 't onbestemd vijandige, dat ze overal
voelde en niet begreep.
Ze speelde 't allegro: Moeder Zijlmans hoofd deinde
mee in cadans.
Ze krabde zich met een breipen onder de witte haren,
keek even op naar de pianiste daar vlak voor haar op de
kruk.
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Muziek was toch niet louter genoegen, dat had ze al
zoo es bij zich%elf gedacht, al was die ontdekking dan
ook gepaard gegaan met groote verbazing, want muziek
en blijdschap, meende moeder Zijlmans altijd, die gingen
steeds te zamen.
Nou ja, bij begrafenissen of in de kerk, dan was 't
wat anders, dan was 't meer stichtelijk, maar dat muziek
maken inspanning kon kosten als zware arbeid, nee, dat
had ze vroeger nooit vermoed.
Nu zag ze 't wel aan Bertha, höe moe die er van werd
en zoo van achter haar beschouwend, vielen haar telkens
de witte doorschijnende oorranden van haar dochter op
en de pezige magere hals, waar 't smalle hoofd op stond.
En dan die lange, dunne, altijd rustelooze vingers, die
vaak met zoo'n onbegrijpelijke snelheid over de toetsen
vlogen.
Enfin, mooi was 't, dat zou de heele wereid wel moeten
toegeven, meneer Schüler zou 't niet eens zelf zoo kunnen,
zoo gauwen 'n mooi stuk was 't ook.
Ze kon 't zelf wel heelemaal uit d'r hoofd zingen als
't zou moeten, zoo dikwijls had ze 't nu al gehoord.
Ze breide weer even door, maar plotseling zag ze op, en
luisterde naar iets anders.
"Kind ••• " riep ze dan zacht.
Bertha hield op, zag om.
"Riep u?"
"Ja ••• daar komt iemand de trap op!'
"Stil es ••• "
Ze luisterden even.
"Nou. •• vader ••• " dacht Bertha, die alweer in de
toetsen greep.
Maar op 't zelfde oogenblik ging de deur open en
trad Jhr. Vergeer in zijn pelsmantel binnen, op den voet
gevolgd door de meid.
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"Och gut, meneer Vergeer:' zei moeder Zijlmans,
haar breiwerk op de vensterbank leggend en de poes op
den grond zettend.
Het beest mauwde even, rekte zieh, sloop dan naar den
juist binnengekomene en schuurde zieh streelend tegen
diens beenen.
"Goeien morgen," sprak Vergeer met een vluchtigen
hoofdknik en 'n vrij stuursch gezicht. "Ik wou Zijlmans
spreken en de meid laat me hier."
"Vader is beneden, .. sprak Bertha, een stoe1losmakend
uit den kring om de tafel.
"Neemt u plaats, als 't u blieft, ik zal hem roepen."
"Daar hoor ik hem al," zei haar moeder, "de piaatsdeur beneden piept. Miet je zal hem gewaarschuwd
hebben," en dan direct tot Vergeer, met een hoofdknik
op Bertha.
,,'t Scheelt zus of zoo of ze kent het hee1emaal van
buiten ••• dat zal d'r geen tweede in Meerburg nadoen,
wat zeit u '{"
Vergeer ging niet in op dien bewonderingstoon, knikte,
zei droogjes· tot Bertha:
"Zoo, vlot de studie 1"
"Ja, meneer," antwoordde ze zacht, "ik begin het goed
in mijn vingers te krijgen."
Er viel een zwijgen.
Bertha stond bij de tafel, maakte onwillekeurig speelbewegingen daarop met uitgespreide vingers; meens
huiverde ze.
,,'t Is hier koud," sprak ze met 'n rilling.
"Ja •••• 't is hier niet warm," zei Vergeer, die z'n
pels niet had losgeknoopt en wat ongeduldig en verveeid
rondzag, en dan half korz;elig: "Weet uw vader nu dat
ik wacht ••• 1 Ik heb niet zoo heel veel tijd/'
Bertha kleurde.
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"lk zal even gaan zien,tt sprak ze, en ze verliet het
vertrekje.
"Tja/' zei moeder Zijlmans, "warm is 't hier niet,
maar dat komt, de schoorsteen is net naast de piano, daar
achter dat kastje. U kan 't nou niet zien, en als daar nou
'n kachel sting, dan zou dat sIecht zijn voor de piano
zeggen ze, vanwege de hitte, begrijp u en dan nog 'n ding,
we hebben d'r al drie in de belasting, dat wordt te duur
ziet u, we moeten 'n beetje op de kleintjes passen, want
zoo'n muziek opleidings-cursus in Duitschland, dat
kost ••• dat kost meneer Vergeer, daar zou je van staan te
kijken als je zag, wat offe wij daar 'n centjes naar toe hebben gedragen; niet dadde we ons nou daarover ••"
Op dat oogenblik kwam Zijlmans binnen, blijkbaar
net gewasschen, met vochtig haar; van zijn groote roode
handen dampte een lucht van groene zeep.
Bertha bleef blijkbaar beneden.
"Neem me niet kwalijk meneer Vergeer, maar ik was
net aan 't bier aftappen in den kelder, kon zoo niet voor
den dag komen, moest me even wasschen. Neem me niet
kwalijk/'
Zijn lange schrale figuur stond lichtelijk gebogen met
zichtbare onderdanigheid voor het mannetje in den pelsmantel op den stoe1, dat nu wat krakend en met 'n onaangename scherpte in z'n stem zei: "Ja Zijlmans, 't spijt
me, maar ik moet je zeggen, dat ik erg verbaasd over
je ben/'
"Hoe bedoelt u dat... meneer ••• 1" vroeg Zijlmans
verwonderd, terwijl zijn gezicht van opgewekt-onderdanig
plotse1ing angstig-slaafsch werd.
Juffrouw Zijlmans verschoof onrustig op haar stoel.
"Je weet/' sprak Vergeer, "dat Kunstmin een liefdadigheidsconcert geeft op 22 December. •• ja, dat weet
je wel, dat moet je nu niet ontkennen ..... vervolgde hij,
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zich opwindend, omdat hij meende, dat Zijlmans' gezicht
een voorgewende onwetendheid uitdrukte... "dat is
kinderachtig, want je weet drommels goed, dat je dochter
op dien dag speIen moet ••• tt
"Ja, dat is zoo ••• dat is zoo •• •" zei juffrouw Zijlmans,
"zeker 22 December moet Bertha speIen op het concert
van Kunstmin, dat 's waar Zijlmans, daar het meneer
Ve~geer gelijk in ••• "
Vergeer zag even ongeduldig en met korzelige verwondering de moeder van Bertha aan, vervolgde dan:
"En niettegenstaande dat, ga je me nu jouw zaal verhuren aan die meneer Mertens op precies denzelfden
dag ••• dat 's geen manier van doen I Wat meneer Mertens
en die andere menschen willen, dat moeten zij weten, maar
van jou hadden we dat niet gedacht en ik wil je ook wel
zeggen, dat, als het niet verandert, het Bestuur van Kunstmin ook geen prijs meer stelt op de mdewerking van
Bertha ••• "
Zijlmans bleef een oogenblik sprakeloos en staarde
zijn bezoeker aan.
Juffrouw Zijlmans knipte met haar oogen.
Vergeer had zoo snel gesproken, dat ze niet volkomen
den zin van zijn woorden had begrepen, maar uit Zijlmans
houding en Vergeer's toon leidde ze toch wel af, dat
het iets onaangenaams was, iets kleineerends voor Bertha.
"Bertha studeert elke dag, wel vijf uur soms ••• "
sprak ze met een nog bevestigend hoofdknikken tot Vergeer. "U mot es komen luisteren ••• zoo 's morgens
tusschen tien en twaalf... loop u maar gerust binnen,
dat geeft niet, ••• ik zit er toch ook altijd bij ••• "
Zijlmans had nog even als verwezen naar de zeurstem
van zijn vrouw geluisterd, dan ineens, sprak hij, stotterende:
"Maar. •• maar meneer Vergeer • •• zoo waarachtig
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as God... 't is me niet in de gedachte gekomen, dat op
dienzelfden dag .....
"Dat ~jn dingen, waar je om moet denken," sprak
Vergeer, inwendig niet ontevreden over het effect van
~jn verwijt. "Zoo goed als meneer Schüler en ik om
jullie een genoegen te doen Bertha laten optreden, zoo
goed had jij ook om ons moeten denken. Twee concerten
op een avond dat kan niet, dat is groote onzin, dus een van
tweeen moet vervallen en nu moet jij maar weten, wat je
te doen staat ••• "
Zijlmans krabde zieh achter 't oor, zag hulpeloos van
Vergeer naar zijn vrouw en van ~jn vrouw naar Vergeer.
"Ik ••• ik heb de zaal verhuurd ..... sprak hij dan
heesch, "maar ik zal gaan vragen bij meneer Mertens ••• "
"Ja, wat je doen zult of niet doen zult, dat kan me nu
allemaal niet schelen," klonk Vergeer's stem scherp en
dan met veel nadruk, "maar een ding garandeer ik je,
als Kunstmin niet door kan gaan, dan hoeft je dochter op
onzen steun nooit meer te rekenen," en hij stond op.
"Ik zal dadelijk naar meneer Mertens gaan, om er over
te spreken..... beefde Zijlmans~
"Enfin," eindigde Vergeer, zonder acht te slaan op die
laatste woorden, "ik moet uiterlijk van avond om 8 uur
weten hoe of wat. Alles zit al in mekaar, de solisten zijn
besproken, de zaal van de societeit, de versterking van
't orkest, dat zou dan verdomme, allemaal afgeschreven
moeten worden. 't Is 'n vervloekte stomme streek Van je •••
maar ik waarschuw je in je eigen belang: zorg, dat het
terecht komt, hoor. Bonjour 1"
En hij verliet de kamer.
Zijlmans liep hem na om hem uit te laten, maakte nog
verontschuldigingen op de trap.
"Meneer Vergeer moest toch heus eh niet denken,
dat er opzet was ••• God, hij wist heel goed, hoe vriende29

lijk het van de heeren was dat Bertha mocht speIen •••
en meneer Vergeer kon dtr op rekenen, hij zou tt nog wel
zien te redden bij meneer Mertens... maar meneer
Vergeer begreep ook wel dat tt ging om wat te verdienen •••
in Meerburg werd zootn zaal als de zijne toch zoo weinig
verhuurd en als er dan es een kans kwam. •• tt was dom,
hij moest het bekennen, meneer had gelijk... maar hij
zou ••• tt
Vergeer luisterde er blijkbaar niet naar, liep snel de
trap af, de gang door met Zijlmans op een drafje achter
hem aan, negeerde de beleefdheid van tt uitlaten, vertrok
zonder groet.
Even daarna kwam Bertha weer terug in het salon.
"Wat kwam meneer Vergeer doen ?tt vroeg ze, terwijl
ze naar de piano ging en in de muziek bladerde.
,,0 ••• tt antwoordde juffrouw Zijlmans, "die dacht dat
dat concert van meneer Mertens, dat dat, afijn... ik
weet eigenlijk niet, wat-ie allemaal zee, maar-ie zou es
kommen luisteren als je studeerde. u
"Komen luisteren ?tt herhaalde Bertha verschrikt,
meneer Vergeer ••• ?
"Wel ja, waarom niet? Zoo 's morgens, es stiekum
weg, zonder dat jij tt merkt 1t'
En juffrouw Zijlmans lachte bij voorbaat om die grappige geheimzinnigheid van dat plannetje.
"Hij is niet wijs •• /' snibbigde Bertha en dan haar moeder
aanziende, "maar u zal 't wel verkeerd begrepen hebben. tt
"Daes mogelijk/' sprak juffrouw Zijlmans berustend.
"Alweer iemand •••• 't sprak Bertha luisterend.
Een korte tik op de kamerdeur, die geopend werd en
toen trad een kleine corpulente dame met een hoogroode
kleur het vertrek binnen.
,,0, freule Melius/' zei Bertha buigend, terwijlze de
binnengekomene de hand reikte en een stoel aanbood I
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"Dag lieve Bertha ••• dag juffrouw Zijlmans:' sprak
de bezoekster, en dan de poes op den schoot van Bertha's
moeder aaiend ••• "Och wat 'n heerlijke kat heeft u daar ••
denkt u es aan me, als ze kleintjes heeft? Ik loop overal
te zoeken naar een kat, maar 't schijnt, dat er van 't jaar
geen katjes geboren worden ••• " en ze lachte met een
lachje van een kind.
Freule Mia Melius was een der ijverigsten en een der
oudste sopranen van Kunstmin en een hartstochtelijke
mUS1Clenne.
Ze woonde alleen met een meid in een aardig villatje,
dat ze "Triebchen u gedoopt had.
Als vurige vereerster van Schüler maakte ze zich verdienstelijk door gratis pianolessen te geven aan onvermogenden, terwijl ze bovendien een kinderkoortje dirigeerde, dat lauweren had ingeoogst bij de laatste uitvoering van de Matthaeüs-passion.
De booze wereid zei, dat freule Mia zieh enkel en
alleen zoo op de muziek toelegde om hierdoor in het
gevlei te komen bij Jhr. Vergeer •
Anderen beweerden wel, dat ze meer epris was van
Schüler, doch daar Schüler en Vergeer zoo goed als onafscheidelijk waren, viel het stellen eener juiste diagnose
hier zwaar.
Freule Mia Melius stelde in beide heeren een meer dan
gewoon belang; dit feit stond vast voor ieder die ooren
had om te hooren en oogen om te zien.
En ook was niemand in Meerburg verwonderd freule
Mia Melius aan te treffen in de buurt waar Schüler of
Vergeer zich vertoonde.
Ze was als de schaduw van bei den en verder af of
dichter bij, al naarmate de muzikale zon in Meerburg
lager aan den einder stond of hooger in het zenith.
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"Dat zal niet veel uithalen, want tt is tn kater/ t sprak
;uffrouw Zijlmans.
"Och, dat ts jammer ••• tt zei freule Mia en dan tot
Bertha: "Druk aan de studie zeker ••• 1 Ik kom es even
bij je om •• /t
"Meneer Vergeer is net weg, dus ••• tt sprak juffrouw
Zijlmans, die niet luisterde naar wat er gezegd werd en
haar eigen gedachten luid uitsprak.
Bertha kleurde, trachtte haar moeder met een wenk
tot zwijgen te brengen, lachte maar ineens luidruchtig
over dat stemgeluid heen, zonder blijkbare aanleiding.
De oogen van Mia schoten even schichtig· van de een
naar de ander.
,,0 ja ••• ja-zeker, ik ben erg druk aan de studie,
freule ••• ha-ha ••• ha ••• vreese1ijk druk ••• gut ja ••• tt
lachte Bertha.
Juffrouw Zijlmans knikte wijs en glimlachte moederlijk en wat bottig mee.
"Heeft u voor mij ook te leen,'t sprak de bezoekster,
tIde Instantaneetjes van Van Rennes ••• ik heb ze zelf,
maar ik heb ze uitge1eend en nu ineens heb ik ze noodig •••
dat treft altijd zoo gek, he 1tt
tt Speet Bertha erg, maar ze bezat ze niet.
"Jammer," zei freule Melius, "maar enfin, daar is
niets aan te doen he 1tt
En dan met een minzame toeknijping van haar oogen
tot juffrouw Zijlmans.
"Bertha speelt heerlijk he ••• ja, dat 's we1 verrukkelijk,
zootn talent. Heeft u bezoek gehad van meneer Vergeer,
zei u dat niet 1"
"Ja, die is nog maar net weg ••• ik denk al, zouen we de
freule niet zien," antwoordde juffrouw Zijlmans minzaam.
De bezoekster glimlachte wat benepen, knipoogde
tegen Bertha.
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"En ••• e ••• 0, hij kwam zeker spreken over 't concert ?"
"lk weet het niet freule, ik was niet hier;' antwoordde
Bertha.
"Ja, over 't concert," zei haar moeder.
"Zoo ••• wat ••• was er iets bizonders?" vroeg de
bezoekster.
"Vader heeft hem te woord gestaan," zei Bertha snel.
,,0, zoo • •• nu 't spijt me van de Instantaneetjes, maar
ik ga es gauw weg, 't is al bij twaalven," en juffrouw Zijlmans weer de hand reikend: "Dag juffrouw... dag
lekkere, dikke, zoete poes, jammer dat je een katertje bent!"
Ze kirlachte.
"lk zal u uitlaten," sprak Bertha.
"Graag ••• ls je vader beneden ?" vroeg ze op de trap.
"Ja, in den kelder, hij tapt bier af," zei Bertha.
,,0, dan moet ik hem even spreken ••• even maar •••
dat kan wel he?" vroeg ze erg vriendelijk en vleiend.
,,0 ja, zeker, 'k zal u even wijzen," antwoordde Bertha.
Boven was juffrouw Zijlmans opgestaan uit haar rieten
stoel; ze rolde haar breikous op, nam de poes onder den
arm, de warme stoof, waarin de briquet verascht was, in
de hand, mompelde eenige tevreden woorden hardop
bij zich zelf.
"Ja ••• ja ••• zoo kan d'r geen tweede op de piano
terecht ••• dat motte ze allemaal toegeven ••• dat 's d'r
genie ••• dat 's d'r genie, poesie ••• "
En juffrouw Zijlmans neuriede, terwijl ze langzaam de
trap afzakte, het allegro uit het pianoconcert van Chopin.
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111
"Waaris Frits nu ••• en Tonia 1"vroeg notaris Mertens
die bezig was op muziekpapier een vioolpartij te trekken
uit een partituur.
,,'k Weet niet Pa ••• "sprak zijn oudste dochter Mientje,
die met een verveeld gezicht naar buiten keek in den
tuin, waar de sneeuw nu blank schitterde onder den
stralend blauwen winterhemel.
"Verdeel de partijen maar vast kind ••• " ging hij voort,
even het geschrevene neuriend.
"Dat is al gebeurd ••• " en dan ineens opstuivend,
"Piet. •• nee... hier blijven 1"
Ze vloog naar de kamerdeur, ging er voor staan en
belette zoo een negenjarigen jongen om te ontsnappen.
,,'k Mot effen wat krijgen," zei de teruggehoudene.
"Moet je maar aan Pa vragen ••• ik dank je lekker om
jullie telkens na te loopen."
De jongen ging langzaam en onwillig terug, trad tot
bij z'n vader, vroeg zacht:
"Mag ik nog effen weg, Pa 1"
"Ventje, wacht nou 'n oogenblikje, dan gaan we prettig
samen muziek maken ••• " sprak deze vriendelijk en dan
weer tot Mientje. "Och laat hem dan maar even gaan,
dan kan hij meteen Frits en Tonia mee terugbrengen."
"Zooals u wilt ••• maar dan zien we ze geen van drieen
terug ••• "
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"Jawel, jawel/' suste de vader.
Piet was de deur al uitgestormd en even later klonk van
achter uit dentuin een vreugdig gejoel.
"Mag ik ook gaan 2;oeken, Pa ?" vroeg een elfjarig
meisje, dat met een fluit in de hand stil te wachten 2;at
voor een der vier kleine mU2:ieklessenaars die in een
halven kring ge2;et waren naast de piano, terwijl een
hoogere lessenaar daarvoor de dirigentenplaats aanwees.
"Nee Bets I" riep Mientje, die al 2;eventien was, uit:
"Pa, als u Bets 06k laat gaan, dan moeten we maar niet
repeteeren vandaag ••• "
"Nou, hou je gemak I" snibbigde het fluitistje terug:
"Pa is immers nog niet eens klaar met de partijen."
"Dadelijk ••• dadelijk ••• " sprak de heer Mertens ingespannen werkend en telkens neuriend, "wees nu es
even ••• "
De twee meisjes rU2;ieden nog wat met gedempte
stemmen door.
Dan kraaide ineens een kinderstem.
"Pepi I" riep Betsy, de fluit op haar stoelleggend, terwijl 2;e toetrad op haar anderhalfjarig broertje, dat in een
hoogen kinderstoel ge2;eten, nu ineens met een houten
rateltje een heidensch kabaal maakte.
"Pak af dat ding!" gelastte Mientje, ,,'tis 'teenige, wat
goed stemt in de kindersymphonie en als-ie dat nu kapot
maakt 2;itten we 2;onder ••• " en 2;e rukte het speeltuig uit
de handen van het jongetje, dat dadelijk het vertrek
vulde met een hevig gehuil.
"He, wat ben jij toch een akelig spook!" siste Betsy,
haar broertje sussend.
De heer Mertens, die aan een klein penant tafelt je
had 2;itten schrijven, stond nu op, keek wat verstrooid de
kamer in, naar 2;ijn drie kinderen en sprak:
"Zie 2;00 ••• 't is klaar, hier Mien ••• de eerste viool,
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voor Tonia:' en dan rondziende: "Waar zijn ze nu en
Frits en Piet ••• die was zoo net toch nog ••• 1"
Mientje haalde haar schouders op.
,,'k Zei 't u wel ••• nu komen ze geen van drieen terug •••
0, daar is Ma!'
Mevrouw Mertens lange, magere gestalte, kwam
geluidloos de kamer binnen.
Die geruchtloosheid had ze zich eigen gemaakt van
lieverlede, door steeds gedruisch te vermijden, als ze
heen en weer moest loopen, terwijl haar man en kinders
musiceerden.
Mevrouw Mertens zei, dat ze heel veel van muziek
hield, maar geen tijd had om er aan te doen of er zelfs
maar naar te luisteren, wat vergeeflijk is voor een moeder
van zes kinderen.
"Ik hoorde Pepi huilen ••• " sprak ze.
,,0, dat 's alweer over, Ma," zei Betsy, die met haar
broertje aan 't speIen was gegaan.
"Weet jij ook waar de anderen zijn 1" vroeg de heer
Mertens, terwijl zijn vrouw alweer gerustgesteld, 't vertrek wilde verlaten.
Ze haalde haar schouders op.
"Ik heb Frits op zolder hooren stommelenenzoometeen
waren T onia en Piet aan't sneeuwballen gooien in den tuin!'
Notaris Mertens, klein mannetje met vriendelijke
blauwe oogen achter zijn lorgnet, fronste even zijn wenkbrauwen, streek met zijn kleine magere hand zenuwachtig
langs zijn grijzend baardje, dan over zijn glad-kalen
schedel.
"Och-och, dat wegloopen altijd ••• dat wegloopen ••• tt
sprak hij verdrietig.
"Ik heb geen tijd hoor, laten de meisjes maar gaan
zoeken: t sprak mevrouw, die in haar gele morgenjapon
met bruine streepen even deed denken aan een magere
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~bra,

en dan voor de al geopende deur in de gang
"" •• 1"k kom ••••Itt
roepen d :"Ja M letje.
Toen verdween ~ weer.
"Ik zal naar den tuin gaan, laat Bets Frits dan maar
van den zolder halen,tt sprak Mientje, en ze verliet de
kamer.
Ook Betsy ontsnapte nu.
Notaris Mertens bleef alleen achter met zijn jongsten
zoon.
"Dag Pepi ••• kleine Pepil tt vleide hij, tierelantijntjes
makend met zijn handen.
De baby kraaide, strekte de garnalen vingertjes van
zijn mollige knuistjes naar zijn vader uit.
De heer Mertens zag even omzichtig rond, greep dan
de fluit van Betsy, zette hem aan zijn mond en blies een
paar zachte, eenigszins holle toontjes er uit.
Pepi draaide zijn hoofdje naar de plaats waar 't geluid
vandaan kwam, knipte met zijn oogjes en begon blaasjes
te maken met zijn natte lipjes.
"Verduiveld/' sprak de vader getroffen, "hi; probeert
na te fluiten ••• dat 's toch opmerkelijk!tt Weer blies hij
een melankoliek motiefje, zag onderwijl met gespannen
aandacht naar het kind.
Maar Pepi wierp zijn hoofdje ineens krachtig op zij,
sloeg met armen en beenen en riep:
,tBrrr• •• brrr... brrr ••• tt
Plotse1ing kwam Betsy weer binnen, voorafgegaan
door den tienjarigen Frits, die sterk bestoft uit zijn
Indianen wigwam van de vliering was gehaald, om zijn
plichten als cellist te vervullen.
"Hier is-t-ie/' sprak ze en dan ineens verwijtend:
"He jasses, nu heeft u weer op mijn fluit geblazen •••
dan smaakt-ie weer zoo akelig naar tabak ••• tt
"Nee ••• nee ••• " suste de heer Mertens wat verschrikt,
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het instrument met zijn zakdoek afwrijvend, "ik heb
maar even geblazen voor Pepi!'
Betsy zweeg, nam de fluit in ontvangst, rook er aan,
trok 'n vies gezicht.
"Stem vast, Frits," sprak de vader, naar de piano
gaande, waar hij de a aansloeg.
De jongen greep met zijn koolzwarte handen de kleine
cello van den grond, plaatste hem tusschen zijn knieen,
streek.
"Hooger ••• neg hooger ••• " sprak de vader luisterend.
Ook Betsy blies nu een a.
Meteen kwam Mientje binnen met Tonia en Piet.
Tonia, aardig dik meisje van elf jaar, de tweelingszuster
van Piet, kwam nog schoklachend van de sneeuwpret de
karner in, schudde haar zwarte lokken, waar de stukken
sneeuw uitvielen, droogde dan de druipend roode handen
aan haar schort af.
Piet hield een hand voor zijn eene oog.
"Wat is 't er?" vroeg zijn vader.
"Niks Pa ••• Tonia heeft m'n oog uitgegooid met
t n harde bal 1" grinnikte hij, bravourlijk, zijn pijn verbijtend.
"Nietes 1" lachte Tonia nog hijgend, terwijl ze een viool
uit de kist te voorschijn haalde en over de snaren streek.
"A. •• a ••• " riep de vader.
De cellist maakte vreeselijke geluiden op zijn instrument.
"Laat Frits nu ophouden met dat gejank ••• ik kan
niks hoorenl" riep Tonia.
Piet, die alt speelde, ging met een toegeknepen oog
aan zijn lessenaar zitten en streek zoo'n beetje in 't wilde
over de snaren.
"Ssst 1" beval de vader met een lang aangehouden sisklank. "Frits, hou nou es op met dat gemiauw 1"
Pepi kraaide boven alles uit.
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Mientje was aan de piano gaan zitten, gaf maar steeds
a ••• a ••• a ••• a ••• opdringend snel. •• a ••• a •••
"Nou een voor een stemmen 1" riep de heer Mertens,
"stil allemaal. • !t en dan tot de pianiste : "A ••• Bets y !tt
Een zacht heeschig toontje klonk.
"Goed ••• Frits jij ••• tt
Het cellootje gromde nasaal.
"Nee ••• wat is dat nou'? Je bent wel drie tonen te
laag, draai op ••• ! Tonia en Piet laat eens hooren ••• tt
Ineens zaagden en snerpten de drie strijkinstrumenten
weer dooreen.
Mientje behamerde opnieuw de a.
De heer Mertens trad naar den stoel van Pepi, nam die
op en plaatste hem naast ztn dirigeer-Iessenaar.
"Och Pa ••• moet Peep heusch meedoen '?" kraaide Tonia.
,:t Kan best ••• tt antwoordde de vader, "Pepi is
buitengewoon muzikaal, dat heb ik zoometeen nog weer
geconstateerd en in deze kindersymphonie kan hij best de
ratel zwaaien, als ik zijn handje vast hou ••• is tt nietPepi '?tt
En hij boog zieh liefkoozend naar zijn jongste, die van
deze nieuwe standplaats met groote verbaasde oogen
naar zijn broertjes en zusjes staarde.
"Opgepast!" riep de heer Mertens met een stokje op
zijn dirigenten-lessenaar tikkend. "We spelen eerst alle
herhalingen tot en met het trio, dan van af de dubbele
maatstreep zonder herhalingen... het trio overslaan,
ineens op tt· coda, begrepen '? ••• Nou, tt is tn doorgeslagen vierkwartsmaat, dus in tweeen ••• een-u ••• twee-u •••
een-u ••• twee-u ••• De piano begint en op de u van twee
vallen jullie in. Daar gaat-ie. Ik zal een maat voortellen!t
De heer Mertens hief eenigszins plechtig de rechterhand met het dirigeerstokje op, doch eer die een zakkende
beweging had kunnen maken, stond Mietje zonder kloppen
in de deuropening.
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"Meneer, daar is Zijlmans om u te spreken."
Notaris Mertens kon een gebaar van ongeduld niet
weerhouden.
"Nu ••• 1" vroeg hij wrevelig.
"Ja ••• ik ~ei, dat u be~ig was, maar hij wou u maar
effen om een dringende ~aak spreken/'
De heer Mertens ~uchtte, legde ~jn dirigeerstokje
op den riggel van den lessenaar.
,/n Oogenblik jongens, blijf even ~itten," sprak hij,
terwijl hij de kamer verliet.
Tien seconden bleef het stil in het vertrek, dan legde
Frits zijn cello plat op den vloer, stond op, tuurde naar
't raam; een jolig lachje trok om z'n mond.
"Blijf nu zitten, heeft Pa ge~egd," vermaande Mientje,
~ch omdraaiend op de pianokruk.
"En je draait ~elf ••• " verweet Frits terug.
"Maar ik blijf toch ~itten ••• tt snauwde ~e.
Frits al bij 't raam, haalde als bij toeval eensklaps de
spagnolet over.
"Raam dicht {tt kreet Mientje nu opvliegend, "moet
Pepi kou vatten 1tt en ~ plaatste ~ich beschermend voor
den kinderstoel.
In den tuin schitterde de sneeuwpracht.
,,'k Ga effen 'n stukje sneeuw happen ••• 'k heb ~oo'n
dorst/' ~ei Frits, die ~'n been al over 't ko~ijn had.
"Gut ja, ik ook!tt riep Tonia.
"En ik {tt juichte Piet, met ~'n ~usje naar 't raam snellend.
"Hier blijven {tt beval Mientje.
Maar de drie waren al buiten en een sneeuwbal suisde
plotseling langs Mientjes hoofd, vloog tegen de dirigeerlessenaar, die wankeide en daarna met 'n hevig geweld
tegen den grond sloeg.
,/k Doe mee {" riep Betsy, met haar lange magere
beenen over de vensterbank stappend.
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"Dan blijven je er ook uit!tt dreigde Mientje, hetraam
sluitend, waarvan ze de spagnolet weer ophaalde.
Maar de vier in den tuin waren al juichend en sneeuwballen gooiend weggerend naar tt achterste gedeelte en
onzichtbaar geworden: alleen hun stemmen klonken nog
onduidelijk en verward uit de verte.
Op Mientjets gezicht kwam weer dezelfde verveeide
trek van straks; ze deed landerig een paar stappen door
de kamer, tokke1de even aan de in der haast neergegooide
viool van Tonia, ging dan bij Pepi staan, die zoet zat te
speIen met een stuk cellohars in een rood kartonnen doosje, dat hij overal belikt had, zoodat zijn mondje en kinnetje
met een kleverig rood papje als overgoten waren.
Mientje nam het hem af.
Meteen kwam mevrouw Mertens weer geluidloos
binnen.
"Repetitie afgeloopen '? • •• Ik hoor de jongens in den
tuin. •• dan moet Pepi naar bed ••• ., en ze lichtte het
kere1tje uit den stoe1, zette hem op haar arm.
"Zijlmans is bij Pa/ t sprak Mientje, "dtr zal van
muziekmaken we1 niet vee1 meer komen ••• tt en dan
ineens humeurig. "Ajasses, die muziek ook altijd ••• nu is
m tn hee1e Zaterdagmiddag weer weg met dat getjingel. •• 1"
"Kom/ t suste haar moeder, heengaande met den
kleine, "doe het dan maar om Pa... die kan er niet
buiten. •• en ruim de boe1 wat aan kant... kijk die
instrumenten es liggen ••• tt lijkt we1 of er tn aardbeving
geweest is ••• tt
Mevrouw Mertens verliet de kamer.
Mientje raapte de instrumenten op, bergde ze in hun
kisten en etuis en ze deed dit met te grooter ijver, nu ze
bedacht, dat door dit weggeruimd vinden, haar vader
bij zijn terugkomst straks niet licht opnieuw zou beginnen.
Zoo was er nog kans op uitgaan dezen middag.
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Ze zette de lessenaars, tegen elkaar geschoven, in de
groote kast, sloot de piano, plaatste de stoelen wat ordelijker.
Dan keek ze ook even in den tuin en 't verlangen naar
de buitenlucht en naar een wandeling door besneeuwde
bosschen en velden werd machtiger.
Wat een bezoeking was het toch een vader te hebben,
die den vrijen tijd van al zijn kinderen liet vullen met
muzikale studien, enkel voor zijn eigen genoegen en als
streeling voor zijn ijdelheid.
"Doe het dan maar om je Pa ••• die kan er niet buiten,tt
had haar moeder gezegd.
Nee, die kon er zeker niet buiten, bedacht Mientje
met bitterheid, maar zi; des te beter.
Ze haatte de muziek, als ze terug dacht aan al de uren
en middagen die ze aan 't maken van oefeningen en studies
had moeten opofferen, om nu als eindresultaat oempa
parti;en te mogen meebonken ten einde een onwillig en
knoeierig kinderensemble zoowat in de maat te houden.
Want dat was het idee fixe van haar vader, een familieensemble te vormen, piano, viool, alt, cello en fluit waren
bereids present.
Pepi was nu al de aangewezen 'contrabassist van het
sextet en alleen om nog een tweede viool en een klarinet
rijker te worden, hoopte haar vader nog vurig op vermeerdering van het gezin.
"Denk es aan, dan zouden we het octet van B~
hoven kunnen maken, tt had hij met schitterende oogen
gezegd.
Maar die instrumenten lieten zich nog wachten wat
Mientje noch haar moeder verdroot.
"Ah Mientje, alleen hier ~tt vroeg eensklaps een grove
stem achter haar.
Ze zag oin.
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,,0 ••• meneer Boom, moet u Pa spreken 1t ,
"Ja, maar de meid zeit dat er iemand was en nou Het
ze me hier ••• "
De binnengekomene was een groote, buikige man met
een goedhartig gezicht, ondanks zijn reusachtige gele
snori z'n fletse blauwe oogen keken met een bijna kinderlijke argeloosheid in de wereld: hij was bierbrouwer van
beroep en een trouwe vriend en vereerder van notaris
Mertens.
Mientje gaf hem een stoel.
"Zijlmans is zeker bij je Pa 1" vroeg Boom, terwijl hij
ging zitten.
"Dat weet ik niet:' loog Mientje als een verstandig
nooriskind, dat niet mag klappen.
Boom glimlachte.
"Ja ••• 'k weet ·t ••• hij is bij me geweest om bier
te bestellen en toen heb ik meteen zoo een en ander
gehoord. •• Ma wel 1"
Mientje knikte.
"Die brengt Pepi naar bed en ••• "
Ineens zweeg ze, stond met een verheugd gezicht op.
"Gut Non! ••• Jij? Wat leuk!tt
't Was Non Beelmans, die plotseling door de meid
werd binnen gelaten.
Ze zag er aardig uit, heelemaal in 't bont gekleed, zwart
met sabel afgezet en een bouquet je Maartsche viooltjes
op de revers van haar mantel.
Maar zooals bij alle Indischen, was door de kou haar
teint wat vaal en 't heele gezichtje wat miezerig weggetrokken.
Doch haar oogen stonden helder als altijd en lachten
met lichtjes er in, nu ze de kamer binnentrad en door
Mien zoo blij verwelkomd werd.
"Goeien middag Mientje... ik kom maar even, ja!"
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kraaide haar stem, en dan hoog ineens. ,,0, memrr
Boom, hoe maakt u ?.
"Dag jongejuffrouw,tt zei de dikke bierbrouwer met
een hoofdknik, "heb je last van de kou?tt
,,0 ••• 's koud ••• ltt huiverde Non met een lachje,
"maar hier is 't lekkerr. Mientje, ik kom je fragen voor
morgenafend, of je lust hebt een kopje thee te komen
drinken. Ma die segt, ga nu eerst Mientje Mertens fragen,
want wij geven geen partijtje, als die niet komt en dan
vraag je anderen. Je komt toch, ja?tt
"Graagl tt riep Mientje verheugd. "Is er wat bizonders
bij jullie, een jaardag of zoo ?.
,,0 neee ••• tt antwoordde Non. "Ma die segt, zoo
saai voor jou in Meerburg. je moet es wat friendinnen
vragen en jongelui... kunnen we dansen ook/'
"Doll tt lachte Mientje. "Dansen ••• dat 's 't heerlijkste
wat ik ken! 0, daar is Pa terug. tt
Notaris Mertens kwam binnen, schudde Boom hartelijk de hand, knikte tegen Non.
"Dag Nonnetje, heb je geen kou?"
,,0. •• 'ss koud, ja 1 Menirr Mertens hoe maakt u?tt
"Dankje kind, Pa en Ma ook wel?tt
Hij wendde zich nu tot Boom, maar voor hij sprak,
zei deze lachend:
"ZijlmaSls gehad he?tt
De notaris knikte.
"Weet je er van?"
"Ja, 'k heb 'm gesproken, voor hij hier kwam, 'n
half uur geleden/'
Mertens schudde 't hoofd.
"Wat 'n gemeene drijverij van Schüler nou weerl"
Boom knikte.
"Maar,tt ging de notaris voort, "terwille van Zijlmans
zullen we ••• tt
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De dikke bierbrouwer knikte opnieuw.
"Natuurli;k, heb ik ook gedacht, anders komt alles
neer op die z'n arm hoofd!'
"En op Bertha ••• tt
"Juist, als ;e dat maar begri;pt ....' en dan hoofdschuddend; zei de bierbrouwer: ,/t Zi;n toch schob be;akken om met zulke middelen te strijden!'
"Tja:' sprak de notaris en dan wat zachter met een
blik even op de twee meisjes, die bi; 't raam stonden te
praten en te lachen. ttWeet je wat we doen zullen 1tt
"Nou ••• 1"
"De datum twee dagen vroeger stellen, dus op 20 in
plaats van 22.tt
Boom grinnikte.
"Dan visschen zi; achter 't net!'
"Natuurlijk! Maar dan kunnen ze Zijlmans toch niks
verwijten. Die is vrij om zi;n zaal te verhuren. Vergeer
was nou maar nijdig, omdat 't precies op denzel/den dag
was als Kunstmin."
Boom scheen even na te denken.
,,'k Vind 't goed, tt sprak hij dan, "best ••• uitstekend •••
20 December ••• "
,,on Beet;e drukker repeteeren:' zei Mertens. Maar we
moeten vooral oppassen, dat ze niet achter 't programma
komen:' sprak hij daama weer fluisterend, "anders
gaat 't net als 'n paar jaar geleden. Dat weet jij nog niet.
T oen hadden we ook van weerskanten een liefdadigheidsconcert op touw gezet. 'k Geloof voor de overstrooming en
wat doet de Schülerkliek 1 Die luistert af, wat wij repeteeren, in 't gewone lokaal in de Zalm he. Ik weet nog
goed wat tt allemaal was "Der Rose Pilgerfahrt tt voor
de pause en daama "Eine kleine Nachtmusik", Liederen
van Hugo Wolf en Grieg voor Bariton en tot slot de
Jubelouverture met Wien Neerland's Bloed aan 't slot
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door mij bewerkt voor strijkkwartet en gemengd koor.
Eri wat lappen ze hem, denk je 1
Zij concerteeren ineens 19 April en ons concert was
20 April.
Ik kijk 's avonds 't programma na van Kunstmin en •••
verdikkeme, 't is woordelijk 't zelfde als 't onze. •• Rose
Pilgerfahrt ••• kleine Nachtmusik ••• Liederen ••• Jubelouverture.
En die kans zou je nou weer loopen!"
Boom lachte.
"D.w.z. als ze 't hooren, maar ze hoeven 't niet te
hooren."
Mertens haalde z'n schouders op.
"AIs je in 't cafe van de Zalm zit, hoor je wat ~ in de
zaal doen."
"Dan repeteer je niet in de Zalm."
"Waar dan 1"
"Bij mij/'
Ineens was het stil in de kamer, want ook het gesprek
der beide meisjes scheen even te stokken.
Boom knikte en lachte.
"Zullen er wel es over praten ••• " sprak hij half
binnensmonds, met een kleinen wenk.
"Zing je mee op Kunstmin, Non 1" vroeg notaris
Mertens eensklaps luid.
"Nou ik moet weg," sprak de bierbrouwer, terwijl hij
opstond, "we praten er nog wel es over op de soos vanavond. Je komt toch 1"
"Ja ••• ja ••• ~eker/' antwoordde Mertens hem de
hand drukkend.
,,]onge dames 1" groette Boom, terwijl hij heenging, en
dan tot Mertens. "Nee... nee... blijf maar hier... ik
kom er wel uit 1"
En hij verliet de kamer.
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"Nee, ik zing niet op Kunstmin menirr... nooit, ik
heb heel geen stem ••• " antwoordde Non.
"Maar je doet toch veel aan muziek," sprak Mertens.
"Ja, fiool. •• " zei Non, "maar ik geef er niet om •••
'k heb een heke1 aan die les bij Schüler ••• "
"Jij een hekel aan de lessen van Schüler ?tt vroeg Mientje
verbaasd.
,,0 ja ••• bahI" sprak Non ••• "Akelige fent ••• ik
denk dat ik uitschei met lessen bij hem;'
"Zoo ••• ?.. sprak notaris Mertens verwonderd, ttwaarom dat?"
Non sloeg haar oogen even neer.
"Je ken hem niet fertrouwen ••• hij is sIecht, betoel
betoel sIecht, ja ••• 0, mij raakt hij niet aan ••• ikzouzijn
oogen uitkrabben als hij probeerde mij aan te raken, maar
ik heb gezien, als ik ineens binnenkwam, dat hij mevrouw
Conradi stond te zoenen;'
"Non 1" riep notaris Mertens verschrikt.
"Go ••• 1" zei Mientje geintresseerd, "en wattoen ••• 1"
"Heusch••• heusch••• ik kwam binnen en zij zoenden •••
ik heb gezien en mevrouw Conradi kreeg een hoofd ••• !"
"Dat is verschrikkelijk •• • 1tt sprak de heer Mertens,
"ik kan me niet begrijpen, dat mevrouw Conradi .....
,,'t Is zoo ••• fraagt u maar ••• Zult u zien, wat gezicht
ze zet. Ze was op mij zoo nakal, sM liep ze weg ••• langs
mij heen. •• soo ••• tt en Non schreed met een diep verachtelijk en minachtend, boos gezicht langs den heer Mertens.
De heer Conradi was ontvanger van registratie en een
ziekelijke zenuwachtige man.
Hij en notaris Mertens waren groote vrienden, wat
allicht niet het geval zou geweest zijn, als de ontvanger
ook aan muziek had gedaan en zoodoende noodwendig
Of partij had moeten kiezen, öf doorloopend in het gedrang
had gezeten.
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Maar een volstrekte afwezigheid van iets, dat ook maar
naar muzikaliteit zweemde, gevoegd bij zijn eerder gemelde
zwakke zenuwen, die dadelijk ziekelijk geprikkeld werden
door veel gedruisch, waren oorzaak, dat de heer Conradi
op het gebied der muzikale toestanden en verhoudingen
in Meerburg zooal geen vreemdeling, dan toch zeker ook
geen ingewijde was, te minder, omdat mevrouw Conradi
de tact had, en de goede smaak, om haar echtgenoot nooit
met haar muzikale liefhebberijen in den weg te loopen.
Ze nam les buitenshuis en studeerde als hij naar
kantoor was.
De haat van Mertens jegens Schüler wakkerde door
Non'sschandaalpraatje even hard aan als zijn gevoelvan medelijden met dien goeien Conradi, al zou alleen een ervaren
psychiater kunnen uitmaken welke dezer twee elementen
zijn verontwaardiging het heftigst tot uiting deed komen.
Daar mocht Conradi niet onkundig van blijven, daar
zou hij voor zorgen natuurlijk, zoo cru als Non dat vertelde, zou hij 't niet overbrengen, maar dat Schüler geen
man was, bij wie een fatsoenlijke vrouw les kon nemen,
dat zou hij hem dan toch wel aan zijn verstand brengen.
"Daes 'n schandaalI" sprak hij, Non aanstarend,
"maar dat moet je ook aan je Pa zeggen ••• "
"Heb ik gezegd," antwoordde Non, "maar voor mij
geeft niet. Hij durft mij niet aanraken. Hij heeft een keer
geprobeerd mij te soenen. Ik zeg, wat. •• akelige sIechte
fent I En sloeg hem zoo mijn fiool op zijn kop in stukken ••• "
"In stukken ••• 1 GoI" riep Mientje verbaasd. "Toen
was-ie kapot 1 En toen 1"
,,0, toen heeft hij hem weer moeten maken ••• natuurlijk," antwoordde Non, "maar sedert is hij soo bang
van mij ••• als ik hem maar sM aankijk!'
En de zwarte oogen van Non werden eensklaps heel
groot en zagen den heer Mertens dreigend aan.
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"Nugaik weg •••" sprakze daarna. "Hoe is tt met Pepi 1tt
,,0 goed ••• " antwoordde Mientje.
"Zoo'n lekkere schat van een kind ••• die Pepi •••
snoezig ••• 't is 't liefste kind van hee1 Meerburg, dat
zeggen alle menschen. Nu Mien, tot morgenavond he
en compliment aan je Ma ••• dag menirr!'
"Ik loop zoover met je mee, Non," sprak notaris Mertens, die even had staan peinzen.
,,0 graag ••• leuk ja ••• dan ga ik wandelen met je
Pa, Mientje 1" en Non lachte kraaierig luid, liet heel haar
gebit zien tot boven het tandvleesch.
Even later liepen beiden op straat.
"Non:' sprak notaris Mertens, ,:t is toch heusch waar,
wat je gezegd hebt he ••• van mevrouw Conradi ••• 1"
"Ik mag hier soo maar ineens doodvaUen, als u wilt •••
als ik jok. Ik jok nooit ••• Ma zegt altijd, Non als ik merk,
dat je jokt, dan ben je mijn kind niet meer. In Inje vinden
wij jokken 't ergste wat is. Nee ••• nee ••• 't is heuseh •••
heuseh. •• U kunt mij ge1ooven, ja!'
Ze li epen door.
"Ik moet hierin," sprak de notaris, een oogenblik
later, toen Ze bij de zijstraat kwamen, waarin de familie
Conradi woonde.
"En ik vlieg naar huis 1" zei Non. "Dag menirr •••
erg prettig geweest, dank voor uw gezelschap ••• Ma zal
brommen, dat ik zoo uitblijfl ••• "
Ze reikte hem de hand en stapte vlug door.
Maar al dadelijk verminderde ze haar sne1heid, keek
even achter zieh, om te zien of notaris Mertens niet
terugkwam uit de zijstraat.
Dan bleef ze staan voor het huis, op welks deur een
naambordje stond met "U. Schüler".
Ze trad de stoep op en belde.
Sancte. Musica. 4.
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IV
Jhr. Vergeer stond in de voorkamer bij Schüler. Ze
hadden ~itten praten en Vergeer was nu op punt om te
vertrekken, nam een sigaret uit den koker, dien Schüler
hem bood en stak op.
Het was den dag, volgende op de gebeurtenissen in
de vorige hoofdstukken beschreven.
"Derhalve," sprak Vergeer, ,,~ullen we dus ~orgen, dat
Kunstmin v66r de Mertenskliek concerteert en den datum
vaststellen op 18 December. Natuurlijk dienen we dien datum nu stipt geheim te houden, behalve voor de solisten/'
"Ik heb mevrouw Conradi al even een briefje geschreven, of ~e er op rekenen wou," sprak Schüler.
"Kan ~e die partij an 1" vroeg Vergeer.
Schüler knikte.
"Althans beter dan mevrouw Hasselaar; dat mensch
d'r stem vliegt achteruit. En Conradi heeft d'r figuur ook
mee he ••• 1" en hij knipoogde tegen Vergeer, die glimlachte.
"Toch verduiveld pienter van Non, om achter de
geheimen van die Mertenskliek te komen he 1" sprak de
laatste.
Schüler knikte.
,,'n Aardig slim ding is ~e en mu~ikaal ook ••• Jammer, dat ~e ~oo Indisch is ••• "
"Ja, als ~e lacht, is 't net 'n aapje/' gaf Vergeer toe.
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"Dat 's waar, ben jij gisteren naar die pianist geweest,
hoe heet-ie, Paul Düssek 1"
"Nee ••• geen tijd ••• "
"Och ••• en ik dacht, dat 't 'n vrind van je was."
"Geweest! D.w.z. we hebben samen in Berlijn gestudeerd en ik had hem nu ook gevraagd of hij bij me
logeeren wou."
"Zoo. •• en 1"
Schüler haalde z'n schouders op.
,/k Heb er niks op gehoord!'
"Zeker niet begrepen ••• "
"Dat denk ik ••• of mogelijk is de brief niet terecht
gekomen, maar ik voelde me nu toch niet geroepen, om
voor dat heer 'n daalder te gaan offeren."
"Nee, daar heb je gelijk in ••• die kerelmaaktanders
veel naam. Hij moet 'n magnifique aanbieding hebben
voor 'n tournee door Amerika!'
Schüler lachte.
"lawel ••• dat kennen we. Die schitterend aanbiedingen! Humbug en reclame! In Amerika zijn ze ook
niet gek!'
"Maar 't moet toch 'n verduivelde knappe vent zijn/'
hield Vergeer vol.
"Zeker. •• zeker ••• " beaamde de ander koeltjes. "Hij
zal wel wat in z'n vingers hebben!'
Vergeer reikte hem de hand.
"Ik zal dadelijk bestuursvergadering uitschrijven tegen
vanavond ••• 't is toch 'n vervloekt werk, dat we die
Zijlmans nog niet beter naar onze hand kunnen zetten

he 1"

"Tja ••• " antwoordde Schüler "dan waren we van dat
gezanik af!'
,,'t Spijt me ••• 't spijt me wel voor duizend gulden,
dat we die vervelende dochter d'r hebben ingehaald!'

51

"Och ••• dat's 'n christelijk werk ••• Ze beteekent als
pianiste niemendal, dat heb ik dadelijk wel gezegd.
Schwengel in Frankfort verknoeit ze allemaal! Maar
omdat Notaris Mertens 't zei, moest en zou ze daar naar
toe ••• ik kon d'r niet ver genoeg brengen ••• enfin ••• "
En Schüler haalde met 'n berustend gebaar z'n schouders op.
"Nou zullen ze dan de resultaten zien/' vulde Vergeer
aan. "Adieu hoor, tot ziens ••• tt
"Adieu!"
Schüler sloot de deur; zag in 't kastje van de brievenbus wat wits schemeren.
't Werd al donker om vier uur tegenwoordig.
Hij opende 't deurtje, nam de post er uit en ging er
mee naar binnen.
Verdui veld, wat viel die schemering gauw; hij kon de
adressen al niet meer onderscheiden.
Waar waren de lucifers nu? Net had hij Vergeer nog
een vlammetje gegeven.
Er werd gebeld.
Wie zou dat nu weer zijn?
Hij keek door 't raam naar buiten, zag een stuk van
een damesmantel voor de deur.
"Oho ••• " sprak hij bij zichze1f, "dat 's Mia, die heeft
't spoor van Vergeer weer geroken 1Wat zou ze nou weer
verzinnen voor een boodschap?"
Freule Mia Melius trad de kamer in.
"Die Himmels Königin, ich sehe es am Glanze 1" sprak
Schüler, in het schemerdonker turend na ar de binnenkomende, voor wie hij ,n buiging maakte. Hij kuste haar hand.
"Dag Ulrich •.• ik kom nog laat, maar 'k heb je wat
te vragen/' sprak ze met een coquet lachje, dat in de
duisternis echter zijn effect miste. "He ••• 't is hier warm,
even m'n mante110smaken, pfff ••• " hijgde ze.
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Schüler had de lucifers gevonden, liet 't gas aanploffen,
schoof de overgordijnen voor de straatramen dicht.
Freule Me1ius zag vuurrood.
"Je bent warm geloopen, geloof ik,tt sprak Schüler,
de dikke freule met een mengeling van spot en nieuwsgierigheid aanziende.
"Ja ••• gut, ik loop al 'n paar dagen te zoeken naar
iemand, die me de Instantaneetjes van Van Rennes wil
leenen, maar niemand heeft ze en ik wou 't jou niet vragen,
omdat ik weet, dat je zoo'n hekel hebt aan muziek uitleenen. tt
"En nu waag je het tochl tt sprak Schüler. "Je zalze
hebben hoor, maar vanavond niet meer, want ik kan ze
in donker niet vinden; maar morgen v66r twaalven heb
je ze thuis. tt
"Erg graag. •• en erg lief van je,tt sprak ze.
"Bitte ••• U zei Schwer buigend.
"Nieuws?U vroeg Mia.
" Ja .••

U

"Zoo. •• mag ik het weten?tt
tt
" Ja •••
"Nou dan?U
"Vergeer is net hier geweest. tt
"Och kom ••• ?tt sprak ze verwonderd, "ik dacht
dat-ie. •• op reis was!'
"Zoo ••• dacht je dat ••• ?tt antwoordde Schüler met
'n ongeloovig lachje. "Nee, hij is niet op reis en net hier
geweest en we hebben besloten om den datum van 't
concert te wijzigen en vast te stellen op 18 in plaats van op
22 December omdat anders de Mertenskliek ons voor is!'
,,0, daar heb ik iets van gehoord, van Zijlmans, die
zat zoo in nesten, omdat de data van die twee concerten
samenvielen. tt
"Precies, maar denk er om, 't is stipt geheim en ik
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vertel het aan jou. •• omdat ik daar nog een ander doel
mee heb."
De kleine oogen van Mia schitterden.
"Wat dan 1" vroeg ze begeerig.
"Je weet, de Mertenskliek, dat's heelemaal een "werk
der duisternis", die werken met geheime krachten en
wonderkinders en ongestemde piano's en meer van dat
fraais en daarbi; hoort nu ook, dat ze voortaan repeteeren
2;ullen, niet in de Zalm, maar in een geheimzinnige localiteit, waarvan alleen bekend is, dat ie staat onder bi;zondere
hoede van dien half idioten bierbrouwer, Sloom of
Stoom of hoe die heeten mag."
"Boom ••• " zei Mia.
"Precies, Boom," herhaalde Schüler, "maar nu heb ik
zoo bij me zelf gedacht; kijk, wat zou ik'n plezier hebben
en Vergeer, onze brave praeses ook, als freule Mia
Melius met haar bekende speurzin nu eens wist uit te vinden, waar die geh~mzinnige spelonk ergens verborgen is."
Mia peinsde even.
"Heeft Boom er iets mee te maken 1" vroeg te dan.
"Zoo als ik tei."
"En waarom moet dat zoo geheimzinnig 1"
Schüler lachte.
"Ben je die grap dan vergeten van vijf ;aar geleden met
"Der Rose PilgeHahrt" 1"
Mia kirlachte in eens luid op.
"Dat 's waar ••• dat 's waar ook ••• ! Nu begrijp ik
het! Weet je wat/' vervolgde ze, terwijl ze opstond, "ik
zal m'n best doen, zerepeteeren Vrijdags, dat weet ik al
vast en achter de rest kom ik ook wel/'
Ze reikte hem de hand.
"Gnädigste ••• "
Hij legde 2;'n hand om haar middel, geleidde haar 2;00
naar de deur, die hij opende.
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Op de stoep stond iemand, die juist wilde bellen.
"Bonsoir freule, tot genoegen, ., sprak Schwer luid.
"Bonsoir," antwoordde ze zacht.
"Zoo Snelleman, ben jij daar 1" vervolgde Schwer dan
joviaal. "Komt er in man," en de voordeur sluitend, liet
hij een lang mager jongmensch, dat met ztn eenen voet
trok, voor hem de verlichte kamer binnengaan.
"Mag ik u nog tn oogenblikje storen, meneer ?tt vroeg
de bezoeker.
"Zeker kerel, zeker ••• ga zitten," antwoordde Schwer,
op een makkelijken stoel wijzend, die bij den insluithaard
stond.
,/t Is maar even om uw oordeel te weten over tt concert van gisterenavond," sprak Snelleman, "want ik wou
straks nog gauw de recensie in elkaar zetten;t
Snelleman was de muzikale verslaggever van de Meerburgsehe courant, een plaatselijk blaadje, dat een paar
keer per week verscheen.
Hij was een gunste1ing en oud-leerling van Schwer,
welke laatste hem ook wel leerlingen bezorgde, hetzij
kinderen, die de eerste beginselen nog moesten leeren of
ouderen, wien het niet convenieerde om het hooge honorarium, dat Schüler eischte, voor diens lessen te betalen.
Snelleman had een onbegrensd vertrouwen in en een
groot ontzag voor zijn vroegeren leermeester, door wiens
invloed hij ook wel dat reportersbaantje aan de courant
had verworven.
En daar Snelleman, hoewel zeer zeker muzikaal van
aanleg en ook degelijk muzikaal ontwikkeld, toch te
weinig zelfvertrouwen bezat om zijn meening over concerten en solisten zoo maar op eigen verantwoording te
publiceeren, ging hij, alvorens ze te redigeeren, altijd
naar Schwer, ehe welwillend genoeg was om den jongen
recensent van goeden raad te dienen.
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"Hoe vond u Paul Düssek gisterenavond? Of is u
er niet geweest? Ik heb u niet gezien:' sprak Snelleman.
"Jawel ••• " antwoordde Schüler, "maar ik ben achter
in de zaal gebleven," en dan glimlachend: "Hoe vond
meneer Snelleman het zelf1"
"Mooi ••• 1" antwoordde de aangesprokene na korte
aarzeling met geestdrift en dan gespannen: "U niet 1"
Schüler glimlachte.
"Mooi 1" herhaalde hij op spottenden toon, Snellemants
enthusiasten uitroep: "Mooi 1 prachtig 1 subliem! goddelijk1 ••• Daar hebben we Snelleman weer, de altijd subjectieve recensent 1,t
"Nee, maar ik heb toch heusch heel critisch zitten
luisteren," sprak de ander met een verlegen lachje.
"Zoo, is tt waar 1 En heeft je critisch oor dan geen
enkel wanklankje opgevangen 1"
Snelleman raadpleegde z;ijn notitieboekje.
"Dat wel, in tt allegro van de sonate van Beethoven,
was hij 'n oogenblik in de war ••• "
"Aha 1" lachte Schüler, "zoo mag ik het hooren en hoe
vond je het pedaalgebruik dan in het derde deel1" en
hij zag zijn bezoeker fijntjes lachend aan.
"Pedaalgebruik 1" herhaalde deze, even aarzelend, ja,
nu u 't zegt, dat's waar... 't klonk zoo wat rommelig,
maar ik dacht, dat het aan tt instrument lag/'
"Waarachtig niet1" riep Schüler, ,/s kijken ••• heb
je 't programma daar. Geef es hier. Je ziet wel, tn ergen
diepen indruk heb ik er niet van behouden, want ik
herinner me nauwelijks, wat de man gespeeld heeft.
Hm, Beethoven... 'n Beethovenspeler is Düssek alvast
niet: daarvoor mist hij zoowat alles; om te beginnen al,
is zijn Fransche origine een beletsel om Beethoven grondig
te doorvoelen en dan is zijn spel, zijn phraseering veel te
pralerig, te wuft en zijn opvatting te banaal. Hem ont56

breekt de bezonkenheid van lange ernstige studiejaren."
"Ja, dat geloof ik wel, dat u juist zegt," sprak Snelleman, "ik mag het wel even noteeren niewaar ? U zei immers
dat: zijn Fransche origine een beletsel is om Beethoven
grondig te doorvoelen. Dat kan heel goed zijn, zeker.
U weet, ik heb zelf wat moeite met Beethoven/'
Schüler knikte.
"Nou, dan Chopin ••• " vervolgde hij, 't programma
raadplegende. "Die wals en die afgezaagde nocturne, dat
2;ijn dilettanten-voordrachtjes; was Düssek nu een Busoni
of een d'Albert of'n Paderewski, dan zou hij er misschien
in geslaagd zijn die dingetjes van een nooit gezienen kant
te belichten, maar zooals nu, brachten ze niets nieuws,
't was correct, enfin, technisch wel M, maar ik heb wel
een dozijn leerlingen, die dat even goed kunnen."
Snelleman noteerde ijverig en knikte.
"Dat is zoo, ja... pardon even... hij is er niet in
geslaagd deze ••• hm ••• overbekende composities van een

nieuwe zijde te belichten •• • "
"Juist," sprak Schüler, "maar in plaats van "overbekende" zou ik liever zetten: waarlijk toch al te ajgezaagde."
Snelleman grinnikte en veranderde het stenogram.
"Nou en dan verder ••• " ging Schüler voort, "na de
pauze ••• hm Scarlatti ••• Prelude uit de Holberg suite •••
dat scherzo-tje van Mendelssohn... heel aardig... zeg
er maar iets vriendelijks van, dat 't blijk gaf, b.v. van

een ernstig streven naar technische volmaaktheid ••• die
echter nog niet bereikt is."
Snelleman noteerde gehoorzaam.
"En het toegiftje ••• 1" vroeg hij daarna.
" T oegiftje 1 Daar zou ik maar over 2;Wijgen 1" riep
Schüler uit, "want daar vroeg niemand omI"
"Aan 't slot werd toch sterk geapplaudisseerd/' weersprak Sne11eman zwakjes, "en 't was bepaald vol/'
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Over Schüllerts gezicht trok even iets van ongeduld.
"Waar zat jij 1tt vroeg hij nogal sec.
"Zesde ri; vanvoren !tt
"Zoo, nou ik zat elfde of twaalfde en daar was het beslist
leeg: achter me zat zoowat niemand meerendtrzi;n ver
scheiden menschen na de pauze niet meer terug gekomen u.
"Zoo ••• 1tt sprak de ander verwonderd. "Ik had al
gezet: Voor een stampvolle zaal trad heden avond •••
maar dan zal ik er van maken ••• De piano-avond van

den Heer Düssek had maar weinig muzieklieJhebbers naar
de zaal der societeit gelokt: t
,;Zoo was het!tt sprak Schüler op tevreden toon. "A
propos ik heb nog een krantennieuwt;e voor je: t
,,0 graag ••• tt lachte Snelleman.
"We geven Ein Deutsches Requiem van Brahms zooals
je weet. Nou, als solist hebben we gelngageerd Stephan
Wirski, tenor uit Düsseldorf, terwijl de sopraanpartij
vervuld zal worden door ••• schrijft maar zoo op ••• door

onze begaaJde stadgenoote, mevrouw C., die bereid werd
gevonden deze zware taak belangeloos op zich te nemen: t

"Mevrouw Conradi 1tt vroeg Snelleman.
"Natuurlijk ••• tt
"Ik had al hooren spreken over mevrouw Hasselaar 1tt
"Geen kwestie van. Dat mirleton-geluid van mevrouw
Hasselaar is niet meer om aan te hooren tegenwoordig.
Die stem is ver~leten ••• en tt is nooit veel geweest ook •••
Enfin, maar dat kun je melden, waarde heer !tt
Snelleman stond op, hinkte even in de kamer terwijl
hij zijn aanteekeningeb in zijn borstzak stak, nam dan
afscheid van Schüler.
"Mag ik u wel bedanken voor uw vriendelijkheid: t
"Je komt maar hoor, als je wat te vragen hebt ••• hoe
gaat het met die kleine jongen van Jansen 1tt
,,0. •• best, gaat goed vooruit!tt
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ttMuzikaal intelligent kerelt;e he 1 Je moet hem eens
bij me ~enden over een poos;e:'
"Graag ••• meneeJ: Schülerl"
Hij boog, drukte de aangeboden hand.
"Adieu ••• je komt er wel uit, he?tt
Schüler bleef alleen.
Zoodra de buitendeur dicht was gevallen, werd er op
de kamerdeur getikt en kwam de huishoudster binnen.
"Kan ik dekken meneer 1"
Schüler had juist het couvert van den brief, dien hij
~ooeven uit de bus had gehaald verscheurd, las, hoorde
de vraag niet, vloekte plotseling hardop. Maar dan ineens
~ich be~innend, sprak hij:
,/n Oogenblik juffrouw, ik krijg daar juist een bJ:ief •••
ik ~al dadelijk bellen:'
"Goed meneer:'
Ze vediet de kamer.
Hij streek den brief glad uit, legde hem voor ~ich op
de tafel in 't hel-gele licht, las nog eens.

Den Heer U. Schüler,
Alhier.
Mijnheer/
lk deel u mede, dat mijn vrouw van de uitnoodiging om
als soUste op te treden in het Requiem van Brahms geen
gebruik zal maken en tevens, dat zij haar zanglessen bij
u als geeindigd wil beschouwd zien.
Uw rekening wacht ik gaarne spoedig in.

1. Conradi,
Ontvanger R. D.
Wat bliksem had dat te beteekenen 1
Wat mankeerde die meneer Conradi en wat mankeerde
zij 1
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Als hij tegenover een leerlinge zich niets te verwijten.
had, dan was het toch wel tegenover haar 1
Zoo'n enkele maal had hij haar wel eens op de proef
gesteld, maar ze was te trotsch.
Niet koud. •• om de weerlicht niet... maar trotsch
en als hij absoluut gewild had •••
Nu speet het hem ••• om dat onbeschofte briefje van
dien Conradi.
Maar hoe ter wereld, kwam zij nu ineens zoo gepiqueerd ?
Had ze soms een niet-zoo-bedoeld woord verkeerd
begrepen?
Ah bah! Verkeerd begrepen. Zij?
Ze begreep alles... alles... en goed ook.
Nee. •• nee... daar moest geintrigeerd zijn natuurlijk. •• dat en alleen dat kon het wezen. Conradi en
Mertens, die zag je wel samen, hadden mekaar noodig
voor dienstzaken, zeker, jawel. •• uit die richting •••
was er natuurlijk met vuil gesmeten ••• daar zou hij Non
toch es voorspannen om dat uit te visschen.
"Dat zij haar zanglessen bij u als geeindigd wil beschouwd zien •• • "
Hoe was 't mogelijk?
En ze liet het haar man schrijven! niet eens nam ze de
moeite om zelf een voorwendsel te verzinnen ••• zoo maar
botweg moest dat uit wezen ••• !
En geen soliste zijn op 't concert!
Dat was het summum. •• daar zou ze anders een laagheid voor gedaan hebben, om dat te bereiken en juist
omdat hij wist, hoeveel prijs ze daarop stelde, had hij
't haar gevraagd.
En ze zou hem op den duur wel erkentelijk daarvoor
geweest zijn ook •••
Hij vloekte binnensmonds.
Nou schopte ze alles in de war.
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Waar nu ineens een soliste vandaan te haIen?
Mevrouw Hasselaar?
De vijandin... de rivale van mevrouw Conradi, al
deden ze lievig, als ze mekaar ontmoetten.
Mevrouw Hasselaar met haar mirleton-timbre.
Enfin. •• enfin •••
Hij stond even in gedachte, trad dan eensklaps vastberaden toe op de telefoon, belde Hasselaar op.
"Ja ••• 0, is u daar zelf mevrouw Hasselaar? ••• Zoo •••
U spreekt met Schüler ••• Ja ••• Zoudt u het Bestuur van
Kunstmin het groote genoegen willen doen om de sopraanpartij op u te nemen in het Requiem?.. Wablief? ••
0, pardon, als ik vond, dat u er niet voor berekend was,
zou ik het toch heusch niet vragen. • • Ja... daarom •••
Wat zegt u? •• Mevrouw Conradi? •• Nee, daar heb ik
zelfs niet aan gedacht. Bovendien, die partij zou heelemaal
niet in haar stem liggen ••• Ja ••• ongetwijfeld, u zingt makkelijk ais .•• b, desnoods ••• Nee ••• zij niet ••• De partij is
voor u als geschreven ••• Ja. • • N ee ••• nee ••• nu niet zoo
bescheiden. •• Mag ik er op rekenen ? ••• Wablief? ••
ja, 18 December ••• maar mevrouw Hasselaar, wilt u
dien datum vooral geheim houden ••• ? Ja ••• heel goed,
komtumaar,dan nemen we samende partij es door ••• uitstekend ••• dank u wel ••• Wat? •• 'n Japon? ••• Nou,
dan kijkt u meneer Hasselaar maar es lief aan ••• Ja •••
ja ••• Ha ha ha ••• geloof ik niets van ••• Dag mevrouw ••. t,
Hij beIde af, bleef nog even peinzend staan.
"Ziezoo ••• dat was al weer gered ••• daar zou mevrouw
Conradi plezier van hebben ••• 1"
Ineens bedacht hij zieh; dat hij Snelleman nu verkeerde
inlichtingen gegeven had.
Bliksems1
Met een sprong zat hij voor zijn schrijftafel, krabbelde
haastig een briefje.

°
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Waarde Snelleman.
Ik ben, geloof ik, in de war geweest met de namen van
die dames. Niet mevrouw Conradi is de soUste, maar
mevrouw Hasselaar, het moet dus zijn mevrouw H.
Je zult trouwens zelf al wel begrepen hebben, dat ik,
sprekende van een mirleton-geluid, mevrouw C. op het Gog
had.
De stem van mevr. H. is nog uitstekend geconserveerd
en heeft een uiterst sympathiek timbre.
In haast, adieu
Schüler.
Hij vouwde 't briefje dicht en beide. De meid verscheen.
"Grietje," sprak Schüler, "dit briefje moet je onmiddellijk brengen naar 't huis van meneer Snelleman en
zoodra je daarvan terug bent, kun je komen dekken!'
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v
De avondjes bij de familie Hasselaar genoten een zekere
reputatie.
Dat is vaag uitgedrukt en toch zoo volledig mogelijk.
De Hasselaars behoorden tot de creme de 1a creme der
Meerburgsche muzika1e elite en iedere nieuwe notabel,
die in Meerburg arriveerde en aan muziek "deed tt moest
onverbiddelijk bij de Hasselaars zijn proefstuk op muzikaa1
gebied afleggen en eerst dan werd hij in de kringen opgenomen, na volgens het oordeel der Hasselaars gec1assificeerd te zijn.
Over nieuwe families sprekend, vroegen de menschen:
"De nieuwe notaris al ontmoet 1"
" Ja. "
"Doen ze aan muziek 1"
"Ja, zij zingt en meneer spee1t vioo1, ze hebben bij
Hasse1aar gemusiceerd en 't moet hee1 goed geweest zijn, tt
of we1: "Zij spee1t zoowat piano en hij 'n beet je vioo1,
maar och ••• ze hebben bij Hasse1aar gemusiceerd, maar
die zeien dadelijk: nee ••• dat 's niets. tt
En zoo geviel het, dat in 't eerste geval de nieuwe
notaris en mevrouw a1 hee1 spoedig uitnoodigingen
kregen voor muzikale soireetjes, dat mevrouw op haar
"jour" dadelijk van verschillende kanten aanbiedingen
ontving om mee te zingen in een kwartet of om duetten
te maken of steun te verleenen in het dameskoortje dat
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"Treulich ge!ürhf' uit Lohengrin zou zingen in de kerk,
bij gelegenheid van 't huwelijk van de dochter van den
burgemeester, terwijl meneer vriendelijk geprest werd
voor't dilettantenorkest en verzochtwerddeopengevallen
plaats in te nemen van den vorigen ontvanger, die met nog
drie heeren een strijkkwartet vormden, een erg bekend
Meerburgsch kwartet, dat onder patronaat stond van
Schüler, die zelf aan de piano er soms een quintet mee
uitvoerde - terwijl in het tweede geval mevrouw's
pianospeI totaal genegeerd werd en meneer's viool een
voorwerp was, waar nooit iemand naar vroeg, en meneer
en mevrouw verder onverbiddelijk werden ingedeeld bij
het auditorium, dat uitsluitend tot taak had om bewonderend te luisteren en te zwi;gen.
De mededeeling, dat de avondjes bij de familie Hasselaar een zekere reputatie genoten, zal, na deze toelichting,
in al haar schijnbare vaagheid voor de lezers nu wel niets
meer aan duidelijkheid te wenschen overlaten.
Meneer Hasselaar speelde alt en contrabas, twee
instrumenten die weinig of geen gelegenheid bieden om
als solist lauweren te behalen maar ;uist daardoor aan
den bespeler een roep bezorgen van meer dan gewone
toewi;ding en muzikaliteit.
Immers, die instrumenten zi;n als het ware de linkerhand van het ensemble, de grond, de rhytmische steun en
slechts zelden mogen ze eens dartelen of ;ubelen of verbluffende cadanzen laten sprankelen, die het auditorium
tot onweerstaanbaar applaus nopen; zi; zijn veel meer de
ernst, de stille werkers met somber-strak plichtsbesef: ze
kunnen niet lachen en niet schreien, ze kunnen hoogstens
klagen en jammeren en huiveringwekkend verborgen
drei gen.
Meneer Hasselaar bespeelde deze instrumenten met
volkomen meesterschap.
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Mevrouw Hasselaar zong en was sinds onheugelijke
tijden de sopraan, die bij plotselmge verhindering van
beroepssolisten of als de stand van de kas van Kunstmin
het engageeren van zootn dure beroemdheid niet gedoogde, beurtelings als "de bekende begaafde stadgenoote tt of
als "de reddende enger' de soli moest vervullen, een eer,
die ze echter sedert eenige jaren in groote bitterheid
deelde met de mooie mevrouw Conradi.
De Hasselaals dweepten met Schüler en daar meneer
Hasselaar uiterst mild was met het verleenen van finaneieelen steun aan "Kunstmin tt en het dilettanten-orkest
van Schüler, sprak het van zelf, dat Schüler de Hasselaars boven aan zijn lijst van de hoogstaangeslagenen in de
muzikale kringen van Meerburg had geplaatst.
tt Moet gezegd, de Hasselaars waren er op ingericht;
hun groote achtersuite, waar de prachtige Bechstein
vleugel stond, was geheel als muziekkamer gebouwd en
gemeubeld.
Nog een tweede vleugel stond er, een Mignon Pleyel,
die bespeeld werd bij zangaccompagnementen, wijl de
Bechstein dan te veel klank gaf, terwijl voorts een Amerikaansch orgel natuurlijk evenmin ontbrak. Alle versiering of draperie, die de acoustiek zou kunnen schaden,
was zorgvuldig vermeden en dikwijls zagen de gasten
tegen het hooge plafond vreemdsoortige schermen of
in de hoeken wonderlijke schutten, allemaal bedenkseis en uitvindsels van den heer Hasselaar zelf, die
speciale studies maakte op het gebied der geluidsleer.
Acoustiek en contrapunt waren zijn geliefkoosde vakken
en daar het gros der dilettanten van deze dingen gemeenlijk heelemaal niets weet, sprak het vanzelf, dat zijn reputatie als beroemde specialiteit op deze gebieden volkomen en onaangevochten bleef gehandhaafd, en niemand verwonderde er zieh dan ook over, als de gastheer,
Bancte. MWlice., 5.
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zoodra een der aanwezigen een solo zou ten beste geven,
voor den aanvang nog even allerlei meube1s verp1aatste,
deuren, schermen en stutten sloot, opvouwde, ophing of
verp1aatste, teneinde de gewenschte acoustiek voor een be~
paa1d instrument of een bepaa1de compositie te verkrijgen.
Al die voorwerpen, zei de heer Hasse1aar we1 eens, zijn
als de registers van een orgel en zooals bij 't geven van
een orgelconcert, de registratie van het uiterste belang is,
zoo is bij de uitvoering van elk muziekstuk in deze kamer
het registreeren met a1 mijn acoustieke hu1pmiddelen
van even groote beteekenis.
En ook wel daarom werd aan het eerste optreden bij
Hasselaar zoo'n gewicht gehecht, omdat de executanten
daar, onder de gunstigst denkbare voorwaarden speelden.
Want het is om den drommel niet hetzelfde, of je de
Romance van Svendsen afzaagt in een benauwd bovenkamertje, met je beenen naast een gloeiende potkachel en
de punt en de slof van je strijkstok beurte1ings in een
bouquet judaspenningen op de piano boven je en tegen
't gezicht van een juffrouw, op een stoel onder je, of dat
je die smeltend en ontroerend kan uitzingen in een ruime
zaal met een parquetvloer en resonansborden en acoustiekschermen en geluidtransporteurs en 't publiek op vijf
meter afstand.
Dien avond was er bij Hasselaar een groote partij,
de tweede van het seizoen en die "tweede avond" bij
Hasselaar genoo( een reputatie van bizondere belangrijkheid, wijl daarop meestal nieuwe krachten debuteerden en
anderzijds de gastheer en gastvrouw op dien avond de
noviteiten van hun repertoire ten beste gaven of 1ieten
geven, want de bescheidenheid van meneer en mevrouw
Hasselaar verbood hen meestal zelf te midden hunner
gasten uit te blinken, of sterk op den voorgrond te treden.
"De griffier en zijn vrouw moeten vanavond proef-
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stoomen,tt had Beelmans, Non's vader, ge~egd, die met
de~ uitdrukking in den stijl bleef van ~ijn oud beroep,
ge~agvoerder bij de gouvernementsmarine.
De personen in kwestie, Mr. van Gulik en ~;n vrouw,
kersversch getrouwde, gepromoveerde en benoemde
menschen met een vriendelijk optimistisch vertrouwen
in de blijmoedigheid, de schoonheid en de oprechtheid
de~er nieuwe conversatiewereld, ~aten behagelijk te
keuvelen in de voorsuite bij de Hasselaars, waar de meid,
met witgaren handschoenen en 'n zwarte dien;apon telkens
onhoorbaar rondsloop tusschen de gasten, thee presenteerde en flikjes en bonbons, om vervolgens weer even
te verdwi;nen en terug te komen.
]hr. Vergeer was er ook, keurig, correct als altijd in
~i;n smoking met geplooid front; de catleya in ~ijn knoopsgatalleen was onsmaakvol groot en nu al verlept; Freule
Mia Melius was er in een paarszijden avondtoilet met
een sterk bollende panier, die haar ~oo kort deed schijnen,
dat het leek, of ze een stuk van haar beenen had afgezaagd,
doch op de stompen ~ich al vaardig wist voort te bewegen;
haar dikke wangen glommen als geboende paradijsappels;
meneer Beelmans was er met mevrouw, een halfbloed
met chineesche oogen onder een blauwzwarte kondeh, het
sprekend evenbeeld overigens van Non in het zware en
uitgezette; ~e fonkelde van goud en steenen en kraakte
en ritselde in oranjeroode taffetas.
Holkens was er, goedmoedig en welgedaan als immer,
met ~jn schuwe vrouw, die veel te lang haar glaces
aanhield en overal ~ocht naar bemoedigende blikken en
vriendelijke lach;es van verstandhouding en vergeefs
hoopte, dat ~e ~ou worden aangesproken door iemand,
waar ~e mee op haar gemak was, terwijl ~e haar thee veel
te heet uitdronk ~onder melk, of suiker, omdat de meid
haar vergat en ~e niet durfde te vragen.
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En vele anderen waren er, hee1 de Schülerpartij, met de
van Gulik-en alleen, als nog partij-Iooze nieuwelingen.
Schüler zeH was er niet.
Die kwam hoogstens op den derden avond van Hasselaar, maar overigens vertoonde hij zich nimmer op
muzikale partijtjes.
Ook mevrouw Conradi was er niet en de afwezigheid
van dezetrok wel de aandacht.
Maar enfin, ze was verhinderd, een kleine indispositie,
dat kon iedereen wel eens overkomen.
De magere mevrouw Hasse1aar, met een kanten blouse,
waar veel bloot vel door heen schemerde, over het platschonkige bovenlijfje en een droit-devant, dat de rest
in het nauwe rok;e wanstaltig deformeerde, trippelde op
haar goudleeren schoent;es bedrijvig tusschen haar gasten
door, begon schier bij allen met haar spijt te uiten over de
verhindering van Lize Conradi.
"Vreese1ijk sneu ••• we hadden juist samen iets willen
zingen, een noviteit van Strausz ••• "Zwiegespräch tt voor
twee sopranen 1u
Meneer Hasselaar, vierkant militair in smoking met
ordelint, wat zijn lijf betrof, maar zachtmoedig artistiek
door zijn hoofd met lange grijzende lokken, zijn puntbaard
en zijn dikke brilleglazen voor zijn bijz;iende oogen, sloop
bescheiden met buigingen en eindelooz;e complimenten
van de eene groep naar de andere.
"Heeft u Paul Düssek gisterenavond gehoord, mevrouw
van Gulik ?tt vroeg Geerts, die zich wel aangetrokken
voelde tot het jonge mevrouwtje, dat smaakvol gekleed in
een cerise toilet met zwart kanten tuniek, t n oogenblik wat
alleen zat rond te kijken.
Zij knikte en haar zachte blauwe oogen schitterden even.
,,0. •• ik vond het prachtig 1. •• U niet '?tt vroeg ze,
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wat verbaasd, omdat z'n gezicht een lichte geringschatting
uitdrukte.
"Nee. •• eerlijk gezegd, heeft hij op mi; niet zoo'n
grooten indruk gemaakt ••• ik vind iets arrogants in zijn
spe1."
"Van wie ••• van wie?" vroeg freule Melius, die er
bij kwam staan terwijl ze de gastvrouw met wie ze in
zacht gesprek was, meetrok.
"We spreken over 't concert van gisterenavond/' zei
mevrouw van Gulik, "maar meneer Geerts' waardeering
en de mijne loopen nogal uiteen ••• tt
Mevrouw Hasselaar zag het ;onge mevrouwtje even
wat onderzoekend aan, dan glimlachte ze vriendelijk.
"Vond u 't mooi" vroeg ze.
"Prachtig! Ik heb echt genoten... gut, ik dacht dat
niemand daar anders over zou kunnen denken ••• !"
vervolgde ze met lichte verlegenheid.
,,0, 't is zeker een heel knappe pianist," sprak mevrouw
Hasselaar "maar ••• ik vind hem geen Beethovenspeler ••• tt
"Dat kan hij ook niet zijn 1" zei Mia, "hij is van Fransche
origine en dat is op zichzelf al een beletsel, om echt
Beethovensch te voelen ••• "
Mevrouw van Gulik lachte.
"Nu freule, dat is toch wel een beet;e een gewaagde
hypothese ••• ik geloof, dat een waarlijk muzikaal mensch
in staat is alle muziek te verstaan en weer te geven •••
mits zijn techniek toereikend is ••• tt
Mia zag Geerts aan met een gezicht of ze om hulp vroeg.
Maar deze laatste zweeg om het lieve gezicht;e van de
laatste spreekster.
Doch de gastvrouw kwam er tusschen: "Ah juist •••
daar zegt u iets... maar zijn techniek wäs niet onberispelijk, o.a. 't pedaalgebruik in het derde deel van de
sonate."
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"Dat is me heusch niet opgevallen," zei mevrouw van
Gulik. "Zeg man! ••• " riep ze, even wat luider, nu de
heer van Gulik en de gastheer juist hun groepje druk
pratend naderden. "Help me es! Paul Düssek wordt
hier afgemaakt en ik alleen moet hem verdedigen."
"Afgemaakt?" vroeg de jonge griffier, terwijl hij met
een buiging dichterbij kwam.
Freule Melius keek met bewondering naar hem op.
Van Gulik was lang en slank; de scheiding in zijn dik
bruin haar was zuiver in 't midden getrokken en liep
door tot in den hals; onder zijn groote, zuiver gevormde
neus was zijn lange moustache zorgvuldig gefriseerd;
zijn scherpe witte tanden blonken daaronder, als hij sprak:
zijn staalblauwe oogen keken koel en uitvorschend rond.
"Mgemaakt?" vroeg hij. "Dan kom ik je zeker helpen.
Ik vind Paul Düssek de grootste pianist, die ik in jaren
gehoord heb ••• Maar," vervolgde hij lachend, "dat afmaken zaf ook wel zoo boos niet bedoeld zijn ••• "
" Toch wel ••• " sprak de gastvrouw met kleintjes
toegeknepen oogen, "ik ben hee1emaal niet enthousiast
over wat ik gisterenavond gehoord heb."
"Maar hoe is dat mogelijk 1" riep van Gulik uit. "En u
dan meneer Hasselaar?"
De gastheer maakte even een vaag gebaar.
"Och ••• kijk u es, ik vind heel veel te waardeeren in
het speI van Düssek, d.w.z. technisch ••• maar hij is geen
Beethovenspeler ••• "
"Aha 1" zei freule Melius.
"Düssek geen Beethovenspeler?" riep de onervaren
griffier met onverholen verbazing uit. "Hij is de Beethovenspeler par excellence l,t
,,0 ••• ho-ho-ho-ho ••• " zei de heer Hasselaar zachtzinnjg. "Om te beginnen is zijn Fransche afkomst al een
beletsel om Beethoven grondig door te kunnen voe1en ••• "
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"Juistl" riep Mia, triomfantelijklachendnaarmevrouw
van Gulik.
"En dan ••• " vervolgde de heer Hasselaar, "vind ik
~ijn techniek heelemaal niet onberispelijk ••• tt
"Het pedaalgebruikl" riep Mia.
"Onder andere. •• 't klonk soms bepaald rommelig •••
en wat, naar mijn gevoelen," en de heer Hasselaar drukte
daarbij de hand tegen ~ijn wit vest, "wat naar mijn gevoelen heelemaal pleit tegen den pianist, was de samenstelling van ~ijn programma/'
"Maar Beethoven, Chopin, Scarlatti, Grieg, Mendelssohn ••• dat ~jn toch namen die getuigen van veel~ijdig
heid ••• 1" sprak van Gulik.
"Volkomen juist," ~ei de gastvrouw, nu weer 't woord
net;nende, "maar wat hij van die componisten gaf, waren
allemaal vreeselijk afge~aagde dingen ••• "
"En ••• " vulde haar man betoogend aan, "dat ~ou nög
te vergeven ~jn, als Düssek in staat was ~ulke overbekende
composities van een nieuwe ~ijde te belichten, maar daar
is niets van gebleken ••• "
Van Gulik haalde even ~ijn schouders op.
"Ik begrijp niet, wat u daarmee bedoelt/' sprak hij.
"De pianist moet streven naar een wedergave van de
compositie, ~ooals die door den componist is gedacht. Bereikt hij dat, dan is de vertolking een ideale. Maar tracht
hij het werk ~ooals u dat noemt, van een nieuwe ~ijde
te belichten, wat gelijk staat met iets in de compositie
te brengen, wat er niet in hoort, dan is hij beslist op den
verkeerden weg en als daarvan sprake is bij werken van
grootheden als Chopin of Grieg, dan getuigt ~oo'n streven
naar mijn gevoelen van ergerlijke pedanterie en ik waardeer het juist in Düssek, dat hij heelemaal afkeerig bleek
van ~ulke valsehe effectmiddelen."
Er viel even een stilte.
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Mevrouw Hasselaar had met een kwijnend lachje geluisterd, Hasselaar's oogen waren niet nchtbaar achter
't flikkeren van ~ijn brillegl~en, Mia keek beslist verontwaardigd en Vergeer roerde zwijgend in ~ijn thee.
Mevrouw van Gulik had een kleur gekregen.
"Tja/' ~ei de gastheer eindelijk. "Dat ~ijn opvattingen ••• "
,/t Was warm in de ~aal en erg vol, vond u niet 1ft vroeg
mevrouw van Gulik, om maar wat te ~eggen, dat af kon
leiden.
Mia ~ag Vergeer aan met verbaasde oogen, omdat hij
weer ~eeg.
"Vond jij 't vol gisterenavond 1ft vroeg ~ aan mevrouw
Hasselaar.
De~e lachte lievig tegen mevrouw van Gulik.
"We njn erg in de contramine, lieve mevrouw/' sprak
~, "maar in Meerburg noemen we dat matig be~et!'
"Zeer matigjes ••• " vulde Mia aan.
"Enfin, ik heb de be~oekers niet geteld," sprak van
Gulik met een glimlach, ,/t is 'n mooie ~aalin de societeit
en een goeie acoustiek ••• "
"Een uitmuntende acoustiek," ~ei nu Vergeer, en dan
met een hoofdbeweging naar Hasselaar, de ~aa1 1S
gebouwd volgens de plannen van o~en gastheer."
"Och kom 1" sprak mevrouw van Gulik.
,,0 ja, dat heb ik gehoord/' ~ei de griffier. "U maakt
daar 'n speciale studie van ••• heel interessant!"
"Zoo'n beetje ••• ~oo'n beetje ••• " ~ei de bewonderde
op bescheiden toon.
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VI
Meneer Hasselaar was naar de voorkamer gegaan om
den thermometer te raadplegen en daar deze twee graden
hooger wees dan vereicht werd voor de richtige acoustiek,
drukte hij op een knop en stelde zoo een electrische ventilator in beweging, die zoemde als 'n bromvlieg, die in
een spinneweb gevlogen iso
De gasten stonden nog in groepen bijeen te praten;
de meid, met de wit katoenen handschoenen haalde de
theekopjes weg en de habitue's wisten, dat nu de conversatie weldra zou eindigen en de muzikale soiree een aanvang zou nemen.
Mevrouw Holkens was op een crapaud neergez;egen
en betrokken geraakt in een gesprek met Beelmans en
zijn vrouw, den oud-kolonel Verduin en Fientje Tegels,
een niet heel jonge ongetroude dame, die graag piano
speelde, maar 't nog verrukkelijker vond om er naar te
luisteren.
"Dat is nu juist het mooie van muziek,tt betoogde de
kolonel, "dat het uitsluitend de edelste snaren van de
menschelijke ziel doet trillen. Een boek kan sIecht zijn,
pervers he 1•••
"Ga maar es na, de boeken van den laatsten tijd,
zuivere pornografie, die zich omringd door een doorzichtig waasje van valsche kunst ••• nou, 'n schilderij,
'n beeldhouwwerk, daar behoeven we mekaar toch niets
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van te verteIlen ••• wat een akelige, vieze smerige sensaties ondergaan we dikwijls niet, bij tt beschouwen
daarvan om van tt opzettelijke vunze en liederlijke nog
maar te zwijgen, maar op tt gebied der muzikale kunst is
alles rein.
Is het niet rein, dan is tt geen muziek meer ••• ja, is
tt niet waar? Wie geleerd heeft de taal der muziek te
verstaan ••• en dat is ieder mensch in meerdere of mindere
mate gegeven, wie dat geleerd heeft... die leeft, in twee
wereiden.
In de banale wereld, die de maatschappij vormt, in
de ideale van het rijk der tonen.
En al de kleingeestige, knoeierige, laatdunkende, ;aloersche kwestietjes; alle valsehe, geniepige, zure plagerijen, die in de banale wereld ons leven vergallen en ons
tot pessimisten en menschenhaters maken, die hebben
uit in het rijk der tonen. u
"Ja, dat is zoo/' sprak Fientje Tegels, "als ik ruzie
met iemand heb, en ik hoor muziek, gut, dan ben ik
ineens al mijn grieven vergeten. tt
Mevrouw Holkens knikte.
"Natuurlijk,U zei de kolonel, die ongaarne in de rede
gevallen werd en hij vervolgde: "In het rijk der tonen
heerseht een Almacht, die alles veredelt, opheft, verreint.
En daarom verwondert het mij, dat aan de muziek in
het maatschappeli;k leven nog niet een grootere plaats
wordt ingeruimd.
"Ikvoor mij, ik schrijf Muziek altijdmet een hoofdletter.
Voor mij is de muziek iets heiligs; Saneta Musica!U
Er volgde even een stilte op dit pakkende slot van des
kolonelts betoog, een stilte van instemming.
"Ja, bij ons in Inje,tt zei mevrouwBeelmans,ttdoetook
bijna ietereen aan muziek, ja... soo feel. •• en daarom
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heb je daar ook soo feel frienden en die friendschap is
daar geusch oprecht ••• in Inje nooit zoo kleingeestig en
leugenachtig ••• dat komt van die mU2;iek ja, ••• dat geIoof ik met u kolonel ••• "
"Maar eigenlijk is, wat meneer Verduin 2;ei, niets
nieuws," sprak nu Fientje Tegels met een coquet ondeugend lachje naar den kolonel."U kent toch het rijmpje
wel:
Wo man singt, da lass dich ruhig nieder
Böse Menschen haben keine Lieder'"

"Zeg dat wel Fientje:' sprak mevrouw Hasselaar,
die eensklaps naderbij getreden was.
,,0, dat is toepasselijk ja ••• op u mefrou!" kraaide
mevrouw Beelmans en 2;e lachte met 2;oo'n wi,den mond,
dat het goud van haar geplombeerde kie2;en in 't gaslicht
schitterde.
Mevrouw Hasselaar boog wat grappig deftig.
"We hooren on2;e gastvrouw toch van avond 1" vroeg
de kolonel.
"Er 2;ijn 2;ooveel executanten en we hebben nog een
noviteit, een compositie van Schüler met obligaat contrabas, opgedragen aan mijn man!"
"Och kom!" sprak Verduin verrast, "vanavond eerste
uitvoering 1"
Mevrouw Hasselaar knikte.
"Ja en dan 2;ullen we meneer en mevrouw van Gulik
voor 't eerst hooren ••• 2;ij speelt piano en meneer cel."
"Spelen 2;e goed 1" vroeg Beelmans.
"Ik weet het 2;elf nog niet:' antwoordde 2;e met een
eigenaardig lachje, "hij vertelde me 2;00 juist dat 2;'n
vrouw een leerlinge is van prof. Schwengel in Frankfort ••• "
"Schwengel in Frankfort 1" herhaalde Beelmans met
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een zuur gezicht, "dat is die kerel, die Bertha Zijlmans
verknoeid heeft ••• 1"
"Ssst ••• " deed mevrouw Hasselaar, die de van Guliken
juist zag naderen en dan op hen toetredend: "Mag ik u
es even in kennis brengen ••• 1"
Van Gulik en zijn jonge vrouw bogen vriendelijk bij
de voorstelling.
Mevrouw Hasselaar verdween.
"Hier is 'n plaatsje foor u op de canape! ••• als u wil/'
ze mevrouw Beelmans met een hartelijk knikje van vriendschappelijke tegemoetkoming.
Mevrouw van Gulik maakte van het aanbod gebruik.
,,0 mefrouw, wat ziet u nog jong uit, ja ••• u is nog een
jong meisje," vleide de Indische dame, terwijl ze het
jonge mevrouwtje in de hand kneep en ze vervolgde:
"Ik ben al zoo'n oud leelijk mensch ••• betoel betoel
leelijk met mijn apegezicht ••• " en ze lachte met haar
Indisch keelgeluid en zag de heeren rond, wien het
nochtans niet geviel deze bewering tegen te spreken.
"U ontmoet hier ineens heel wat ingezetenen van
Meerburg," sprak de kolonel tot van Gulik.
"Ja," antwoordde deze, "we hebben al zooveel namen
gehoord. •• 't is verbijsterend!'
,,0, maar daar wonen hier heusch veel families," zei
Fientje Tegels.
"En we hebben toch ook nogal visites gehad," sprak
mevrouw van Gulik.
"Maar u is hier in het muzikale milieu van Meerburg,"
legde de kolonel uit, lIen daarin bewegen zich verscheidene personen, die u elders in de Meerburgsche
conversatiewereld niet of weinig zult aantreffen, zooals
mij onder anderen!'
"Bespeelt u ook een instrument 1" vroeg van Gulik,
eigenlijk aan Beelmans en den kolonel tegelijk.
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"Nee,t' zei de laatste, "nu niet meer. Ik was vroeger
violist en, dat mag ik nu op mijn leeftijd wel zeggen, ik
was een uitnemende violist.
"Ik heb het gehad meneer, dat ik speelde voor een
zaal van achthonderd en vijftig menschen, ik weet nog
goed, het was in 't jaar '87, op 19 februari, bij gelegenheid
van den verjaardag van Z. M. Willem IH.
Ik was luitenant, piepjong... maar brutaal. Dat ben
ik nog.
Dat is 't eenige wat ik uit mi;n jeugd gehouden heb.
Enfin, ik werd geaccompagneerd door Grubbing •••
u weet wel, de groote Grubbing! •••
Nooit van gehoord?
Och kom, die man had desti;ds ••• hij is ;ong gestorven,
maar anders had-ie een wereld-reputatie verworven
meneer!
Die accompagneerde me.
Ik speelde het Ave Maria van Gounod. Muisstil in de
zaa!. Dat eischte ik ••• zoolang er nog een programma
ritselde, bleef ik met een strak gezicht onbeweeglijk staan.
Enfin. •• ik begon... en ineens voel ik... dat er
iets over me komt... 'n... hoe zal ik zeggen ••• 1
'n Inspiratie ••• 'n hoogere bezieling ••• ik stri;k, en uit
mi;n viool komt een geluid. •• 't is misschien gek om het
te zeggen ••• maar of er 'n engelenstem zingt •••
"En meteen ••• ft en de kolonel maakte hier een breed
omvattend gebaar met beide armen, "en meteen zie ik
dat die hee1e zaal ••• al die acht honderd en vi;ftig menschen, als bevangen door een groote magische kracht,
onhoorbaar van hun stoelen opri;zen en ~oo staande
bli;ven luisteren •••
Mijn viool die zong meneer... die zong 1ft en de
kolonel maakte een vibreerende gli;beweging met ~i;n
linkerhand langs een denkbeeidigen vioolhals.
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"Ik heb zelf voor noch na dien tijd ooit meer ~öO
hooren viool speIen •••
Toen de laatste tonen waren verstorven... geen
applaus. 'n Doodsche stilte •••
Maar toen ineens, hoorde ik het, de heele zaal
snikte •••
0, dat was 'n magnifique ge~icht, zoo van 't podium
af, al die oogen vol tranen... ik was er ~elf kapot van.
Ik ga naar benee... daar staat een dame op de eerste
cij ••• valt me ~oo om m'n hals en kust me. Een volgende
dame. •• 't ~elfde ••• een derde, weer een omhelzing •••
getrouwde vrouwen, weduwen, jonge meisjes •••
Wil je wel gelooven meneer, dat ik heb moeten
vluchten over het podium ••• door een heel klein raamp;e
de straat op ••• "
"He, ferukkelijk als je soo kan speIen 1" zei mevrouw
Beelmans, toen op het verhaal van den kolonel allen wat
verbi;sterd gezwegen hadden en ze rilde even van 'n
grie~elig genot, "maar een oom van mi; in Inje, die kon
dat ook. Als die speelde, dan werden de menschen bi;na
krankzinnig. •• betoel, betoel gek. •• geusch waar en de
kaaimannen, die kwamen uit de kali en kropen op het
erf om te luisteren. •• heb ik self gezien ••• "
"Dat is wel sterk," sprak van Gulik, even glimlachend.
"Sterk 1 heelemaal niet ••• " antwoordde mevrouw
Beelmans op wat scherpen toon. "In Inje ~ijn alle dieren
muzikaal. •• heel anders dan in Golland."
"Waarom speelt u nu niet meer 1" vroeg mevrouw van
Gulik aan den kolonel.
"Nee mevrouwt;e, dat hebben we gehad ••• ik ben van
m'n peerd gevallen en toen heb ik mijn pols gebroken •••
altijd stijf gebleven," en kolonel Verduin maakte eenige
bewegingen met zijn mageren langen linkerpols, waaruit
duidelijk bleek, dat dit lichaamsdeel thans de noodige
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elasticiteit miste om zalen vol menschen in huHende
geestvervoering te helpen brengen.
"Doet u aan muziek ••• ja 1" vroeg mevrouw Beelmans
aan haar buurvrouwtje.
Ze knikte.
"Ja ik speel piano ••• en mijn man cello!'
Mevrouw Beelmans knikte met 'n blij verrast gezicht.
"Dat is het mooiste, wat bestaat ••• piano en cello •••
U speelt zeker heel mooi 1"
Mevrouw van Gulik lachte.
"Dat durf ik niet te zeggen. Maar we doen er wel heet
veel aan."
"Heeft u diploma 1"
"Ja ••• ikhebeinddiplomaconservatoriuminFrankfort,
van Prof. Schwengel/' en mevrouw van Gulik bloosde
ervan; nu ze dit zelf nog eens zoo moest mededeelen.
Beelman's gezicht trok stuursch, zijn vrouw kneep haar
oogen kleint;es dicht, lachte.
,,0 ••• dat is een beroemde man ••• ja 1 Dan zult u wel
prachtig speIen ••• he, heerlijk om u straks te hooren, en
meneer cello ••• prachtig instrument, soogefoelfol ••• 0,
daar is Mia 1" en mevrouw Beelmans grijnsde eensklaps
extra vriendelijk en verheugd naar freule Melius, die met
korte dribbelpasjes snel op het groepje toestapte.
"Dag. •• dag... dag ••• tt zei Mia, wier panier gekreukt werd bij de poging, die ze deed, om haar kort
propperig lijfje te wringen tusschen van Gulik en kolonel
Verduin, die met hun rug naar haar toe stonden, doch
nu met een verschrikt pardon ruimte maakten.
"Freule Melius zweeft altijd als een nymph geruischloos over de aarde," sprak de laatste.
"Ha ••• ha ••• mop van den kolonell" lachte mevrouw
Beelmans, wier oranjebuste in volle vlam leek te staan
bij 't felle paars van Mia's robe.
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"Ik negeer jullie allemaal/' riep de laatste, "ik moet
mevrouw Holkens hebben • •• een geheimpje. •• he lieve
mevrouw 1tt en ~e boog ~ich voorover naar de~e dame en
fluisterde haar wat in 't oor.
"Hooren we u vanavond ook1 tt vroeg Verduin aan
van Gulik.
De~e haalde ~ijn schouders op.
"Och, ik speel niet goed genoeg, om me lang te laten
bidden; toen ik hier naar toe ging wist ik, dat het
waarschijnlijk gevraagd ~ou worden en daarom heb
ik iets mee gebracht. Maar mijn repertoire is niet
groot!'
"Speelt u wel van Popper 1tt vroeg Beelmans met een
wantrouwig ge~icht.
"Popper1 ••• Ja ••• ook wel, maar Popper vereischt
nogal veel techniek... ik speel bij voorkeur gedragen
m~iek. U begrijpt wel waarom 1tt
En van Gulik glimlachte, gaf een knipoogje aan ~jn
vrouw.
"Je moet je~elf niet ~oo afbreken ••• je speelt heel mooi,
dat ~egt iedereen," sprak mevrouw van Gulik, wat verwijtend.
"Wat speelt u vanavond 1tt vroeg Beelmans.
"M'n lijfstuk,tt antwoordde van Gulik, tIde Cavatine
van Raff!;
"Ah ja. •• de Cavatine van Raff ••• heb ik ook gespeeld
••• trala ••• tie-ja-Io ••• 't is oorspronkelijk voor viool •••
sprak kolonel Verduin'
"Maar 't eigent ~ich heel goed voor cel/' ver~kerde
mevrouw•
."Dergelijke transcriptie's ~jn anders van een ~uiver
m~ikaal standpunt beschouwd, wel wat bedenkelijk ••• "
merkte Beelmans op.
"Non speelt dat ook he 1" vroeg ~jn vrouw.
80

Beelmans knikte, met een gezicht van: "Ja natuurlijk,
dat afgezazgde ding ••• !"
Freule Melius had haar fluistergesprek geeindigd.
"En hooren we het engelengeluid van freule Mia
vanavond ook kweelen 1" vroeg kolonel Verduin spottend.
,,0, met plezier !" riep deze uit. "Zullen wij samen
het Adam- en Eva-duet uit de Schopfung zingen,
kolonel 1"
"Dol graag, freule !" riep Verudin luidruchtig meuijn
zware stem en dan met pathos, half dec1ameerend, half
zingend:
"Doch ohne Dick,
Was wäre mich ••• "

Maar Mia was al weer verdwenen tusschen de andere
gasten.
't Werd warm in de groote suite, ondanks de zoemende
ventilator, maar 't kon ook moeilijk anders, wijl geen der
gasten zoo vermetel durfde zijn om zieh uit het gedrang
in de achterkamer wat naar voren te werken, in de localiteit, waar gemusiceerd zou worden.
Die kamer was n.1. alleen voor de adepten en geen
profaan zou het wagen over het ijzeren riggeltje van de
porte-brisee te stappen.
En zoo bleven ze dus waar ze waren, de heeren in
smoking met glanzende witte borsten, de dames in avondtoiletten van velerlei kleuren; de gaskroon overstroomde
alles met groengeellicht en de warmte, die opbroeide uit
de lichamen, bracht met de parfums een hoofdpijnmakende benauwenis.
Het paarse proplijfje van Mia had Vergeer weten te
bereiken, die even alleen stond, dicht bij den drempel
en blijkbaar het nieuwste acoustische uitvindsel van zijn
San eta Musica. 6.
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gastheer bewonderde, een toestel met twee vleugels, dat
tegen den zolder hing en een oningewijde in den waan
zou kunnen brengen, dat een vliegmachine per ongeluk
de suite was ingezeild en er nu niet meer uit kon.
,,0, Louis, ik zoek je overal/' sprak Mia.
Vergeer wendde zijn glanzend gekapt hoofd met een
hagelwitte scheiding omi zijn lorgnetglazen flikkerden.
"Ik ben tot je dienst Mia," antwoordde hij met een
glimlach.
"Ik heb een verzoek aan je ••• of beter gezegd je bent
me nog iets schuldig," zei ze zacht, terwijl ze heel dicht
bij Vergeer ging staan, omdat ze ZOO gaarne met hem
fluisterde in 't volle gezelschap.
"Wat is dat dan 1" vroeg Vergeer.
"Je hebt me de laatste keer beloofd, dat je solo zou
speien ••• "
"Och, die solo's van mij ••• " en hij maakte een afwerende beweging met zijn hand.
"Nee. •• nee... nee... dat 's flauw 1" pruilde ze.
"Ik hoor je heus eh zoo bizonder graag ••• en je belooft
telkens en doet het nooit ••• "
"Wil jij me accompagneeren 1"
Haar oogen straalden even, dan kneep ze ze kleintjesaanminnig toe.
"Meen je 't 1" vroeg ze verrukt.
"Natuurlijk."
"En wat speel je dan 1"
"Kan me niet schelen • •• Kol Nidrei 1"
"Nee ••• " sprak ze, "als ik mag kiezen... speel dan
de Cavatine van Raff... dat heb je nog es gespeeld en
dat is zoo heerlijk om te begeleiden ••• "
Hij boog even.
"Dein Wille ist mir Gesetz."
"Erg lief van je, Louis 1" sprak ze dan met 'n kinderlijk
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toontje in haar stem. "Dol ••• dol ••• dol! Ik ga 't dadelijk
aan Tine Hasselaar ~eggen. •• apropos wat denk jij van
de van Guliken?"
Hij haalde ~'n schouders op.
"Ik vind hem nogal arrogant:'
Ze knikte toestemmend.
.
"Ik ook ••• we ~ullen straks hooren, wat hij presteert •••
~j km niets ~ijn, ~ is 'n leerling van Schwengel:'
Hij glimlachte.
"We ~ullen ~ien ••• "
"Nee ••• " lachte ~e terug, "we ~ullen h6oren •••
adieu ••• 1"
Ze gaf hem 'n intiem-hartelijk knikje met beide oogen
en verliet hem.
Hasselaar trad op van Gulik toe.
"Meneer van Gulik, we ~ullen straks het genoegen
hebben u te hooren, mag ik u in overweging geven uw
instrument uit te pakken, voor de temperatuur:'
,,0, heel graag/' antwoordde de aangesprokene, terwijl
hij ~jn gastheer volgde naar de voorkamer, waar Vergeer
en een paar andere heeren en ook een tweetal dames reeds
be~ig waren hun cello's en violen te stemmen.
"U is er wel heelemaal op ingericht!" sprak van
Gulik, ~ijn celkist losknippend, terwijl hij meteen
rondkeek, "maar wat hangt daar voor een ding aan 't
plafond 1"
"Dat is een resonans-assimilator, m'n laatste uitvinding op acoustisch gebied, ik neem vanavond voor
't eerst de proef er mee:'
"Och kom, dat is interessant ••• ik ben benieuwd naar
't resultaat/' sprak van Gulik beleefd.
"Och het beginsel is eenvoudig genoeg/' sprak Hasse·
laar, terwijl hij ~ijn lorgnet af~ette, daarmee betoogde en
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tegelijk zijn oogen en voorhoofd wat verfrischte met zijn
zakdoek, die sterk naar eau de cologne rook.
"U weet, dat de geluidsbron zich in aliquote trillingsdee1en splitst, d.w.z. dat gelijk met den grondtoon,
harmonische neventonen ontstaan."
"Ah juist/' sprak van Gulik, terwijl hij zijn instrument op den vloer legde en in de kist naar hars
zocht.
"En deze neventonen nietwaar, veroorzaken de toonkleur en ik hoop nu met mijn resonans-assimilator te
bereiken, dat vooral de toonkleur zoo individueel mogelijk
op den voorgrond treedt."
"Ah ••• precies1" zei van Gulik die zijn strijkstok
harste, op een toon, of hem nu eensklaps een licht opging
en dan naar boven kijkend. ,,'t Is heel ingenieus verzonneni zie zoo/' vervolgde hij, nu kan mijn cello op
temperatuur komen en zal ik maar weer naar 't geze1schap
gaan, want u zult zeker wel niet van me vergen, dat ik het
concert open 1"
Van Gulik lachte: Hasselaar, die zijn lorgnet weer
opzette, legde een hand op zijn schouder en zei op bemoedigend-vertroostenden toon: "Maak u maar niet
zenuwachtig, u kunt speIen wanneer u zelf verkiest."
,,0 dat doet me plezier/' antwoordde van Gulik, die
even verbaasd op had gezien.
Hasselaar trad op een jonge dame toe, die een nieuwe
snaar op haar viool zette en van Gulik overschreed weer
het gewijde riggeltje van de porte-brisee, mengde zich
tusschen de andere gasten.
Mevrouw Hasselaar was bezig om zich te laten bidden.
Eenige dames omringden haar.
"Nee ••• u moet zingen, lieve mevrouw 1" vleide er een,
"dat is u aan uw gasten verplicht 1"
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"Ik geloof heusch niet, dat ik gedisponeerd ben,
Fientje," antwoordde de gebedene.
"Jawel. •• jawel ••• jawel ••• 1" riep een derde.
- "He ja, mevrouw, toe 1" sprak een vierde.
"Nu, als er nog gelegenheid is, zal ik "Ce n'est pas
vrai" van Mattei zingen 1"
Een rilling van vreugde voer door de andere dames.
,,0, dat is zoo heerlijk om te accompagneeren," riep
Fientje Tegels met verrukking.
Het gezicht van een der andere dames verstrakte.
,,1edereen vindt het prettig om mevrouw Hasselaar
te accompagneeren/' sprak ze op wat scherpen toon.
"Ik zeg toch niet, dat ik het moet doen," riep Fientje.
Mevrouw Hasselaar glimlachte zachtmoedig; voor de
geprikkelde stemming van afgunst scheen haar geest
onontvankelijk.
"Mogelijk zal mevrouw van Gulik me willen accompagneeren," sprak ze.
Een uitdrukking van schrik en verontwaardiging kwam
op de gezichten der andern.
"Hoe komt u daar bij ?" kreet Fientje.
"Och, zoo maar, een invaliende gedachte ••• mevrouw
van Gulik moet een eerste pianiste zijn, ze is een leerlinge van Schwengel in Frankfort."
Een geroezemoes van zachte fluisterstemmen volgde op
die mededeeling.
"Schwengel, dat is niets, die verknoeit alle talenten 1"
zei Fientje.
"Daar moet je Schüler over hooren 1" sprak een tweede.
"Die dochter van Zijlmans heeft hij ook totaal bedorven," verzekerde een derde, "dat moet zoo sIecht zijn
geworden ••• zoo door en door önmuzikaal {"
"U zingt op Kunstmin mevrouw?" vroeg Fientje
Tegels aan mevrouw Hasselaar.
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Ze knikte bescheiden en wat onverschillig.
"Och ja ••• Schüler vroeg het ••• ik had het liever niet
gedaan, maar om te he1pen ••• "
Een koor van protestjes brak los.
"Nou ••• dat 's ook wat ••• 't idee ••• u weet heel goed,
dat u prachtig zingt ••• verrukkelijk om dat te kunnen ••• "
"Wanneer is het concert '?" vroeg een dame.
,,18 December ••• " antwoordde mevrouw Hasselaar,
maar dan ineens haar hand op haar mond leggend: ,,0
gutsjes, maar ik ge1oof, dat dat een geheim is... dus
vertel het maar niet verder ••• "
Mia maakte een eind aan het gesprek, door plotse1ing
als een paarse bom in het groepje te vallen.
"Tine, ik moet je heel, heel even spreken/'
"Geheimen '?' vroeg mevrouw Hasselaar met gemaakten
schrik.
"Just aminute," verzekerde Mia, en ze trok haar gastvrouw even terzijde, fluisterde:
"Zeg, animeer jij Vergeer ook wat, om solo te speIen; ik
weet, dat hij 't dol graag doet, maar hij is zoo bescheiden."
,,0, wat mij betreft, met plezier {" antwoordde mevrouw Hasselaar, terwijl ze op haar teenen ging staan om
te zien of Vergeer soms in de buurt was.
"Ja, maar nog iets, nog iets ••• " fluisterde Mia haastig,
"zorg, dat hij speelt, v66r dien van Gulik, daar moet je
voor zorgen Tine; Louis mag niet de risico Ioopen, dat
zijn speI af kan vallen na een betere voordracht ••• tt
Mevrouw Hasselaar haalde haar schouders op, kneep
haar mond samen.
"Och ••• die van Guliken ••• " sprak ze dan met een
lachje.
"Nou ja ••• zoo denk ik er ook over," zei Mia zacht,
"maar je weet hoe de menschen soms zijn en we moeten
Louis toch een mogelijk echec besparen."
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"Ben ik volkomen met je eens ••• ik ~al m'n man waarschuwen hoor;'
"Goed, goed ••• tt ~ei Mia tevreden, "maar gauw dan,
~e ~jn daar al aan 't stemmen;'
De heer Hasselaar was voor den vleugel gaan ~itten,
sloeg krachtig een paar accoorden aan, moduleerde wat: er
volgde een loopje, een tremolo in de bassen en een ~acht
geaaid slotaccoord.
Een nerveuse beroering kwam eensklaps over de gasten
in de voorkamer; de gesprekken verstomden.
"Dames en heeren, tt klonk Hasselaars stem, ,,~ouden
we uw aandacht mogen venoeken voor een noviteit, een
compositie van meneer Schüler;'
Op de~e aankondiging brak een ~acht stormpje van
uitroepen van verrassing en blijdschap los.
"Van wie, ~gt meneer~tt vroeg van Gulik, aan Beelmans, die in ~jn buurt ~at.
"Van Schüler/' antwoordde deze nogal kortaf.
"Schüler ~ ••• Wie is dat ~ ••• Is dat een componist 1tt
"Och ja, John ••• tt sprak mevrouw van Gulik wat
ontevreden, "die naam hebben we toch al gehoord, meneer Schü1er, de directeur van de ~angvereeniging hier!n
,,0 ••• die ••• in ~ei van Gulik, die op dat moment noch
de ontevredenheid van ~jn vrouw, noch de verwonderdgeringschattenden blik van Beelmans begreep.
"Het is nog in manuscript,tt vervolgde Hasselaar,
"we weten allemaal, dat de bescheidenheid van on~en
besten directeur hem weerhoudt om ~jn composities uit
te laten geven, het is overigens al opus ••• tt en Hasselaar
tuurde kippig op het blad papier, dat hij in de hand
hield ••• "opus 182; een cijfer, dat tevens een kijkje veroorlooft op ~jn ont~glijke productiviteit.
De~elfde betreurenswaardige bescheidenheid, - be..
treurenswaardig ook, omdat ~e natuurlijk een beletsel is
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om een erkende zetel in te nemen in de rij der beste
componisten van onzen tijd, waartoe Schüler zeer z;eker
behoort - dezelfde bescheidenheid - verbiedt hem
hier vanavond tegenwoordig te zijn bij de eerste uitvoering van zijn werk in een wat uitgebreider kring.
We kunnen den componist dus niet de hulde brengen,
die hem toekomt, maar we kunnen hem dienen, u, door
uw aandacht er aan te schenken en wij, de executanten
door ernstig te streven naar een zoo ideaal mogelijke vertolking.
De titel van het werk, een piano sextet met obligaat
contrabas, luidt eenvoudig "Das Leben'"
Het is een trilogie.
Het eerste deel is een Berceuse, gevolgd door een
Allegro-Scherzando ••• de bedoeling is duidelijk ••• de
mensch in zijn prilste jeugd de dageraad van zijn menschzijn, de jok en scherts van het kind; het tweede deel
begint met Allegro-Appassionata, de Sturm und Drangperiode is ingetreden en hierin is geestig ingelascht het
obligaat contrabas in den vorm van een cadans met
flageoletten in octaven, daarna volgt een Andante-convariatione, de liefde met zijn wisse1ende stemmingen convariatione niewaar? Dan vangt het derde deel aan met een
Larghetto quasi Andante en ik verzoek u om vooral uw
aandacht te schenken aan dit prachtig gevoelde motief en
de symboliek ervan.
.
De mensch wil altijd jong blijven en krachtig, maar
het Andante van zijn leven is geen Andante meer, hoe
gaarne hij ook zou willen, de geest en het lichaam verslappen tot een Larghetto.
Bergaf gaat het nu.
Een droevig, schoon berustend Largo volgt.
Langzaam, voetje voor voetje loopt de grijsaard nog,
dan ••• en ook dit is weer een geniaal trekje ••• dan klinkt
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eensklaps weer het motief uit het Scherzando van het
eerste deel, maar wonderlijk dissonantisch geinstrumenteerd. •• de grijsaard is kindsch geworden.
Ben point d'orgue, als laatste zucht ••• drie maten
rust, een symbool als 't ware van de drie dagen, gedurende
welke het lijk nog boven de aarde staat; dan eindigt de
compositie met een marche funebre in C groote terts."
De heer Hasselaar zweeg en een applaus brak los uit
de voorsuite.
"Meneer Hasselaar vergeet nog een ding!" klonk
plotseling de stem van Beelmans luid en opdringerig •••
"en wel dit, dat de compositie aan hem is opgedragen!'
Ben gejuich volgde op deze woorden.
"Och Beelmans," klaagde de gastheer, "dat doet
immers niets ter zake; ik waardeer het van Schüler, als
een zeer groote vriendelijkheid, maar laten we dat verder
laten rosten!'
"Ook altijd even bescheiden," fluisterde iemand hoorbaar.
"Ssst!" klonk het, want de executanten waren klaar
met stemmen en Hasselaar stond al naast zijn contrabas,
gereed om aan te vangen.
Tien seconden later had de eerste uitvoering van de
muzikale trilogie "Das Leben, von Ulrich Schüler, Opus
182", een aanvang genomen.
De stoornis, - die blijkbaar onvermijdelijk het eerste
nummer van een concert ongenietbaar doet zijn en veroorzaakt wordt door piepende deuren, schuivende stoelen
en scherp gefluisterde woordewisselingen tusschen
menschen, die besproken plaatsen hebben en anderen die
daar argeloos op gingen zitten, gevolgd door een nieuw
geschuifel en voet geslif en stoelen lawaai en ssst-geroep,
veroorzaakt door die laatste argeloozen, die toch ook
willen zitten en niet begrijpen, hoe de menschen iets zoo
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sIecht kunnen regelen, want dat ze nog aan een kellner
gevraagd hebben of die plaatsen vrij waren en dat die
kellner toen zei van ja en als die kellner nou nee gezegd
had, dan hoefden ze nu niet achteraan tezitten, want ze
waren nota bene expres een half uur vroeger gegaan
omdat ze dan zeker zouen zijn van een goeie plaats,
vooral ook met het oog op opoe, die niet al te best meer
hooren kon - die soort van stoornis bleef hier op de
tweede soiree van Hasselaar natuurlijk achterwege.
De meid met de zwarte dienjapon en witte handschoenen zou liever het topje van haar pink afsnijden,
dan binnen komen, zoodra er muziekgeluiden uit de
achtersuite klonken.
Er was aandacht, volle aandacht; sommigen sloten hun
oogen, van anderen takte de kin op de borst en eischte
de muziek blijkbaar zoo'n geheeIe overgave van den
geest, dat er niets zichtbaars meer van overschoot en er
een tijdelijk idiotisme scheen op te treden; weer anderen
glimlachten bottig en knikten met het hoofd.
Maar niemand luisterde zoo expressief als kolonel
Verduin. Alle modulaties, loopjes, trillers, cadanzen en
wat er meer aan muzikale vormen is, tot de point d'orgue
toe, weerkaatsten in zijn Münchhausen-achtig gezicht en
handen.
Zijn vingers dansten de melodien mee, terwijl zijn
gelaatsuitdrukking de muzikale kleur aanbracht, die
afwisselend schalksch, lachend, sentimenteel, lyrisch en
droomerig elegisch was: de trillers, vooral de lange,
schenen in zijn tong te resoneeren en zijn hoofd, geholpen
door een snelle draaiing van zijn oogen, gaf het naslagje;
cadanzen maakte zijn gansche lichaam mee van onder naar
boven en van boven naar onder, naar boven toe rekte
zijn hals zich schuins links tot anatomische onwaarschijn1ijkheid en in de lage richting verdikte datzelfde
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lichaamsdeel en daar viel het hoofd eindelijk, als geknakt,
op den ondersten bastoon : tijdens een point d'orgue of
een lange rust, scheen het leven bij den kolonel ganschelijk gevloden, maar het keerde dadelijk weer, als de
melodie opnieuw begon.
"Mevrouw," fluisterde Fientje Tegels tot mevrouw van
Gulik, die voor haar zat. "U moet even opstaan, want u is
op uw tuniek gaan zitten:'
De aangesprokene zag vriendelijk om, knikte dankend
en ging verzitten.
"Ssst!" deed Mia, met verontwaardiging omziende.
Mevrouw van Gulik voelde zich niet op haar gemakT oen haar man in Meerburg benoemd was, had ze van
kennissen gehoord, dat daar bizonder veel aan muziek
gedaan werd en zonder verwaandheid had zij gemeend,
dat John en zij daar gemakkelijk wat op den voorgrond
zouden kunnen komen; John was muzikaal en speelde
heusch heel mooi, terwijl zij zelf met het Frankfortsche
diploma in haar zak toch zeker wel gewaardeerd zou
worden. Maar er was in dit gezelschap, dat toch de elite
vormde der Meerburgsche kringen, een stemming die
haar onsympathiek aandeed; ze kreeg een gevoel van
eenzaamheid tusschen al die menschen en dat gevoe1 deed
haar te1kens zoekend omzien naar J ohn, die er zoo onbevangen en vrijuit op los redeneerde van avond.
Zijzelf had anders zoo'n tact om conversatie aan te
knoopen; ze bewoog zich toch zoo gemakkelijk in alle
kringen, liet zich nimmer intimideeren door blufferig
gedoe of vertoon van gewicht en toch... hier bij die
familie Hasselaar, voelde ze zich als een verlegen onhandig
meisje, dat voor 't eerst uitgaat.
Ze had herhaaldelijk geconcerteerd op liefdadigheidsconcerten en altijd met succes, haar muzikaal geheugen
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had haar nimmer in den steek gelaten en toch maakte ze
zieh nu nerveus bij de gedachte, dat ze straks aan dien
vleugel zou moeten plaats nemen als soliste.
Ze voelde haar handen, anders altijd koel en lenig,
klam worden.
Wat was dat toch 1
Lag het aan haar 1
Was het een lichamelijke indispositie 1
Die mevrouw Hasselaar die zoo lievig deed en dat
Indische mensch met haar oranjeblouse, die vertrouwde
ze heelemaal niet; ze waren zoo katachtig lief, zoo aaierig
met geniepige lachjes.
Maar aan den anderen kant was het toch wel prettig,
moest ze het toch waardeeren, dat mevrouw Hasselaar
hen in dezen kring bracht; wat daar buiten viel, was niet
zoo heel veel bizonders, dat had ze zoo uit verschillende
gesprekken al wel begrepen.
En den eersten avond al had ze nu dadelijk gelegenheid
zich te laten hooren en John ook, dat had mevrouw nadrukkelijk gevraagd en er later zelfs nog sterk op aangedrongen.
Wat deed dat dikke propje met haar paarse panier en
haar belachelijke roode wangen hier eigenlijk 1
Die had maar al door de suite getrippeld en met iedereen gefluisterd; ze had hun geen visite gemaakt, en den
naam had ze niet verstaan bij de voorsteUing.
Maar ze heette Mia, dat had ze gehoord.
Ze luisterde even naar de muziek.
Ze speelden goed, die daar zaten, al vond ze de compositie op zieh zelf nogal banaal en onoorspronkelijk.
Om de contrabas-cadans schoot ze even in den lach;
het klonk zoo wanhopig luguber en onderaardsch en
viel zoo wonderlijk uit den toon van het A1legro-Appassionata, waar het in was aangebracht.
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Achter haar gaapte iemand lichtelijk hoorbaar.
Ze durfde niet om te zien.
De compositie was lang.
Zoetjesaan verslapte de aandacht, kuchjes braken
voorzichtig los, een neiging om te gaan verzitten won
epidemisch veld, een oude dame presenteerde eau-decologne uit een flacon met gouden stop; hij ging van hand
tot hand; een liet het glazen dingetje, dat in den hals
zat, vallen, dat gaf een lichte consternatie, die gretig
aandacht trok rondom.
Maar niemand durfde nog erg te bewegen.
Toen dacht mevrouw Holkens, die zichtbaar slaap had,
dat ze tt zag liggen bij de schoen van mevrouw Beelmans.
Ze wees er naar, fluisterde dan: "Daar ••• nee •••
links. •• bij uw hak ••• u
Ze keken in die groep nu allemaal glimlachend, sommigen verder af met geintresseerde vraaggezichten, naar
tt gevallen ding, wat niemand nog :z;ag.
Fientje Tegels legde schalks een vinger op haar mond,
zakte op haar knieen en kroop 2;00 zoekend tusschen de
stoelen en rokken.
Ben verstolen gichelen en gefluister volgde.
"Daar ••• daar ••• 1u wees mevrouw Holkens weer.
Mevrouw van Gulik zag geämuseerd toe.
"Bij mijn voet, ja ?tt fluisterde mevrouw Beelmans.
"Kijk maar Fientje, ik kan niet bukken in mijn droitdevant ••• oh-lo ••• pas op, als je in mijn been knijpt ••• tt
Mia keek om, siste kwaad.
Vergeer jammerde de treurmelodie van de Marehe
funehre.
Maar de dames waren er uit, mevrouw Beelmants buste
sehokte en bobbelde als blanc-manger van tt zachte sniklachen, terwijl de anderen op hun vingers beten of zakdoeken in hun mond propten van angstig-benauwende pret.
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De compositie "Das Leben u was uit.
Toen de toejuichingen, waarbij kolonel Verduin het
luidruchtigst te werk was gegaan, eindelijk verstomd
waren, om dadelijk gevolgd te worden door complimenten
aan tt adres van meneer Hasselaar en over de meesterlijk
gespeelde cadans en over tt prachtige resultaat van zijn
resonans-assimilator, bij welke laatste gelegenheid de
uitvinder, omringd door een schaar mannelijke en
vrouwelijke bewonderaars, uitvoerig de zeer ingewikkede natuurkundige gronden, waarop zijn toestel was
geconstrueerd, uiteen zette, voelde mevrouw van Gulik
met toenemende beklemming het oogenblik naderen,
waarop zij zou uitgenoodigd worden aan den vleugel
plaats te nemen.
Ze trachtte te kampen tegen die stijgende nervositeit,
maar het liet haar niet los; ze had geen muziek meegebracht, behalve het accompagnement van de Cavatine
van Raff, die haar man zou spelen, en nu vreesde ze
telkens voor een plotseling optredende geheugenzwakte;
in gedachte doorliep ze vatt het begin af, het gansche
stuk, dat ze voor zou dragen, maar al dadelijk na dat
begin voelde ze een hiaat in haar gedachtengang, nog
eens begon ze, en nog eens, als een kind, dat een versje
van buiten heeft moeten leeren en bij tt opzetten telkens
steken blijft bij tt zelfde woord.
Waar was haar man?
Zenuwachtig zag ze rond; als ze tt aan hem vroeg, ze
had het thuis zoo dikwijls gerepeteerd; hij kende tt wel
van buiten, kon de melodie wel even voorneurien; dan
was ze gered.
Maar John zat met ztn rug naar haar toe, achteraan in
een hoek bij een tafelt je te praten met een meneer en
twee dames, die ze niet kende. Kom, kom, als ze speien
moest en ze zat er voor, dan kwam vanzelf •••
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Plotse1ing zag ze meneer Hasselaar op haar toekomen;
hij boog en zei iets.
Ze verstond hem eigenlijk niet, maar begreep dat het
de uitnoodiging was, en ineens voelde ze zich naast
hem loopen aan zijn arm, naar die groote kamer, waar
de vleugel stond, en waar ze John's celkist zag staan en
allerlei instrumenten orde1oos verspreid lagen op den gond
en op de stoelen.
"U wilt de vleugel toch zeker open hebben 1" hoorde ze
Hasselaar zeggen.
"Alsublieft."
Ze fluisterde het antwoord bijna.
Achter haar zakte het rumoer der stemmen eensklaps
tot een zacht praten.
Ze durfde niet om te zien, deed haar armbanden af,
hing ze aan een lessenaar, die bij haar stond.
Het groote witte vlak van Hasselaar's vest en front
schemerde even langs haar oogen.
Hij zei weer iets; een beleefdheidsphrase.
Ze boog en glimlachte even; hij verwijderde zich met
onhoorbare passen; nu moest ze beginnen.
Op het krukje gezeten, zag ze even schuw terzijde; een
verwarrende indruk kreeg ze van menschengezichten, die
haar aanstaarden, maar hee1 scherp had ze gezien de korte
gestalte van dat kleine menschje met die paarse panier en
die hardroode jongenswangen en die geweten nabi;heid
van onbegrepen vi;andelijkheid werkte op haar als een
prikkel tot uiterste krachtsinspanning, om zieh zelf te
beheerschen.
Ineens haatte ze al die vreemde menschen die daar
zaten te luisteren en dat gevoel vond uiting in een veel
te forsch aanslaan der beginaccoorden.
Nog even... dan zegevierde haar muzikale geest een
ze glimlachte zelf, toen ze zonder eenige aarzeling de
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vetgeten satz op het rechte oogenblik terug vond.
De Bechsteinvleugel was prachtig zwaar van klank,
sprak gemakkelijk aan en de acoustiek in de kamer was,
door of ondanks de bedenkseis van· Hasselaar voortreffelijk; zoo werd het speIen voor haar zelf een genot;
ze gaf zich en vergat het hee1e auditorium.
"Zie je die handen met die hoog opgerichte polsen ••• in
fluisterde mevrouw Hasselaar tot Vergeer.
Deze knikte.
"Dat is wat Schüler zegt ••• 'n fout van alles wat van
Schwengel komt ••• "
Mia, die dicht bij hen zat, vroeg even met haar oogen,
gebaarde dan met haar dikke korte hand, dat ze zeker
dat bedoelde en als mevrouw Hasselaar ja knikte, zette
ze 'n tuitmond van instemmende afkeuring en haalde
medelijdend haar schouders op.
Kolonel Verduin lag achterover in een stoe1, scheen wat
slaperig geworden te zijn; Beelmans vlak bij hem ondervroeg hem met de oogen.
De ander knikte welwillend goedgunstig.
"Houterig," fluisterde Beelmans.
"Och ••• " gebaarde Verduin toegevend maar met
weinig interesse.
"Ze speelt falsch ••• " zei mevrouw Beelmans wat
harder, dan oirbaar was.
Verschrikte gezichten zagen om.
Een zacht "ssst" bracht de stilte terug.
Het brillante slot pareide onder mevrouw van Gulik's
geoefende vingers zonder een hapering of fout uit het
mooie instrument.
Dan 't zachte slotaccoord... verstervend.
Een stilte, dan stond ze op.
Ze had een kleur gekregen van 't speIen.
Een zwak applausje klonk even op, smoorde dadeli;k.
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Meneer Hasselaar trad op haar toe, boog, zei een
banaal compliment;e, vroeg dan dadeli;k hoe ze den
vleugel vond.
Ze antwoordde 'met halve zinnet;es, terwi;l ze haar armbanden weer aandeed en terugschreed naar de voorkamer.
Uit de muzikale sfeer, voelde z;e dadeli;k weer de kille
stemming van straks.
Mevrouw Hasse1aar complimenteerde haar.
Vergeer bleef z;itten bi; Mia, die haar vluchtig opnam,
haar toilet blijkbaar becritiseerde en even om iets lachte.
Ze nam haar plaats weer in van straks; de dames daar
prevelden wat beleefdheden: Dat het zeker wel vreeselijk
moeilijk was om zootn lang stuk je uit je hoofd te leeren,
en dat het altijd zoo mooi klonk bij Hasselaar op dien
prachtigen Bechstein •••
Ineens zag ze het gezicht van John dicht in haar buurt.
Hij lachte haar toe met een oogknipje, dat alleen voor
haar beteekenis had.
Dat deed haar weldadig aan, ze lachte terug, voelde
nog wel even met pijnlijke bevreemding, dat haar spe1en
als een bijna onopgemerkte gebeurtenis aan dit geze1schap
was voorbijgegaan, maar tt besef, dat het nu ook voorbij
was, maakte haar rustiger.
Ze begon een gewoon conversatie-babbeltje met haar
buurvrouw.
Even later gingen velen verzitten, schoven hun stoelen
meer opeen.
Mevrouw van Gulik zag een ;onge dame naast haar
plaats nemen op een ledigen stoe1.
,,0, mevrouw Hasselaar gaat zingen, tt hoorde ze zeggen.
Dan de stem van den gastheer •
"Dames en heeren, mtn vrouw zal op verzoek "Ce
ntest pas vrai u van Mattei zingen. u
Saneta Musioa, 7.
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Een kraehtig applaus brak los.
"Moet jij niet aceompagneeren Fientje 1" vroeg de
dame, met wie mevrouw van Gulik het laatst had zitten
praten aan het jonge meisje, dat zooven in haar buurt was
gekomen.
De aangesprokene schudde krachtig het hoofd.
"ls me niet gevraagd ••• "
"Sssst ••• "1
De piano begon de triolenbegeleiding en even later
zong mevrouw Hasselaar: "Ce n'est pas vrai ••• 1"
De stem was versleten: nog in enkele tonen was een
glans van vroegere sehoonheid over gebleven, maar de
vibratie was hinderlijk en in de hoogte krijschte ze scherp
in ongemotiveerde forti
"Hoe vindt u die stem 1" vroeg Fient;e eensklaps
zacht aan mevrouw van Gulik.
Deze keek verschrikt opzi;, beduidde met een hoofdknik, dat het heel mooi was.
Fientje zag haar aan, lachte, schudde van nee, zei dan
zacht. "U jokt... iedereen vind het leeli;k, maar
niemand durft het te bekennen!'
Mevrouw van Gulik beduidde met een gebaar; dat ze
zwijgen moest, knikte haar tegelijkertijd toe met een
lachje van verstandhouding.
Een daverend enthousiast applaus beloonde de zangeres, die wat vermoeid, glimlachend al de eomplimenten
met handgebaartjes afwees en dan de storm grappigbescheiden bezwoer, door de meid met de witte handschoenen bi; zieh te roepen, die ze daarna fluisterend
instructies gaf.
"Mevrouw Harselaar is immers ook de soliste voor het
Requiem van Brahms 1-" vroeg mevrouw van Gulik nu
aan Fient;e, wier openhartigheid haar overigens meer
verwonderde dan aantrok.
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"Dat heb ik ook gelezen, tot mijn verbazing," antwoordde deze, "want iedereen dacht dat mevrouw Conradi
het zou doen."
,,0, is dat anders de soliste ?"
"Den laatsten tijd ja, maar het schijnt, dat mevrouw
Conradi ruzie heeft met Schüler; ze is ook niet hier van
avond ••• 't rechte van de zaak weet niemand, maar
enfin, mevrouw Hasselaar is dolblij, dat ze nog als noodhulp dienst mag doen ••• "
Fientje's stern was niet zonder scherpte, terwijl ze dit
zei, en ineens begon ze een reeks grieven te fluisteren,
die zij en zooveel anderen hier hadden in Meerburg, waar
ieder talent werd doodgedrukt of genegeerd, zoo je te
trotsch was om te knielen voor Schüler en de Hasselaarskliek.
"Past u maar op mevrouw... meer zeg ik niet, maar
past u maar op ••• 1"
Mevrouw van Gulik glimlachte; die waarschuwing
was niet noodig, maar toch trof het haar, dat ze werd
gegeven, al kwam ze klaarblijkelijk voort uit spijtigheid
en ondervonden miskenning.
"Ik? • •• Maar niemand kent me hier nog 1"
"U speelt prachtig piano... dat is een bedenkelijk
antecedent; als u sIecht speelde of middelmatig, dan zou
het niet geven, maar u speelt te goed ••• en dat willen ze
hier niet. Die dame die aan den vieugel zat bij die compositie van Schüler dat is mevrouw Hartman, een zuster van
mevrouw Hasselaar en die mevrouw Hartman is de pianiste van Meerburg, mevrouw Hartman's oudste dochter
speelde eerste viool, dat 15 de eerste viool van Meerburg
en zoo is het met de tweede viool en de alt en de cello
van Vergeer en de contrabas van Hasselaar.
En nu kunt u nog zoo knap zijn als u wiIt, beter
speIen, of zelfs even goed speIen als een van die zes is
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onmogelijk en wordt ook absoluut niet geduld en wil
ik u nu nog eens iets zeggen ••• 1tt
Maar mevrouw van Gulik legde haar vinger op den
mond.
De piano preludeerde wat om stilte te maken.
Fientje stond op, keek.
,,0 ••• freule Melius zit aan de piano en Vergeer zal
cel speIen... de Siameesche tweelingen ••• "
Ineens begon de ce!.
Wat was dat nu 1
Mevrouw van Gulik schrok er van.
Vergeer speelde de Cavatine van Raff.
Dat was toeval natuurlijk, dat John het ook juist wou
speIen, 't kon niet anders dan toeval zijn, maar het trof
haar toch pijnlijk onaangenaam.
Waar zat John 1
Ze zag om zich heen, ontdekte hem; hij zat wat achteraf naast kolonel Verduin die in slaap was gevallen en heel
zachtjes snorkte.
Hij keek haar ook aan, met iets ontzaglijk joligs in zijn
oogen, van moeielijk ingehouden lach, wees dan op zieh
zelf, schudde krachtig van neen.

* **
"Nou kind,tt sprak Beelmans, toen Non bij de thuiskomst van haar ouders 's avonds vroeg, "hoe die van
Guliken waren,tt "nou kind, we hebben onder mekaar
uitgemaakt, dat mevrouw zoowat speelt als een tweedehands pianola ••• tt
"En meneer 1,t
Beelmans lachte.
"Meneer trok zieh terug, toen hij aan de beurt kwam,
en daar deed-ie waarschijn1ijk heel verstandig aan. tt
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VII
Ze zaten er 'n beet je mee bij Mertens.
't Was Vri;dagavond.
Fient;e Tegels was heel onverwachts een visite komen
maken op een wonderlijk vroeg uur; ze waren net van
tafel opgestaan.
En het trof zoo sIecht, omdat er van avond juist repetitie zou zi;n voor het concert en het wel voor 't eerst op
de geheimzirtnige plaats, die Boom ter beschikking had
gesteid en waar geen vrees bestond, dat een Schülersche
spion zou kunnen afluisteren, wat er verhandeld en uitgevoerd werd. Ze zaten allemaal om de groote ovale tafel
in de huiskamer en mevrouw Mertens had de meid maar
dade1i;k om theewater gebe1d; als ze dan wat vlug tweemaal schonk,zou Fient;e mogelijk uit zichzelf wel opstaan, na dat tweede kopie.
Pepi lag in zijn bed, Mientje praatte mee met haar
ouders en Fientje, maar Frits, Piet, Tonia en Betsy zaten
stil te kijken of zacht te fluisteren en schopten elkaar
soms onder tafel, als ze vonden dat juffrouw Tegels wat
geks zei.
Wat ze eigenlijk kwam doen, begrepen ze niet goed
bij Mertens, maar ze durfden er toch niet rechtstreeks
naar te vragen.
Fientje hoorde tot de Schülerkliek, ze zong mee op
Kunstmin, ze kwam bij Hasselaar en ze had mevrouw
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Hasselaar zelfs eens een paar liederen geaccompagneerd
op het liefdadigheidsconcert voor Kindervoeding, een
paar jaar geleden, dus het was zaak om voorzichtig te zijn,
heel voorzichtig.
En daarom vermeden en Mertens en z'n vrouw en ook
Mient;e als bij afspraak, ieder onderwerp, dat ook maar
in de verte verband hield met muziek of muzikale toestanden in Meerburg, en als Fient;e er zeH over begon, wat
al eenige malen gebeurd was, dan praatten ze er dadelijk
over heen.
Om zes uur was ze gekomen en 't was nu half acht.
,/t Is toch gek he," zei de notaris, na een oogenblik
van stilte, "dat het altijd maar blijft regenen en dat er
heelemaal es geen vorst komt."
"Nou, maar we hebben toch sneeuw gehad, Pa ••• "
merkte Mientje op.
"Ja, verleden week nog," zei Fientje, "gut, toen we de
laatste keer van de repetitie van de Zangvereeniging
kwamen. •• je kon geen hand voor je oogen zien, zoo
sneeuwde het."
"Maar de ouderwetsche winters, die blijven toch
weg ••• " sprak Mertens snel.
"Weet u, dat we Ein Deutsches Requiem van Brahms
geven ?" vroeg Fientje.
"Nog een kopje thee, juffrouw Tegels?" vroeg mevrouw Mertens haastig, "ik heb er nog een schepje
bi;gedaan, dus ze is goed."
"Dank u, nee, ik drink nooit meer dan twee," antwoordde Fient;e.
"Ik herinner me, toen ik een ;ongen was," sprak de
notaris met nogal 'n harde stem, "dat ik met een arreslee
over de bevroren Amstel reed van de Berebi;t tot Ouwerkerk, maar tegenwoordig, gunst, de gewone i;sbaant;es
bevriezen geeneens."
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"Nee, dat is ~, ~eker ••• tt ~ei Fientje met welnlg
belangstelling en dan rechtstreeks tot Mientje. "Gut
Mien, je moest toch es komen luisteren op Kunstmin,
mevrouw Conradi ~ngt niet, maar mevrouw Hasselaar ••• er schijnt r~ie te ~ijn.tt
"Och kom ••• tt sprak Mientje met een ietwat benauwd
strak ge~icht, maar dan ineens lachend, "ik ~it eigenlijk
naar uw blouse te kijken, naar dat entredeuxtje ••• dat is
echte kant M ••• 1 Hebt u die ~elf gemaakt 1"
"Nee ••• tt antwoordde Fientje onverschillig, "ik hou
niet van handwerken, dat 's iets van de naaister!'
"Gut, toch precies echte kant I" hield Mientje vol op
een toon, of ~e een expert op dat gebied was.
"Ja ••• ik dacht het ook al," viel haar moeder bij, "het
~iet er ~oo. •• ~oo... e... net als Mien ~egt. .."
Notaris Mertens was aandachtiger geworden. Wat had
die mededeeling te beteekenen, omtrent mevrouw
Conradi en mevrouw Hasselaar?
Waarom mevrouw Conradi niet ~ong, begreep hij best,
al had hij ~oo'n effect van ~ijn be~oek aan haar man niet
verwacht, maar in welk verband stond Fientje's be~oek
met die kwestie 1
Ineens sprong hij midden in de draaikolken.
"Och kom, ~ngt mevrouw Hasselaar weer es de soli 1
Dat is ook lang geleden."
Fientje draaide ~ch heelemaal naar hem toe, ~ichtbaar
content, dat ~e nu door kon boomen.
,,'t Is ~OO lang geleden, dat ik het een erg waagstuk
vind, om nog weer op te treden; ja, wat ~egt u, ieder
mensch komt eenmaal op den leeftijd, dat hij ~ich terug
moet trekken, en vooral met ~ng is dat het geval!'
De notaris knikte, mevrouw en Mientje keken verschrikt, ~ochten naar een afleider, die ~e niet vinden
konden.
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"lk heb mevrouw Hasselaar jaren geleden eens gehoord, u ~ei Mertens.
"En hoe vond u het toen 1"
"Middelmatig, nogal scherp in de hoogte en naar mijn
idee had ~e toen een heel verkeerde methode van ~ingen;
~ ~ong merkbaar met sleutelbeenademhaling."
Fientje knikte.
"Natuurlijk ••• och, u weet hoe het in Meerburg is;
buiten mevrouw Hasselaar, is er niemand die ~ingen kan,
behalve dan mevrouw Conradi, en die haar stem ~ou ook
wel niet veel beteekenen als ~e toevallig rood haar en
sproeten had en scheel keek ••• .,
Tonia en Frits proestten het uit, hielden dan ineens
verschrikt hun handen voor hun mond. Maar Fientje
nam het goed op, lachte tegen mevrouw Mertens.
"Daar begrijpen ~e gelukkig de portee nog niet van."
"Nee ••• zegt u dat we!/' zei Mertens steeds meer
geintresseerd. "Er zijn zoo eenige sterren en sterretjes,
wier licht altijd en uitsluitend moet stralen, al zouden er
ook zonnen om verduisterd moeten worden."
"Dat zegt u daar heel juist ••• heel juist, dat heb ik
gisterenavond op de soiree bij Hasselaar nog gezien. Daar
waren voor het eerst meneer en mevrouw van Gulik,
werkelijk heel aardige, door en door muzikale menschen
• •• zij speelt eenvoudig verrukkelijk piano en hij cel,
maar als u gezien had, hoe schandelijk die menschen daar
behandeld werden, ~oo door en door lomp ••• Nee dat
was ergerlijk ••• 1"
Al de Mertensen keeken Fientje Tegels nu metgretig
en verbaasde luisterende oogen aan.
Maar ~e stopte ineens, ~ei: "Enfin... dat is nu
eenmaal ~oo in de wereid •.,
"Tja," ~ei de notaris, teleurgesteld, dat 't al uit was.
"Weet u, dat de datum van het concert vervroegd is 1"
104

vroeg Fientje, terwijl ~e meteen opstond, met een ietwat
heeschen klank in haar stem, al kostte het haar moeite die
vraag op een natuurlijken toon te doen.
"Vervroegd ?. riep notaris Mertens uit met meer zichtbaren schrik, dan de voor~ichtigheid gedoogde.
"Ja ••• 'k weet niet waarom," sprak Fientje nu erg
onverschillig langs haar neus weg. "Mevrouw Hasselaar
zei 't gisteren; de uitvoering is nu op den achttienden
gesteid .....
"Op 18 December?"
"Ja ••• dus volgende week, maar zegt u het maar niet
verder, want 't is misschien een geheim," vervolgde ~e
luchtig, "maar," voegde ~e met sterken nadruk er aan
toe, "maar het is beslist zoo, ik weet het zeker!'
"Zoo ••• " sprak de notrais, nog verslagen, maar dan
zijn verbouwereerdheid wat overwinnend, Enfin... ja,
dat kan al es noodig ~jn. •• omstandigheden ••• "
Ze waren allemaal opgestaan en Fient;e ging den kring
rond, deed erg lievig tegen de kinderen, ~ei tegen mevrouw, dat het haar ~oo speet, dat ~e Pepi nu niet ~ag,
maar dat ~, als ~e mocht, eens gauw terugkwam op een
anderen keer, want Pepi vond ze toch ~oo'n echte schat •••
Ze vertrok met het ge~icht van iemand, die zich aangenaam verlucht voelt, na het kwijten van een zwaren taak.
,,'t Is bij achten, we moeten weg 1" ~ei notaris Mertens,
weer binnenkomend, na Fientje te hebben uitgelaten en
~eer tevreden, dat zijn zwakjes geopperd voorstel om haar
thuis te brengen was afgeslagen. "Wel, wel, wat 'n rare
visite!'
"Je stuurt de jongens dadelijk naar huis als ~e klaar
~jn he?" ~ei mevrouw, die niet wilde napraten over
Fientje, waar de kinders bij waren. "Hoe is 't met jullie
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werk 1" vroeg ze, zich rechtstreeks tot de vier jongsten,
die binnen waren, wendend.
"M, Ma," sprak Bertha, "ten minste zoo goed als .....
"lk moet m'n sommen nog:' bekende Tonia,maardan
sta ik morgen wel vroeg op:'
"Ja, dat kennen we I" sprak de moeder ontevreden,
"en jij Frits 1"
"lk sta ook vroeg op Ma:' antwoordde deze politiek.
"Ja, ik ook:' grinnikte Piet.
"Nee, dat 's geen manier van doen:' sprak de moeder,
"waarom dan straks niet gewerkt, voor 't eten 1"
"En we moesten dadelijk, toen we thuis kwamen bij
Pa repeteeren I" riep Bertha verongelijkt, "en na 't eten
kwam dat mensch !"
"Dat mensch 1" herhaalde mevrouw, "wie bedoel je
daarmee 1" En als Bertha wat kleurend zweeg: "Die
visite kwam in elk geval voor Pa en mij en niet voor
jullie, maar Papa, wil u er ook om denken, dat ze niet
mogen muziek maken voor hun werk af is. •• eerst het
werk en dan het plezier:'
"Och ••• 't is nu juist tegen die uitvoering:' vergoelijkte Mertens.
"En 'n plezier is het hee1emaal niet, Ma 1" zei Bertha
met 'n halve huilstem.
Mertens keek verschrikt en verbaasd.
"Geen plezier 1 Vind je dat dan niet prettig om muziek
te maken 1"
"Och wel ja ••• ze weet niet wat ze zegt:' suste mevrouw. "Muziek maken vindt iedereen prettig."
Frits en Piet trokken een gezicht, waar Tonia om in
den lach schoot.
Mientje zei niets, was met haar gewonen trek van
verveling en stil-lijdelijke berusting de kamer uitgegaan,
om de muziek bijeen te zoeken.
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Ze kwam terug met haar handen vol.
,/t Gietbuiten, allemaal je regenjassen aan jongens."
"En pas op, dat je instrumenten niet nat worden/'
waarschuwde de vader.
De kinders holden weg.
"Dus je wilt Pepi liever niet meegeven?" vroeg de
heer Mertens en daar hij meende dat zijn vrouw nog
aarzelde, "goed ingepakt en dadelijk terug na de repetitie ••• ?"
"Nee-nee-nee 1" sprak mevrouw beslist. "De medewerking van Pepi, die moeten jullie maar schrappen:
hier in huis in 't goed, maar verder niet ••• hij kan in zijn
leven nog muziek genoeg maken, maar voorloopig moet
hij nog maar niets doen dan eten, drinken, slapen en
speIen."
,,'t Is anders 'n verduiveld muzikaal kind! ••• die
heeft bepaald mijn aard 1" zei de notaris berustend.
Mevrouw glimlachte.
"Dan moet hij maar notaris worden," en ze begon het
theegoed om te wasschen.
"Wat een gekke visite van juffrouw Tegels 1" zei Mientje
die de partijen had uitgezocht en ze nu in een wasdoeken
rol schoof.
"Een zeer belangrijke visite:' sprak haar vader. "Ze
heeft blijkbaar ruzie met de Hasselaars of met Schüler
en daarom komt ze den boel hier verraden, net op dezelfde
manier, als wij blijkbaar ook al weer verraden zijn, maar
door wie?"
't Lag Mientje op de lippen om "door Non" te zeggen,
maar ze hield zich bijtijds in, omdat ze begreep, dat haar
vader haar dan den verderen omgang met Non en het aan
huis komen bij Beelmans zou verbieden.
Ze haalde haar schouders op.
"We zullen er in ieder geval ons voordeel mee doen,"
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sprak de notaris peinzend. "Zijn alle partijen compleet 1"
Mientje knikte.
"Niets vergeten, de partituur voor 't dirigeeren, en de
slaginstrumenten, castagnetten, rateis, toetertjes ••• 1"
"Alles present," verzekerde Mientje.
"Wij zijn klaar 1" riep Tonia, naar binnen stormend met
de capuchon van haar regenmantel al over haar hoofd
en de vioolkist in haar hand die dreunend stootte tegen
den deurstij1.
"Pas op ••• pas op1,t waarschuwde haar vader.
Even later stonden ze in de gang.
Frits droeg zijn cel in een leerdoeken zak, Tonia en
Piet sjouwden met een kist; Betsy methaarfluit-etui,had
de lichtste vracht, Mientje droeg een portefeuille met
muziek en haar vader ook.
Allemaal hadden ze hun regenjassen aan.
"Denk er nu om jongens," sprak de notaris, vlug "doorloopen naar de brouwerij, twee aan twee zoo vlug en
stil mogelijk, Frits en Tonia door de Koestraat, Betsy en
Piet over de Boomgracht naar tt huis van meneer Boom,
en Mien en ik gaan nog weer een anderen weg en als je
iemand tegenkomt, die vraagt, waar je heengaat, dan zeg
je maar: 'n boodschap doen voor Pa. Vlug nu en rustig
hoor 1"
Mevrouw Mertens, die nog even inspectie had gehouden of alle regenjassen en mantels wel behoorlijk dicht
waren, opende zacht de deur.
Frits en Tonia drongen door de nauwe opening naar
buiten, Frits hief dadelijk een soort Indiaanschen verspiederskreet aan, die het roepen van een uil moest nabootsen, nam zijn zusje bij de hand en trok haar op een
draf door den neergutsenden regen over straat met zich
mee.
"Waar dient nu dat rare gekrijsch van dien jongen
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voor 1" mopperde de notaris ontstemd, toen zijn vrouw
de deur weer gesloten had.
"Dat 's de oorlogskreet van Arendskop, Pa,"legde Piet
uit, die veel voe1de voor die welgeslaagde wedergave.
"Nou, maar jij alsjeblieft niet die gekheid hoor tU
verbood de vader. "Vooruit met Betsy!"
Weer opende mevrouw de deur om het tweede paar
uit te laten.
Doch de opening was ditmaal zoo voorzichtig nauw, dat
Betsy en Frits in haastigen drang om er uit te raken over
elkaars beenen struikelden zoodat Betsy's fluit-etui met
een dof lawaai over het trottoir keilde en Frits' cello een
dreunende bons maakte tegen den stijl van de deur.
Van schrik stoven ze er nu allemaal uit.
,,'t Is niks... 't is niks!" grinnikte Betsy, ik heb het
al weer ••• "
"Vooruit met de geit!" joelde Frits met de cel onder
z'n arm, terwijl hij met zijn zusje den linkerkant oprende.
"Terug nu," beval Mertens, en dan zuchtend:
"Die jongens zijn toch altijd even wild en onbesuisd."
Ze zwegen even alle drie, zooals ze daar te wachten
stonden, de notaris, mevrouw en Mientje.
"Nu vooruit maar", sprak de eerste na een oogenblik•
. , Tot straks Ma."
"Daag," zei Mientje.
"Adieu, stuur de jongens dadelijk terug he 1" sprak
mevrouw.

...

" Ja ••• Ja.

Even later stonden Mientje en haar vader buiten in den
regen en slopen vlug in de schaduw van de huizen over
het trottoir.
Freule Mia Melius had vroeger thee gedronken, dan
ze te doen gewoon was en terwijl ze anders zoo behaaglijk
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en stil op een makkelijk stoeltje bij den vulhaard ge~eten,
kon genieten van haar eerste kopje, terwijl in de prettig
kleine kamer geen ander geluid was dan 't ~ingen van
den theeketel en 't spinnen van de witte angora op haar
schoot, had ~e nu op 'n onrustige, jagerige manier, maar
al heen en weer gedribbeid, onophoudelijk op de klok
gekeken, staande haar eerste kopje en bijna loopende haar
tweede gedronken en toen ~e dat op had, stond de pendule nog maar op kwart over ~even.
Schüler had gevraagd of cij er niet eens achter kon
komen, waar de Mertenskliek toch repeteerde en wat ~e
instudeerde en Mia vond het een eervolle taak ~ich van
die opdracht te kwijten.
Ze ~ou es cien, of ~j dat toch niet uit kon vinden.
Vrijdags repeteerden ~, dat wist ~ alvast ~eker en
doordenkend over het vraagstuk, had ~ een plan beraamd, eenvoudig, maar koen plan, dat ~onder b~ondere
tegenspoeden, slagen moest.
Om acht uur ~ou die repetitie wel beginnen, maar 't
kon ook half acht we~en, ~e wist het niet ~eker.
Dan moest ~ nu toch maar gaan.
Ze belde de meid en ~ei, dat ~e uitging.
De meid keek verbaasd.
Of de freule wel wist, dat 't ~ulk weer was. •• 't goot
buiten. Of ~e niet even ~ou telefoneeren om 'n rijtuig 1
"Nee, nee ..... sprak Mia, "ik loop wel, ik heb wat
hoofdpijn, in ~oo'n rijtuig is het altijd benauwd en als ik
er me goed op kleed, dan hindert die regen niets. Ik ~al
m'n rok opspelden ••• hier help maar es Truitje," vervolgde ze, terwijl ze de meid een paar·veiligheidsspelden
overreikte, "Maar zorg, dat ik er niet gek uitzie hoor •••
bij een lantaarn of zoo."
Truitje knielde naast haar op het tapijt, legde rondom
een plooi in den rok.
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"Zo, freule ?"
Mia knikte, was alweer haastig.
"Ja, ja, 't is goed en nu m'n regenmantel ••• en m'n
paraplu en m'n overschoenen en m'n muts ••• vlug maar,
anders kom ik zoo laat Itt
"Waar gaat de freule heen?ft
Mia zag verbaasd en lichtelijk verontwaardigd op.
"Wat gaat jou dat ••• ?tt
Maar dan ineens bekend, dat ze 't altijd aan Truitje
zei, je kon nooit es weten, als er iets gebeurde, was het
toch beter... brak ze plotse1ing af en zei: ,,0 ••• maar
even 'n boodschap doen, "ik ben met een uurtje wel
terug;'
Ze was onderwijl, geholpen doorTruitje, aangekleed.
Met de groote bonten muts, die tot op haar ooren
zakte en waaronder haar hardroode wangen als twee
gehalveerde biljartballen naar buiten bolden, met den
iets te korten regenmantel over den opgespelden rok,
waaronder de door de overschoenen wanstaltig groote
voeten met een stuk van haar dikke kuiten, bedekt door
paarse a-jour kousen, zichtbaar waren en de vrij groote
paraplu met krommen haak in haar hand, zag ze er
komiek-griezelig uit, deed denken aan een nachtmerrieverschijning van de minst benauwende soort, als de
digestie stoornis al op het eind loopt.
Truitje lachte.
"Zoo kan u d'r tegen freule ••• 't is zonder nog an toe 1ft
Ze liet haar meesteres uit.
't Viel Mia niet mee buiten.
't Was aartsdonker en 't goot van den regen; de wind
.
huilde door de kaIe olmen.
Triebchen lag wat buiten Meerburg op den singel en
de ongeplaveide weg was een modderpoel.
Telkens stapte ze in een plas, voelde de spatten water
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tegen haar kuiten; ze moest er van rillen, zoo kil-koud
drong dat door haar kousen.
Onder haar paraplu door gutste de regen in haar gezicht: met beide handen moest ze haar vasthouden.
Toch was ze blij, dat het zulk weer was; was 't helder
vriezend geweest met lichte maan, dan zou 't in 't oog
geloopen heb ben, als ze 's avonds alleen door Meer~
burg ging, maar nu, met dit hondeweer, haastte ieder zich
maar om thuis te komen en lette niemand op een ander.
't Sloeg half acht van den toren; ze moest doorstappen;
daar waren de lantaarns van de brug al over den singe!.
Die brug moest ze over en dan, door een stil achterbuurtje, kon ze dadelijk in de Hevelstraat komen, waar
notaris Mertens woonde.
Ze was blij, toen ze uit dien papperigen slikboel van
den singel geraakte en 't hout van de brug onder haar
voeten voelde.
Daar ervoer ze ook ineens, hoe goed het was, dat ze
overschoenen droeg; die liepen zoo zacht; ze hoorde haar
eigen voetstappen niet, die anders op de brug juist zoo
hol klonken.
Over 't water kwamen de wind en de regen nog veel
feller op haar aangieren; met beide handen moest ze de
paraplu er dwars tegen inhouden; de zijden banen klapperden en bij 't licht van de laatste bruglantaarn zag ze, dat
stralen water er afgutsten op haar regenmantel.
Nu liep ze weer op steenen, nog een oogenblik, dan was
ze in het nauwe doorsteekstraatje.
Hier gierde de wind niet meer en kon ze de paraplu
rustiger vasthouden met een hand.
Ze hijgde van de inspanning.
Even hield ze haar stap in, overiegde bij zichzelf, of
het toch eigenlijk niet verstandiger zou zi;n, als ze stillet;es terugkeerde naar "Triebchen" in de knus-koesterende
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behaaglijkheid van haar ~tkamertje met den vulhaard en
de spinnende angora.
Doch die overpeinzing duurde geen halve minuut.
Juist, omd~t het zulk weer was, moest ze volharden;
hoe zou ze op succes kunnen rekenen met lichte maan of
helder vriezend weer, waarin je voetstappen immers
daveren als hamerslagen 1 Bovendien, Schüler rekende op
haar en het concert van Kunstmin was zoo na op handen,
dat ieder uitstel om achter de geheimen van de Mertenskliek te komen, onverantwoordelijk zou ~jn. Ze stapte
weer steviger door.
Niemand kwam ze tegen in dit gangachtige steegje;
uit de sjofele huizen kwam geen geluid en door de ramen,
achter smoezelige gordijnen weifelde maar zoo hier en
daar een zwak licht. Een lucht hing er van turfrook.
Ineens bedacht ze met schrik, dat de ouders van Truitje
hier ergens woonden; als die haar toeval1ig zagen en
herkenden!
Maar dan gaf het immers nog niets.
Toch, ineens licht bevreesd voor een ongewenschte
ontmoeting, zag ze met een gevoel van verlichting den
hoek van de Hevelstraat naderen, en enkele seconden
later sloeg ze hem om.
Daar greep de wind ineens haar paraplu weer verraderlijk van den hollen kant, drukte hem buitenste binnen.
Mia wendde zieh om, draaide, 'n nieuwe rukwind
herstelde de fout, maar tevens kraakte er iets in de baleinen en de anders strak gespannen ~jde was nu op twee
plaatsen tot bobbelige rimpels verslapt.
Hier was 't beter verlieht, wat aangenamer was, doch
tevens de kans op herkenning vergrootte.
Uit enkele winkels viel een gouden schijn op de
glimmende straat, waar hier en daar plassen op stonden;
daarin sputterde de regen snel drijvende bobbels.
Bancta Musica, 8.
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Ook hier geen menschen, behalve een postbode, wiens
licht je ze zag dansen in de verte, telkens verdween het
even, kwam dan weer nader, stak plotse1ing dwars over
de straat, naar den overkant.
GelukkigI
't Was gek, niemand zou toch achter deze avond~
wande1ing ineens den hee1en verspiedingstocht kunnen
vermoeden cn toch verlichtte het haar, dat die bode haar
nu niet rake1ings zou passeeren.
lneens hield ze haar stap in; daar was 't huis van Mer~
tens; vlak langs de deur ging ze, luisterde daar scherp,
of in de gang soms al stemmen klonken van menschen,
die op het punt stonden om uit te gaan.
En ze hoorde inderdaad iets; ze schrok er van. Maar ze
kon niet blijven staan, ze moest doorloopen.
Toen ze een tiental huizen verder 1Vas, hoorde ze achter
zieh een deur open gaan en weer stemmen; een mannenstem, die iets bromde en een vrouwenstem, die hard
lachte j dan viel er een deur dicht.
Zou ze omkijken ?
Ze deed het, vlug en omzichtig.
Een dame trippe1de daar snel voort in de rlchting,
vanwaar zij gekomen was.
Die kwam van Mertens.
Mientje was het niet.
Maar wie dan?
Zou ze ze achtema gaan?
Maar welk nut had dat?
En dadelijk kon de notaris zelf te voorschi;n komen en
die liep ze dan mis.
Schuin tegenover het notarishuis, viel het licht uit de
uitstalkast van een kleinen winkel op de natte straat.
Het garen-en-bandzaakje van juffrouw Tieman.
Als ze daar es inging, wat kocht eo meteen observeerde ?
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Dat trok haar wel aani ook om het vooruitzicht es
even uit deze gure kilte, die haar zoo nat en huiverig
maakte, te geraken en eemge oogenblikken te kunnen
toeven in dat koesterend-lichte hokje, dat tot winkel
was ingericht.
Ze stak de straat recht over, met wijde stappen van
haar korte beenen, over en langs de plassen, hield aldoor
de.deur van 't notarishuis in 't oog; liep op het trottoir
van den overkant er voorbi;. Nergens ~g ze licht.
Zouden ze niet gaan vanavond?
De repetitiekon wel versteld zijnj dat gebeurde op
"Kunstmin" soms ook.
.
Enfin, ze 2';ou wel es zien, als ze· bij juffrouw Tieman
was.
Ze passeerde 't verlichte raam van de uitstalkast, trad
het stoepje op, drukte de klink omlaag, duwde de deur
open.
Een hoog schraal belletje rinkeide hard, bleef lammig
voort t;ingelen met schok;es en ruk;es, toen ze de deur,
wat onhandig door de paraplu, weer sloot.
Een lauw-bedompte etenslucht van kool en opgestoofde
aardappels sloeg haar tegemoet en ze proefde die lucht
zoo door, dat het haar even deed walgen. Ze stond een
oogenblik besluiteloos voor de toonbank, waarop de
koperen bladen van een speldenweegschaalt;e gepoetst
glommen en keek tegen den wand daarachter, die opgebouwd scheen uit witte en blauwe dOO2;en, waar
knoopen en haak;es en stuk;es band opgeplakt waren en
waarop hilroglyphige cijfers en lettertjes waren aangebracht in bleeken inkt met een erg dik schrijvende pen.
Achter de toonbank was niemand, maar dadelijk kraakte
er een deur en trad juffrouw .Tieman uit een vertrek;e
achter den winkel, waar je in kon kijken door een ruit;e
met vitrage, te voorschijn.
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't Was al een oud mensch,e met dun grijs haar, toch
nog met rollen, die er overal donker doorheen kwamen,
coquet-achtig opgemaakt.
Ze droeg als altijd een ~art tricot jaquet, dat 'n beetje
te wi,d was en vol spelden zat; ze was zichtbaar verbaasd.
"Och freule Me1ius ••• uwe nog zoo in den avond met
dat weer1 ft
"Dag juffrouw, ja, ik moest nog even ergens zijn •••
'n erg dringende visite, ziet u ••• toevallig ••• ergens bij
een vriendin van me, hier dicht bij. •• en toen denk ik,
'k zal meteen wat veterband koopen ••• tt sprak Mia, met
onnoodig veel woorden 't simpele geval tot iets bizonders
makend.
"Och kom, z66 dringend... dat uwe in zukke weer
d'r nog door moest ••• wel wel ••• toch geen zwarigheid
freute 1ft vroeg juffrouw Tieman met dringerig beleefde
belangstelling en al bij voorbaat met een meewarigheidsuitdrukking om haar slappe lippen en in haar huilerig
uitgezakte oogen.
Maar Mia was even distrait, tuurde door de ruit van
't etalage-raam naar de deur van Mertens en gaf geen
antwoord op de vraag van juffrouw Tieman, die daarop
fleemend-vriendelijk zei:
"Veterband zeit-u 1 Zwart of wit freute 1"
"Zwart juffrouw," antwoordde Mia nu even recht
kijkend, "drie el ••• " dan tuurde ze weer door de ruit.
"Astublieft freule," zei de juffrouw, die aan 't meten
ging aan de toonbank. "Wadde weer toch alle dag he1
't Is compleet niet om er deur te gaan. •• Zak 't u laten
brengen freule 1"
Mia keek weer recht.
"Nee ••• " sprak ze haastig, "ik neem 't wel mee en
knoopjes moet ik hebben."
Ze wendde haar hoofd weer af.
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"Knoopjes freule ?" teemde de juffrouw, "welke
knoopjes moeten dat wezen?"
"Gewone/' zei Mia steeds afgewend.
,,0 zeker, gewone, heel goed freule, alstublieft, 'k za1
u er es wat laten zien, als 't goed is ••• deze perlemoere •••
"Ja, best/' sprak Mia, zonder te kijken, ,;twee dozijn ••• "
"Twee dozijn," herhaalde juffrouw Tieman langzaam,
terwijl ze in de blauwe kaart knipte, waar de knoopjes
op zaten ••• "Verders nog iets freule ?"
,/n Pakje fijne haarspelden ••• invisibles/' zei Mia,
staag turend.
Waar bleef die Mertens nu toch? Zou ze soms met den
tijd in de war zijn.
"Hoe laat is 't, juffrouw?" vroeg ze ineens haastig.
"Hoe laat freule?" zei juffrouw Tieman die naar
invisi~les zocht, "ik denk dat het tegen achten zalloopen,
maar ik zal es even voor u binnen kijken, in 't kamertje,
op 't wekkerklok;e, dat 's nou maar een klok;e, gunst een
heel gewoon wekkertje geweest van derdehalve gulden,
maar dat loopt toch zoo sikuur, dat's bepaald 'n wonder;
ik vergelijk het elken dag precies om twaalf uur met den
toren en dat scheelt op een week nog geen twee minuten,
dat's toch wel 'n bewijs niewaar? En zooals ik zeg, 'n
gewoon wekkertje, zoo'n nikkelen van derdehalve gulden;
ik zal es voor u gaan kijken freule, dit benne de haarspelden!' Ze verdween door het krakende deurtje.
Mia tuurde, tuurde, voelde even een draaierigheid van
dat strakke kijken.
Zou ze 't maar niet opgeven en gauw naar huis gaan ?
Ineens zag ze de juffrouw weer achter de toonbank;
't mensch keek verschrikt.
"Dat's nou toch wel casuweel freule, nou staat-ie stil;
dat zal u nou altijd zien, maar dat komp, omdat ik gisterenavond vergeten heb om hem op te winden, ziet u, nu
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herinner ik het me... me lamp op de slaapkamer gong
uit, de kous is 'n beetje te kort weet-u en zoo ben ik maar
gauw haastje repje in me mandje gekropen en daardoor •••
maar as u 't weten wil, wil ik wel effen hiernaast vragen •••
dat zegge de menschen met plezier ••• "
"Nee, laat u maar ••• 't geeft niets," zei Mia die zenuwachtig werd van dat getuur.
"Zooals u verkiest freule ••• dat benne de haarspelden • •• is 't er nog iets?"
Maar Mia gaf geen antwoord ditmaal.
De deur van 't notarishuis was geopend, dat had ze
gezien en ook even in de zwakke schemerig van de gang
had ze een gestalte onderscheiden.
Ineens kwamen .twee kinderen er uit in regenmantels
met vioolkisten in de hand.
Mia's hart klopte sneller.
De twee kinderen zetten het op een loopen, een van de
twee hief een vreemd geschrei aan; ze renden voorbij aan
den overkant.
Wat moest dat beduiden ? Was het een list van Mertens? Zou hij haar gezien hebben ? Wat beteekende dat
vreemde geschreeuw?
Ze kon die kinderen niet volgen, met den besten wil
niet; als ze zoo moest draven over straat, viel het zeker op.
Maar wat ••• ?
Ineens hoorde ze juffrouw Tieman hummen; ze keek
op zij; het menschje lachte minzaam onderdanig met een
uitdrukking van verwonderd niet-begrijpen op haar gezieht.
"Is t' er nog iets, freule?"
"Drie el veterband, tt zei Mia.
"Veterband freule ••• ? Ja zeker freule, dat hep u al!'
Mia was weer geboeid door hetgeen daar buiten gebeurde.
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"Een knot ~arte sajet/' sprak ze nog haastig, zonder

haar hoofd te wenden.
"Een knot zwarte sajet, astublief freule, dat tref u,
want die heb ik vandaag net an gekregen," en te bukte
zieh wat onder de toonbank. "Nog geen uur geleden ben
te uitgepakt ••• 's even kijken, zoo 's avonds dan beginnen
m'n oogen ••• maar afijn 't gaat nog wel, ziet uwe. Vi;f
en zestig, dan heb je nie veel meer te klagen, ofschoon
me vader, die was drie en tachtig, toen.,ie voor 't eerst
'n bril ••• wacht dit pak tal 't wezen ••• pt
Mia hoorde er niets van.
Bij Mettens was de deur opnieuw opengegaan en wat
er gebeurde wist te niet, maar ineens waren er twee
kinders blijkbaar met geweld uitgesmeten; een viel er, en
er vloog iets zwarts over de straat, terwijl er iets dreunend
bonkte als een slag op een trom, tegelijk bijna schoot meneer uit de deur en mevrouw en de oudstedochter, een
druk gesticu1eer en gepraat volgde, dan snelden de twee
kinderen de straat op in de richting, ;uist tegenovergesteld
aan die, in welke de eerste twee waren weggerend en
verdwenen mevrouw en meneer en Mient;e weer in huis.
Maar Mia's oogen schitterden even van voldoeningj
de notaris had zijn regen;as ook al aan en Mientje de hare
eveneens en beiden droegen ze een muziekportefeuille
onder den arm.
Ineens hoorde ze ;uffrouw Tieman's stem weer;
't mensch dook net hijgend op van achter de toonbank,
legde een pak sa;et daarop, ging dat losknoopen, vroeg:
"Ja, wat zeit-u freute, dat's voor een vrouw op jaren toch
ook geen doen meer ••• iedereen zeg ik maar moe weten
waar-ie staat ••• ft
"Zeker. •• zeker... gaf Mia toe, nu met nog meer
gespannen aandacht voor buiten dan te voren. "En 'n
half el wit elastiek ••• pt
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"voor kousenbanden freule 7"

"Ja ••• ja ••• " Zag ~e goed~ .. trad Mertens er nu
uit, met Mientje 7
"Dat 2;al niet genoeg we2;en freule, een kwart mot-u
rekenen, dat 's maar 2;oo'n endje en als 't voor uwe is,
dan ••• "
Maar ineens greep Mia haar paraplu.
"Laat u morgenochtend maar alles be2;orgen ••• "
't Lammige belletje rinkeIde allang niet meer, toen
juffrouw Tieman nog met een beteuterd ge2;icht naar
de deur staarde, waar freule Melius zoo plotse1ing uit
verdwenen was.
~elf
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VIII
Mia volgde notaris Mertens en zijn dochter, die een
huis of twintig voor haar uitstapten.
De regen gonsde op haar paraplu en groote bobbeis
dansten in tt licht der straatlantaarns op de plassen.
De wind woei guur uit het Noordoosten.
Mia trachtte op het tweetal voor haar, te winnen.
Haar korte beenen stapten met groote radheid over
den plasserigen weg; telkens siste en zoog en spatte het
onder haar overschoenen en voelde ze tt nat dringen door
haar kousen en laarzen; maar ze was te zeer vervuld met
het doel van haar avondlijken tocht, om daar veel acht op
te slaan.
.
Die daar voor haar, schenen haast te hebben; de notaris
althans, want hij was geregeld een pas of vier voor zijn
dochter, zag dan om en scheen haar tot meerder spoed
aan te zetten.
Dat omzien verontrustte JVIia; ze liet dan telkens de
paraplu zoo diep zakken, dat ze bijna geheel er achter
schuil ging.
Voor den tienden keer zeker, deed ze dat t toen ze, de
paraplu weer recht houdend, ineens een gesmoorden
uitroep van verbazing niet weerhouden kon.
De twee voor haar waren verdwenen.
Mia zette het op een drafje, stak de straat over, half
dra vend half springend, soms midden in een plas, dat
tt water opspoot tot tegen haar ooren.
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Aan de overzijde gekomen, hield ze haar stap weer in.
In welk huis waren ze zoo plotseling binnengezwenkt 'I
Gebeld hadden ze niet.
Ben deur had dus op 'n kiet moeten staan.
De paraplu schuin houdend, trots wind en regen, bekeek ze met vorsehende oogen elk huis.
Hier had ze ze nog zien loopen, dat wist ze zeker, dus
tusschen dit punt en tien meter verderop moesten ze
verdwenen zijn.
Ineens zag ze drie gestalten naderen, haar tegemoet op
hetzelfde trottoir. Ze liepen dicht aan een, haastig.
Mia liet haar paraplu zakken.
Je kon nooit weten wie 't waren en als ze herkend
werd. •• zoo aangekleed en druipnat en bemodderd •••
Sne1 er langs, verscholen achter de paraplu, was 't beste
en zoodra ze voorbij was, de paraplu beschuttend achter
haar.
Ze moesten nu vlak bij zijn.
Waar bleven ze 1
Ze hield haar stap wat in, keek voorzichtig ondet de
even gelichte paraplu uit.
De drie gestalten waren vetdwenen.
Ineens dacht Mia, dat ze droomde en dat ze zeker
dadeli;k wakker zou worden, geklopt en geroepen doot
Truitje, die een kop;e thee bracht en een vanille wafeltje.
Maar de kilte en de nattigheid waren zoo ontwi;felbaar echt; ze hoorde en voelde 't siepelen van 't water in
haar laarzen,·. tusschen haar teenen, bij elken voetstap.
Maar hoe ter wereid konden die menschen ••• ?
Weer tuurde ze naar de huizen.
Ineens greep ze met beide handen haar paraplu vast,
die dreigde om te slaan door een fellen rukwind van
opzij.
Bn meteen keek ze in een zwarte opening tusschen twee
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huizen; een donkere steeg, zoo nauw, dat twee menschen
van middelmatige dikte elkaar daarin niet dan met moeite
zouden kunnen passeeren.
Aha ••• 1 Was het daarin, dat notaris Mertens en
Mientje en die andere drie, zoo plotseling waren verdwenen1
Mia had vroeger op dat steegje nooit acht geslagen,
maar toch wist ze wel, wat het was.
De Brouwersgang heette het, een wonderli;k nauw
doorgangetje tusschen pakhuizen en enkele armoedhuisjes
en muren van tuinen, dat doorliep tot de Boomgracht en
nog doodloopende zijgangetjes had, overigens tn tikje
berucht was als de plaats waar vroeger eens een griezelige
moord zou gepleegd zijn, doch metterdaad thans ts avonds
veelvuldig dienst deed als schuilwandelingetje van vri;ende
paartjes, die niet gezien wilden worden, dan door hun
soortgenooten.
Doch zooals een brandspuitstraal de geestdrift koe1t
van een oproerige volksmassa, bluscht ook een kille
regenbui de vlammende harten van verliefde menschen en
hoewel Mia dit niet zoo beeldrijk bedacht, als ik het nu
zeg, begreep ze toch zeer wel, dat ze nu geen kans had de
laatstgenoemde menschensoort hier aan te treffen en dat
ze alleen gevaar liep, in tt donker tegen Mertensvereerders
aan te botsen of door dezen achterhaald te worden en het
een, zoowel als het ander, kon verderfeli;k zi;n.
Maar dat alles overwoog ze, toen ze al tn twintig schreden ver, dapper in de duisternis was voortgestapt.
Dat hier ergens het repetitielokaal zou zi;n, was nu
wel zeker en dat het zieh zou bevinden in een of ander
pand van den brouwer Boom, stond ook vast.
Hoe aartsdonker was het hier en hoe angstig nauw
tusschen die hooge huizen.
Telkens kletterden stralen water lawaaierig op haar
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paraplu, die bijwijlen langs een muur van een huis schuurde, zoo nauw was het er; daar boven waren zeker de
goten lek of verstopt.
Hoewel een geboren Meerburgsche, was Mia in dit
steegje nooit geweest.
Ze liep wat gejaagd voort door de onzekerheid van wat
er komen zou.
Plotseling voelde ze meer ruimte voor haar paraplu
en blies de wind weer krachtiger•
De steeg werd hier breeder, aan den rechterkant was
de muur verdwenen.
Ineens bleef Mia staan, ze hoorde iets.
Ze luisterde.
Voetstappen klonken hol voor haar uit en ze hoorde
stemmen.
Daar kwamen menschen aan.
Ze tuurde van onder haar paraplu in de duisternis.
De stappen kwamen nader; een damesstem vroeg: ttIs
't hier niet 1" Dan gleed 't schi;nsel van een electrisch
zaklantaarntje snel over de straat tot vlak voor Mia's
voeten, klom op langs druipnatte muren van vervallen
pakhuizen, bleef dan rusten op een deur, waar boven met
zwarte letters op een geel fond geschilderd was: ttMouterij
van J. Boom" en verdween dan ineens.
ttDaar is 't 1" hoorde ze een mannenstem zeggen.
De menschen voor haar, traden nu blijkbaar op die
deur toe en Mia hoorde, dat er geklopt werd.
_ Even later knarsten er hengsels en viel een geellantaarnschijnsel uit de deurreet op de natte steenen.
Een man stond daar binnen, vroeg iets op gedempten
toon.
Dan zag Mia twee figuren naar binnen gaan, een
meneer in een regen;as en met een sportpet op, een dame
in een rotonde.
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De deur werd gesloten en daarmee keerde de duisternis weer terug.
Mia was roerloos blijven staan; :z;e voelde haar hart
kloppen in haar keel.
Daar was het dus 1••
,,0 wat behandelde Mertens, die :z;aak angstig geheim:z;innig en wat een tnomf :z;ou het voor haar :z;ijn, als :z;e
niettegenstaande dat, tOch alles aan Schüler :z:ou kunnen
overbrengen.
Maar het gebouw werd bewaakt of het een gevangenis
was; die man bij de deur met :z;ijn lantaarn scheen
:z;elfs een soort parool te eisehen, voor hij iemand er
in Het.
Mia deed nog een tiental schreden, liet haar paraplu
dan :z;akken; nu moest :z;e voor het· gebouw staan, de
moutenj van den brouwer Boom; daar kwam dan ook
:z;eker die vreemde lucht vandaan, die z;e hier rook, :z;oetig,
vaag hennnerend aan versch brood.
Ze tuurde.
De silhouet van het gebouw was nu wel te onderscheiden tegen den even rossig getinten heme1 en naarmate haar oog aan de donkerte wendde, begon z;e ook wat
meer te :z;ien: de licht geschilderde ko:z;ijnen van een paar
ramen van de deur en van nog een deur daarboven met
een groot wit cijfer er op; maar negens :z;ag :z;e licht. De
moutenj stond vrij, links en rechts waren steegjes of
gangetjes, die 't onderstuk :z:wart omlijstten.
Plotse1ing hoorde :z;e weer voetstappen, nu uit de nchting, van waar :z;e gekomen was.
Ben oogenblik stond z;e besluiteloos, keek om :z;ich heen,
schreed dan onhoorbaar op haar overschoenen een der
gangetjes in, naast de mouterij.
Daar bleef :z;e staan, luisterde naar de naderende voetstappen; :z;e hoorde weer 't kloppen op de deur, het
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piepen der hengse1s, 't brommen van een stem; het zachte
dichttrekken' der deur, dan werd opnieuw alles stil.
Ze deed eenige stappen voor2;ichtig het gangetje in,
stootte dan ergens tegen, het klonk hol; ze tastte voorzichtig, voelde dat het een vat was en toen ze haar
paraplu even liet zakken, onderscheidde 2;e meerdere
vaten, die daar opgestapeld lagen.
En plotseling ontdekte ~ toen ook, wat verder op, een
raampje, waar een helder geel schijnsel uit naar buiten
drong.
Het was 2;00 hoog boven den grond, dat er ook aan de
binnen2;ijde onmogelijk iemand door naar bulten kon
kijken.
Ze tuurde.
't Was een tuimelraam en terwijl ~ ernaar keek, werd
het eensklaps opengetrokken, wiebelde wat heen en weer,
bleef dan open staan.
Tegelijkertijd hoorde ze geruchtdaar binnen, gepraat, en
't geluid van instrumenten, die gestemd werden bij een
piano,
Mia wilde naderbij slulpen, maar een barrieade van
vaten belette haar dito
't Was daar, waar ze stond, nu redelijk licht, ze onderseheidde althans met gemak den muur, zag de rossige
lucht boven zieh en de stapels vaten om zieh heen.
Als een kat, die hoog voor een open venster een kanarie
bespiedt, tuurde ze naar dat verlichte raamvak in den
muur.
De lenigheid van Mia's leden was verstijfd; al jaren
klom ze niet meer dan in de uiterste nood2;akeli;kheid en
met veel zuchten en bl~n op een stoel.
Maar het doel, het heilige doel, dat haar hier heen dreef,
bezielde haar met jeugdigen durf en een praehtig ~lf
vertrouwen.
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Ineens had ze haar kort dik liehaampje met een
sprongetje op een vat weten te werken, waar ze nu plat
over heen lag, terwijl haar gladde oversehoenen naar een
duig of ander uitsteeksel tastten om zieh verder omhoog
te werken.
En dat lukte.
Drie minuten later stond ze boven op het vat en overzag vandaar met spiedend oog het verdere terrein der
operatie.
't Was een wonderlijke toer, dien ze ging verrichten;
de vaten lagen in de gang niet op regelmatige stapels,
doeh sehenen daar zoo ordeloos mogelijk te zijn neergeworpen of heen gerold; sommigen stonden reehtop,
met den bodem naar boven, anderen lagen plat en weer
anderen lagen op en over elkaar en toen Mia voorzichtig
wilde stappen op het volgende, voelde ze tot haar sehrik,
dat dit wiebelde.
Een zurig luehtje van versehaald bier steeg er muffig
uit op.
Mia vermande zieh, deed haar paraplu dicht en deze als
steun vooruit prikkend, stond ze even later in hartkloppenden angst op een wiebel ende ton, die naast de
eerste lag.
Vandaar was 't bereiken van de volgende niet gemakkelijk.
Ze moest een sprongetje nemen, gleed even uit, lag
er dan in eens over heen, met spartelbewegingen of ze
zwomj ze voelde, dat ze een oversehoen verloor, maar een
taaie wilskraeht deed haar overwinnen en een oogenblik
later stond ze weer hijgend, hoog boven op het fust op
haar voeten.
Naar den overschoen kijken deed ze maar niet; ze
begreep wel, dat die verloren was.
Het verliehte tuimelraam was ze nu al heel wat dichter127

bij gekomen, en het terrein overziende, ontdekte ze tot
haar vreugde d~t juist daaronder een vat recht opstond,
van veel grooter afmeting dan de anderen.
Als ze daar boven op kon komen, zou ze door het raam
naar binnen kunnen kijken en dan ••• dan lag het Mertensgeheim op eenmaal ganschelijk ontsluierd voor haar!
Weer bereikte ze een volgend vat en nog een en nog een.
Nu stond ze voor het groote; een stap had ze slechts
te doen, van een halven meter hoogte; ze tilde haar
mantel en rokken wat op, steunde op de paraplu; dan
ineens voelde ze zieh hoog in de duistere omgeving en
toen ze haar kleine gestalte rekte en op de teenen ging
staan, kwam haar gezicht vlak voor het tuimelraam en
keek ze naar binnen.
Een wonderli;k gevoel, een mengelmoesje van angst,
triomf en blijdschap beving haar.
Ze zag in een groot helder verlieht lokaal waar al de
Meerburgers, die tot de Mertenspartij behoorden, wel te
2;amen leken te zijn; langs de wanden lagen zakken hoog
opgesapeld; de roodsteenen vloerscheen versch geschrobd
er stonden stoelen, muzieklessenaars en een piano.
De repetitie was blijkbaar nog niet begonnen; Mia zag
juistnog menschen binnenkomen, twee heeren, die hun
regenjassen uittrokken en neerlegden bij een grooten
stapel anderen, gespreid op een paar lange planken op
schragen en ze hoorde ook nu het verwarde gonzen der
stemmen, ving enkele woorden, luid daar boven uit, heel
duidelijk op.
Ze zag notaris Mertens, omringd door een groepje
menschen; hij betoogde iets, maar sprak zacht, ze kon het
niet verstaan.
Ineens viel het·haar op, dat er zooveel kinderen waren,
jongens en meisjes, wel een twaalftal. Ze zaten bij elkaar,
dicht bij de piano.
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Daar bespeurde ze ook ineens den brouwer Boom, die
lachend toekeek.
Ineens zag ze den man; die bij de huisdeur gestaan had,
binnen komen; 't was de meesterknecht van Boom, hij
droeg de stallantaarn nog in zijn hand; hij trad op Boom
toe, sprak met hem.
"Mertens!" hoorde Mia Boom roepen.
De notaris trad uit het groepje, kwam naar Boom toe;
ze praatten samen; Mertens knikte.
Dan blies de man de lantaarn uit en ging weg.
Meteen trad Mertens op een tafelt je toe en tikte hard
daar op.
Ging hij spreken '?
Mia voelde haar hart opnieuw bonzen.
't Stemgegons verflauwde, stierf uit.
"Dames en heeren!" sprak Mertens met zoo'n duidelijke,
luide stem, dat Mia geen woord ontging. "Dames en heeren.
Dank zij de bereidwilligheid van meneer Boom, kunnen we
eindelijk beschikken over een repetitie-lokaal, waar we
niet, zooals in de Zalm of elders, gevaar loopen, tele urgeste1d te worden door menschen, die geen ander doel
hebben, dan het verijdelen van ons pogen om in Meerburg
een liefdadigheidsconcert te geven.
"Dat het noodig is om op deze geheimzinnige manier
bij elkaar te komen, is droevig teekenend voor de
muzikale toestanden in Meerburg.
"Ik zal daar maar niet meer van zeggen, maar de
noodzakelijkheid ervan is ons, helaas, weer eens op de
duidelijkste manier gebleken.
"We zouden, zooals u weet, oorspronkelijk op 22
December concerteeren; Kunstmin kwam daarachter en
dwong ons feitelijk dien datum nader vast te stellen op
20 December.
"Maar wat verneem ik vandaag uit de beste bron '?
Baneta Musica, 9.
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"Niets minder, dan dat Kunstmin nu weer den datum
heeft gewijzigd en vaststelde op den achttienden:'
Een geroezemoes van verontwaardiging rees op uit de
aanwezigen.
"Dames en heeren," vervolgde Mertens, "waar Kunstmin zoo voort gaat, kunnen wij niet anders doen dan
volgen en daarom hebben wij besloten onzen datum voor
de derde maal te wijzigen en vast te stellen op den
zeventienden 1"
Een applaus brak los.
"Maar ••• " Mertens hamerde. "Maar ik druk u allen
op het hart met niemand. •• niemand... niemand, over
deze laatste wijziging te spreken. Zou Kunstmin er achter
komen en haar concert nog weer vervroegen... dan
zouden wij het moeten opgeven, hoezeer me dat ook spijten
zou.
"Reeds nu zien we ons genoodzaakt, omdat de tijd voor
repetitie al veel te kort is, het programma belangrijk te
wijzigen.
"Als hoofdnummer blijft daar opstaan en voor zoover
ik weet, zal het de eerste maal zijn, dat Meerburg het te
hooren krijgt, de kindersymphonie van Haydn, die,
zooals u weet ••• "
Op dat oogenblik gebeurde er iets onverwachts met
Mia.
Uitgerekt, zoo hoog mogelijk op haar teenen, met de
paraplu weer boven haar hoofd voor den gonzenden
regen, stond ze te loeren met haar gezicht vlak voor het
tuimelraam en haar ooren vingen met gretigheid de
woorden van Mertens op, waarvan er haar geeneen ontging.
Doch het op haar teenen staan vermoeide weldra zoo,
dat ze niet stil kon blijven, ze dribbelde al heen en weer
over den bodem van het groote vat, al heen en weer en
nu plotse1ing, schoot die bodem onder haar voeten weg
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en zakte ze peilsnel van haar verheven standpunt in de
diepte.
Zoo rechtstandig schoot ze omlaagt dat de paraplut
die ze niet losliett den bovenkant van het vat hee1emaal
omspande en Mia daarbinnen in roetzwarte duisternis
erg onzacht op de stukken van den bezweken bodem
terecht kwam.
Een kreet van schdk en pijn verbeet ze t maar het
duurde zeker eenige minuten t voor ze zichzelf rekenschap
kon geven, wat er eigenlijk gebeurd was.
Toen ze het zoover had gebrachtt was het eerste wat
ze bedachtt de mogelijkheidt dat daarbinnen de bons van
haar val zou vernomen zijn en aanleiding zou geven tot
het instellen van een onderzoek met lantaarnst honden en
andere speurdingen.
Maar terwijl ze daar angstig over phantaseerdet hoorde
ze plotse1ing muziek en dit deed haar dadelijk he el wat
rustiger ademhalen.
.
Eerst toen krabbelde ze in de nauwe ruimte uit haar
zittende houding overeind t en stootte haar hoofd tegen
den paraplustokt die in 't midden omlaag hing.
Ze greep hem t stak hem omhoog en deed hem dicht;
dadelijk voelde ze den regen weer op haar gezicht vallen
en zag ze vlak boven zieh 't verlichte raampje t de donkere
gevelsilhouett den rossigen heme1.
Zooals ze nu stondt rechtopt kwam ze met de lijn van
haar oogen juist aan den bovenrand van de ton.
Een ding stond bij Mia vast.
Ze moest er uit.
Maar hoe?
Met de klimpartij over de vatent had ze al het maximum
van haar gymnatisch kunnen bereikt; ze had 'n gevoel t
of ze vol blauwe plekken zat; een harer enkels had ze
verzwikt en aan haar pols voelde ze een schrijnende pijn.
131

Mia ging op de teenen van den voet staan, waarvan de
enkel onverzwikt was en zag rond.
Als ze eens poogde het vat om te laten vaUen, dan rolde
ze er vanzelf uit.
Maar het vat stond geklemd en omstuwd door andere
vaten en van omvallen kon dus geen sprake zijn.
Ze moest dus met handen en voeten werken om er uit
te geraken, zich optrekken aan den bovenrand en zoo
trachten voor haar voeten een steunpunt te vinden aan
de binnenzijde der duigen.
"Vooruit/' sprak Mia zacht bij zichzelf en daar de
paraplu haar in haar bewegingen belemmerde, wierp ze
die al vast vooruit, over den rand heen.
Maar deze voortvarende daad berouwde haar onmiddellijk.
De regen stroomde onafgebroken op haar neer, en die
miserabele nattigheid, de schimmelachtige dof-zure reuk
van het vat en de kille atmosfeer werkten zoo storend op
haar koelbloedigheid, dat ze plotseling bevangen werd
door een gevoel van onmacht, die iedere krachtsinspanning
uitsloot.
Wel hing ze even met haar handen aan den scherpen,
kil-kleverigen bovenrand en sparteide ze met haar beenen
langs de binnenzijde der duigen, maar dadelijk liet ze
mistroostig los.
Die toer was te zwaar.
Nog eens, na een oogenblik, probeerde ze het met een
sprongetje, maar weder moest ze het opgeven.
Ze zakte ineen op den bodem, wreef haar enkel.
Hoe moest dat eindigen 1
Zou ze de rest van haar levensdagen moeten slijten in
een leege ton 1
Nee, dat begreep ze wel.
Als ze om hulp ging roepen en schreeuwen, dan zouden
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er vroeger of later altijd menschen komen om haar te
verlossen.
Maar dan?
De schande, de praatjes ••• !
Ten derde male deed Mia een onmachtig sprongetje,
hing iets langer dan de vorige keeren aan haar handen,
liet dan los, zonk moedeloos neer op de gebroken stukken
hout van het bezweken deksel.
De kille regen stroomde op haar neer, i;skoude stralen,
die haar kleeren en kousen doorweekten.
Maar op haar handen voe1de Mia plotseling ook warme
druppels vallen.
Ze huilde.
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IX
Bertha Zijlmans was tevreden.
Het pianoconcert van Chopin kon ze eindelijk uit het
hoofd; de technische moeielijkheden had ze met ijzeren
wilskracht en na oneindige herhalingen overwonnen; nu
zat het heele werk in haar vingers en was haar angst om
te concerteeren op Kunstmin, ingekrompen tot een lichte
griezeligheid, als ze dacht aan die groote zaal in de
societeit, vol menschen, die ze kende en die haar zouden
aanstaren en becritiseeren naar speI en uiterlijk.
Haar concertjapon had ze al gepast ; vader Zijlmans
had goedgevonden, dat ze die liet maken bij de eerste
naaister van Meerburg.
Bertha had eerst niet veel aan haar toilet kunnen
denken; het Chopinsche concert had heel haar wezen in
beslag genomen, maar nu de angst en nervositeit met de
wassende zekerheid en beheersching; van lieverlede waren
verminderd, begon toch eindelijk ook de vrouwelijke
behaagzucht zich te doen gelden en de laatste dagen
scheelde het maar weinig of het pianoconcert en de
japon waren voor Bertha even importante dingen.
Ze had zieh laten raden door de naaister en een eenvoudig toiletje genomen van ehampagne kleurig eaehemir,
gegarneerd met witte tulle aan den laag uitgesneden hals
en de half lange mouwen, die haar polsen en handen zoo
heerlijk vrij lieten om te speien.
134

Op den rok en in de ceintuur waren chrysanten aangebracht van saumonkleurig fluweel.
Het stond haar allerliefst ; Bertha, toch al teer en
fijntjes gebouwd, leek er een meisje in van hoogstens
zestien jaar.
Moeder Zijlmans, die haar telkeps verge~ld had naar
de naaister, was in verrukking.
"Kind je ziet er uit als een prinses 1ft
De naaister, die begreep, dat Bertha bizonder bekeken
zou worden, vatte haar taak trouwens op met buitengewone nauwgezetheid; 't moest een rec1ametoiletworden.
Maar daarom ook vergde ze veel van Bertha's geduld,
was zelf nooit tevreden; vond nu eens hier nog een plooi,
die weg moest, was dan weer in tweestrijd of Ze de garneering met saumon-chrysanten toch nog niet veranderen
zou en in de plaats daarvan theero~n zou nemen met mosgroene knopjes er tusschen, wat nog jeugdiger stond, doch
Bertha prefereerde altijd weer de chrysanten, en wilde

van andere bloemen niet hooren, werd er soms heftig
over.
Die sterke voorkeur, zoo opvallend bij haar anders zoo
volgzaam karakter, had een reden. Bertha hoopte en
rekende in stilte ook vast er op, dat ze bloemen zou krijgen
van het Bestuur.
En toevallig had ze bijna altijd gezien, dat zangeressen
of pianisten dan chrysanten kregen, zacht roomkleurige
en mauve en saumon chrysanten.
Hoe gracieus en smaakvol zou dat harmonieeren, met
die, waarmee haar japon was opgemaakt 1
Gelukkig had de naaister per slot van rekening die
garneering dan toch ongewijzigd gelaten en dat had
Bertha's gevoel van rust en zekerheid nog verhoogd.
Een ding verdroot haar; ze had telkens aan Schüler
gevraagd, wanneer ze hem nu het pianoconcert eens mocht
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voorspelen; ~e hechtte nog altijd veel aan ~jn mtaikaal
oordeel.
Maar Schüler had daar steeds over heen gepraat, geen
rechtstreeksch antwoord gegeven.
Bertha voelde ~ich daar half vereerd mee, als ~e bedacht, dat die onuitgesproken weigering wellicht voortsproot uit Schülerts opvatting dat ~e nu "klaar" was, dat
~e een artiste was geworden, die niet meer luistert naar
leeraarswenken, maar haar eigen weg gaat en ~ich uitsluitend laat leiden door persoonlijke opvattingen en het
eigen m~ikaal instinct; doch ander~ijds verontrustte het
haar soms vagelijk, voelde ~e er iets in als gebrek aan
belangstelling, als stille vijandschap, die ~ich niet openlijk uiten wilde of kon.
Nochtans, wat hadze eigenlijk te vree~en, nu ~e ~oo
~eker was van haar taak en haar toilet ~oo prachtig was
uitgevallen ?
Dat hield ~ zich~elf gedurig voor, als bij wijlen de
twijfel haar besloop aan Schülerts goede ge~ndheid.
Nu vandaag was Bertha dubbel tevreden.
De meid van Schüler was we~en vragen of Bertha om
drie uur bij meneer wou komen.
Eindelijk!
Dit blijk van ~jn belangstelling en vriendelijke ge~ind
heid gaf haar nu toch wel ineens een gevoel van grooter
behaaglijkheid.
Nu ~ou ~e dan voor hem speIen.
En ~e nam ~ich dadelijk voor dociel en ~onder tegenwerpingen al ~jn ..bemerkingen te aanvaarden en ~jn
opvattingen tot de hare te maken; dat zou een goeden
indruk geven en mogelijk vond Schüler het dan wel
prettig, als ~e ~elf rond vertelde, dat ~e het onder ~jn
leiding had ingestudeerd.
Haar succes werd dan tevens het zijne.
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En heel schuchtertjes bedacht ze ook even, dat op die
wijze, de kans om bloemen te krijgen van het Bestuur,
er zeker niet slechter op zou worden.
Het was half elf, toen de meid van Schüler geweest
was.
Dadelijk had Bertha bedacht, dat ze, voor drieen nog,
minstens een keer het concert zou kunnen speien.
En onmiddellijk, 'n tikje gejaagd nu toch wel, bij het
denken aan dit al zoo nabije middaguur, was ze naar
boven gegaan, naar het kleine volle salon en daar was ze
gaa.n speien.
Een oogenblik daarna had ze achter zich de deur hooren
piepen •
. Juffrouw Zijlmans was op het geluid der piano dadelijk
afgekomen en had haar gewone plaatsje ingenomen op
den rieten leunstoel voor het raam.
En de poes volgde even later, drong zich door den kier
van de deur met rechtopstaanden staart en krommen
rug; sprong dadelijk op juffrouw Zijlmans' schoot, die
aanving te breien, en soms wat droomerig naar buiten
keek in het kleine tuintje, dat doodsch en verstorven
tusschen de muren lag in den grauwen nevelvochten
morgen.
Toen Bertha ophield en even wat moe en in elkaar
gezakt met hoorbare hijging op de kruk bleef zitten,
klonk eensklaps de stem van haar vader achter haar.
Zijlmans was zacht naar boven gekomen, was stil even
neergevallen op een stoel, had zijn vrouw die opzag, verstandhoudingsvol toegeknikt met halfdichtgeknepen oogen
en geluisterd.
"Mooi kind ••• mooi!" sprak hij.
,,0. •• 'k wist niet, dat u hier was," zei Bertha zieh
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omwendend met een moe lach;e, "ja, moeder is er natuurlijk, dat had ik wel gehoord ••• "
"Je waarschuwde niet es ••• tt sprak juffrouw Zijlmans,
'n beet je verwijtend.
"Och nee... dat 's waar ••• " erkende Bertha met
spijt, "maar dat kwam ook zoo • •• "
En ze vertelde van de boodschap van Schüler. Dat ze
vanmiddag om drie uur bij hem moest komen en het hem
dan natuurlijk zou moeten voorspelen.
"Vroeg-ie dat'?" sprak haar moeder, die uit alles
waardeering wist te putten, met blijden trotsch.
"Nee," antwoordde Bertha, "maar dat begrijp ik zoo
wel. •• ik heb het hem al zoo lang gevraagd. •• Och, hij
is ook altijd erg bezet, de man heeft weinig tijd beschikbaar," voegde ze er aan toe, om ookbijzichzelfhetdenkbeeld weg te redeneeren, dat Schüler uit onverschilligheid
zoo lang er mee had gewacht.
"Natuurlijk 1" gaf haar vader dadelijk toe.
"Nou maar, hij mag je hooren, hoort" zei juffrouw
Zijlmans.
"Ik kom eigenlijk even boven/' sprak Zijlmans nu,
"omdat ik daar net van de knechts van de brouwerij van
Boom zoo'n rare geschiedenis hoorde; die vertelden, dat ze
vannacht freule Melius uit een vat bij de Mouterij hebben
getrokken. "
"Watte '?" vroeg juffrouw Zijlmans, met haar oogen
knippend.
"Uit een vat'?" vroeg Bertha, niet begrijpend.
"Ja," antwoordd,~ Zijlmans, zijn schouders ophalend,
"ik begrijp het ook niet."
Bertha schaterde het eensklaps uit.
,tZe zijn gek 1 Hoe zou freute Melius nou in een vat
zijn te recht gekomen? Dat 's natuurlijk een flauwe grap
of een verkeerd apropos."
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"Ja ••• " gaf haar vader toe, "ik begrijp er eigenlijk ook
niks van en daarom kom ik juist es boven, om te vragen
of jullie er soms al iets van gehoord hebben ?"
"Welnee vaderI" lachte Bertha. "Wat een onzin. Die
kerels zijn dronken 1"
"Vit een vat," herhaalde de moeder peinzend en dan
hoofdschuddend. "Dat is toch 'n rare wereld tegenwoordig ••• daar hoorde je vroeger nou nooit van ••• "
Zijlmans lachte nu zelf ook, en 't geval monterde
Bertha wat op, leidde haar gedachten wat af van den
inspannenden arbeid.
"Voor zulke onmogelijke kletspraatjes moet je toch
ook in Meerburg wonen/' zei ze, maar dan ineens op
de klok ziende, en met een schok terugvallend in haar
werksfeer: "Net vijf en twintig minuten er over gespeeld •••
dan heb ik het tempo toch nog te vlug genomen 1"
Dadelijk na het middageten was Bertha weer de trap
op en het salon ingewipt om voor den tweeden maal het
Chopinsche concert door te speIen.
En alles vloeide en pareide zoo vanzelf zonder groote
inspanning uit haar vingers, zonder een seconde van
hapering of twijfel, dat ze met een zucht van verlichting
opstond van de krok, den looper over de toetsen legde en
de piano sloot.
Die luxe, om nu verder na het bezoek bij Schüler, eens
heelemaal geen toets meer aan te raken, zou ze zich nu
vandaag toch eens gunnen en dan zou ze den heelen
avond nu eens rustig tegenover haar moeder zittend t
beneden in de keukenkamer, gaan lezen in dat boek, dat
mevrouw Mertens haar had geleend.
En dat de levensgeschiedenis bevatte van een beroemde
zangeres met allerlei bizonderheden over het leven van
zulke groote artisten, het despotisme der impresario's, de
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rec1ametrucs met zelf betaalde bloemenhulde en c1acque,
de knoeierige praktijken der critici en nog veel meer, wat
haar interessant toescheen en boeiend om eens rustig en
zonder oogenblikkelijke zorgen, lezend te genieten.
Wat haar zelden gebeurde in den laatsten tijd: ze
stond opeens te zingen:
Mich träumte von bunten Blumen ••••

Buiten sloeg het· half drie.
Ze moest zieh nu maar gaan aankleeden, haar hoed en
mantel vast opzetten en de muziek inpakken, want
Schüler zou allicht, terwijl ze speelde de partituur willen
volgen.
Als Schiller nu niet te veel aanmerkingen had, kon er
nog een prettige tijd aanbreken; 't concert was den 22sten,
't was nu den negenden, dus hadzedannogdertiendagen,
waarop ze driemaal het werk kon doormaken, dat was te
zamen negen en dertig maal en als het dan nog niet
ging .... !
Ze moest er zelf om lachen.
Negen en dertig maal het Chopinsche concert speIen!
En dan eischen de menschen, dat je de veertigste maal
je ziel in het werk zult leggen !
Alsof een werk, dat je negen en dertig maal achter
elkaar afdreunt, niet even dood en zielloos voor je wordt
als de negen en dertigste toer van een kous, die je al
lezende of naar buiten ki;kende, met de wolop je breipennen werkt.
En toch wist ze heel goed, dat alle groote artisten, die
rondreizen met een vast repertoire, precies hetzelfde
doen; dat ze dat repertoire met inbegrip van de toegil'tjes,
honderden en nog eens honderden malen speIen, tot de
heele techniek met de moeielijkste grepen en duizeling140

wekkend snelle tempi, verworden is tot een gewoontebezigheidje, een dagelijksch plichtje, dat ze volbrengen
met dezelfde ambitie, waarmee de jongste bediende-metervaring brieven kopieert en dat met hun innerlijk wezen
en kunst en temperament ook precies evenveel te maken
heeft, als de gekopieerde brieven met het zieleleven van
dat jongetje.
Toch moest ze er langs dien weg zien te komen; wel
waren in Frankfort de jonge-meisjes illusies ras verdwenen
en besefte ze, doorzag ze steeds meer, de voosheid van
het artistenleven, terwijl het haar klaar was geworden,
dat, met uitZondering van enkele uitverkorenen, de
groote massa musici, die de Duitsche en andere conservatoria jaarlijks afleveren, met het verwerven van een
bescheidendirigentenbaantjeen het geven van lessen tegen
bedenkelijk concurreerende prijzen, zieh al heeldankbaar
tevreden moeten stellen, al poseeren ze hun verdere leven
dan ook als miskende genieen, - maar ze begreep tevens,
dat het haar plicht was tegenover haar ouders om het
uitgegeven studiegeld nu zoo rendabeI mogelijk te maken.
En heel, heel bescheiden weggedrongen in een hoekje
van haar hart, zat bij Bertha zooals bij at haar lotgenooten,
toch ook de stille overtuiging, dat zij wel degelijk eenmaal behooren zou tot de bevoorrechte enkelingen, die
hoog stijgen boven de alledagsleur van een pianomeestersbestaan en bestemd zijn te schitteren in de oude en nieuwe
wereId als muzikale sterren van de eerste grootte.
Zou haar debuut in Kunstmin al dadelijk de eerste
schrede zijn op die glorieri;ke baan?
Of zou dat debuut alleen dit resultaat hebben, dat ze
eenige lessen mocht geven voor vi;f en zeventig cent per
uur?
Bertha bedacht, dat ze zelfs in het laatste geval reden
zou hebben om zeer tevreden te wezen.
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En toch •••
Toen ze de trap afging, zong ze het weer:
Mich träumte von bunten Blumen.

Tien minuten voor drie ging ze de straat op; ze wist
dat Schüler altijd stipt op den tijd lette, wat hij ook wel
moest doen, omdat de eene leerling altijd maar den andere
opvolgde en ieder zijn volle maat eischte.
Ze .had, behalve Chopin, nog meer muziek meegenomen, een paar kleine, aardige salonstukjes van Glazounof, die ze goed in haar vingers had en zoo geschikt
waren voor toegiftjes.
Want als ze succes had, nietwaar en ze applaudisseerden in de zaal en riepen haar terug, twee-driemaal •••
dan kon ze zieh daaraan toch niet onttrekken, dan moest
ze toonen, dat ze nog meer kon dan dit eene Chopinsehe
concert, en dat hiermee volstrekt niet de grens van haar
physiek kunnen bereikt was.
En 't was beter, als Schüler van te voren wist, d~t ze
nog iets in petto had.
Als ze terugkwam straks, zou ze nog even bij de naaister aangaan.
Die japon was maar niet uit de handen van dat mensch
te krijgen en Bertha's moeder had nota bene al veertien
dagen geleden een kast heelemaal leeg gemaakt om toch
vooral te zorgen dat de concertjapon ruim en zonder
geknoeid te worden zou kunnen uithangen.
Die goeie moeder!
Haar eigen zijden japon, waar ze zoo zuinig op was,
hing nu al dien tijd al gedrukt tusschen het zomergoed.
Juist, toen ze bellen zou, hoorde ze de gangklok van
Schüler drie uur slaan.
Ze kende dat geluid zoo, voelde even weer de be142

klemming, die haar vroeger beving, indien ze niet gestudeerd had en zoo bang was voor zijn standjes en
ontevreden gezicht. De meid deed haar open.
"Is meneer in de achterkamer?tt vroeg Bertha.
"Ja juffrouw, wordt u verwacht ?tt
"Ja, om drie uur/' antoordde Bertha.
"Gaat u dan maar naar achter,tt zei de meid, die het
consigne kende.
Bertha liep de gang ten einde, tikte even, deed de deur
open, trad dan de muziekkamer binnen.
Het fel witte licht uit de hooge glazen deuren naar den
tuin, verblindde haar een oogenblik; vaag hoorde ze iets
van een snelle fluistering, een donkere schaduw gleed
haastig langs 't lichte raamvak.
Dan zag ze Schüler bij de piano staan.
Ze trad op hem toe.
"Meneer • •• ben ik niet stipt op tijd?tt
"Ah Bertha,tt klonk Schüler's stem. "Ja... Ja •••
zeker. •• uitstekend.. • Non, jij kunt wel gaan!'
Schüler was op Bertha toegetreden, had haar de hand
gedrukt.
Bertha, nu gewend aan het licht, zag Non bij den vulhaard staan, naast een stoel, waarop haar viool lag, die
ze juist greep.
Ze boog, even wat verwonderd, dat ze haar nu pas
ontdekte.
"Dag Bertha!tt lachte Non, en dan op haar toetredend
met uitgestoken hand. "Maak je 't goed, ja? Ik heb je
soo lang niet gesien ••• tt
"Nee, dat gaat al zoo ..... antwoordde Bertha wat
onthutst over dat intiem-vriendelijke, want ze kende dat
Indische meisje eigenlijk alleen maar van aanzien.
,,0. .. als je speIen moet voor meneer ••• tt vervolgde
Non, haar zaken bijeenzoekend en gereed om heen te
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gaan, "dan felisiteer ik je niet. •• meneer is soo moeilijk
en feeleischend vandaag... ik heb geen noot goed gespeeld, ja ••• "
Non ~ag er verhit en opgewonden uit.
"Atieu ••• " sprak ~e, Bertha toeknikkend en ~onder
verder eenige notitie te nemen van Schüler, sloop ~e de
kamer uit.
Bertha keek haar verwonderd na, ~ag dan verschrikt
naar Schüler, die even glimlachte en ~ijn schouders ophaalde.
,/n Echte Indische natuur," sprak hij, "als ~e 'n bui
heeft, is ~e even onge~ggelijk en onhandelbaar als een
;onge aap; je ~ou haar feitelijk moeten ranselen •••
enfin ••• " vervolgde hij op anderen toon, "dat is de
vreugde der paedagogie ••• hm, je hebt m'n boodschap
ontvangen 1"
"Ja meneer," antwoordde Bertha, die aar~lde of ~
haar mantel uit ~ou trekken, doch 't bescheidener vond,
daarmee nog even te wachten. "Ik heb de mu~iek maar
meegebracht. •• ik vind het erg prettig, dat ik het nu es
mag voorspelen ••• "
"Hm/' deed Schüler. "Dat is toch eigenlijk de reden
niet, dat ik ;e ver~ocht heb hier te komen."
"Niet 1" vroeg Bertha verschrikt.
"Nee ••• want van dat speIen van dat concertvan Chopin
~al niks komen."
"Niks komen 1" herhaalde Bertha werktuiglijk, ~onder
te begrijpen.
Schüler schudde kort het hoofd.
"We hebben met allerlei tegenwerking te kampen en
daardoor ~jn we genood~aakt om het programma te
wijzigen en den datum van het concert te ver~etten, nu
al voor de derde maal ••• "
Schüler's stem klonk droog en ~kelijk, ~onder een
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spoor van den ouden warmen !dank, die Bertha vroeger
vaak zoo sympathiek aandeed.
Ze wilde iets zeggen, maar voelde een prop in haar
keel, die haar belette te spreken en haar noodzaakte eenige
malen achtereen te slikken.
"Daarom heb ik je even hier laten komen/' vervolgde
Schüler. "We geven voM de pauze het Requiem van
Brahms, en na de pauze de kindersymphonie van Haydn;
wil jij nu nog concerteeren, dan is dat best, maar dan moet
je het Es-dur Klavierconcert van Brahms spelen met
orchestbegeleiding ••• dat 's niet heel zwaar en dat kent
het orchest nog wel van een paar jaar geleden, toen heeft
d'Albert het hier gespeeld ••• "
"Maar waarom Chopin niet ••• ?" beefde Bertha.
"Geen tijd voor ••• " antwoordde Schiller kortaf,
,,'t is nu den negenden en het concert is den zestienden!"
"Den zestienden 1" kreet Bertha. "Maar mijn God,
meneer Schüler, ik ••• ik kan toch niet in zeven dagen •••
in zeven dagen. •• dat is toch te kort om ••• "
"Ja, dat moet je zelf weten," sprak Schüler, terwij1 hij
een sigaar van het rooktafeltje nam en die opstak. "Als
je het niet aan durft, moet je het niet doen, maar 't is
niet bizonder moeilijk. •• en... e... enfin, dan moet je
je maar es wat aanpakken:'
"Aanpakken ••• " hijgde Bertha.
Ze stond zoo heel teertjes met een gezicht, gansch
weggetrokken en bleek van agitatie, in het grijze licht bij
de tafel.
Even trilde haar onderkaak, of z;e zou gaan schreien.
"Maar je moet gauw decideeren ••• " vervolgde Schüler,
de rook in een fijn straaltje tussehen zijn lippen wegblazend, "want als jij 't niet doet, dan moeten we nog iets
anders verzinnen. Als ik jou was," ging hij iets gemoedelijker voort, "zou ik me nu niet op 't laatste nippertje
Saneta Musica, 10.
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terugtrekken; dat maakt natuurlijk een miserabelen
indruk. tt
Bertha vermande zieh; ze steunde met een hand op de
tafel, waarbij ze stond; ze trilde op haar beenen.
"Heeft u de muziek... van dat concert... van
Brahms ••• 1tt vroeg ze met iets stootends in haar stem,
dat leek op een schrillen, wonderlijken lach.
Schüler knikte.
"Ja ••• tk geloof't wel ••• tk zal es zien ••• tt
"Mag ik dat dan ••• van u leenen ••• 'i tt vroeg Bertha,
die eensklaps wat in elkaar gedoken op een stoel ging
zitten en al maar slikte en met haar handen triefeide aan
de knoopen van haar mantel.
, , 0 ja ••• tt sprak Schwer gemoedelijk welwillend,
"met plezier ••• dus we kunnen op je rekenen 1"
Bertha knikte.
"Ik ••• tt
Ze zweeg even, wreef zenuwachtig met een handover
haar gezieht.
"Ik ••• ik zal. •• tt probeeren ••• t'
"Wel ja ••• tt zei Schwer luchtig, "zootn reuzentoer is
het niet hoor Itt
"Kan ik het dadelijk meenemen ••• alstublieft 1tt vroeg
Bertha heesch.
"Nee. •• onmogelijk beste kind, ik heb nu geen tijd
om te zoeken ••• kijk me die rommel daar es an 1" lachte
hij, met een hand wijzend op den ordeloozen chaos van
muziek in de plankenkast met de sitsen gordijnen.
"Laat u mij dan zoeken ••• tt zei Bertha met een angstige
smeeking in haar oogen.
Schüler lachte.
"Nee, dat ts 'n speld in een hooiberg, dat vind je niet.
Ik zal zien, dat ik in den loop van den avond ••• de boel
es opsnor, en dan zal ik het je dadelijk sturen ••• goed 1tt
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Ze knikte, zwijgend, stond dan op.
"Nou, dan maar ferm er op blokken en ;e niet zenuwachtig maken,tt sprak Schüler opbeurend.
Hij stak ~jn hand uit.
Ze legde de hare er even in, stamelde toonloos een
afscheid.
"Je komt er wel uit he 1tt zei Schüler wat luidruchtig,
terwi;l hi; zich omwendde en fluitend naar den vleugel
ging.
Even later voelde Bertha ~ch op straat loopen tusschen
de bekende huizen van Meerburg, maar het leek haar
alles onwezenlijk, als in een droom. Alle geluid, wat ze
waarnam, scheen van heel ver te komen; vreemde kille
huiveringen trokken over haar rug; ze voelde dat de hand,
waarin ze de muziek droeg, aanhoudend trilde.
Een chaos van warrelende gedachten roesde in haar
hoofd en toch had ze een gewaarwording of daar alles
leeg was en hol.
Een schrille pi;n voelde ze trekken tusschen haar
schouders tot in haar hals en hooger, langs de spieren van
haar nek, naar haar achterhoofd.
Ze stond ineens weer voor haar huis, liep zacht naar
binnen, dadeli;k rechtdoor, de trap op, naar boven, naar
haar eigen kamertje.
Daar legde ze haar muziek neer, trok haar mantel uit,
zette haar hoed af, zag dan zichzelf in den spiegel boven
de waschtafel.
Ze uitte een half gesmoorden kreet, wierp zich voorover op het bed, drukte haar gezicht in het kussen en
snikte.
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x
Het waren wonderlijke geruchten, die in Meerburg de
rondte deden omtrent freule Mia Melius.
Een nachtwacht en een knecht van den brouwer
zouden haar 's morgens heel in de vroegte in een deplorabelen toestand hebben gevonden in een leeg vat en
geenszins philosofisch blijmoedig en tevreden als Diogenes, maar vreeselijk boos en huilerig en kletsnat.
Niemand begreep' het verhaal eigenlijk goed; wat
drommel, werd er gezegd, als freule Melius het niet
plezierig vond in die ton, wat deed ze er dan eigenlijk in
en gesteid, dat ze zieh ten onrecht een aangenamer voorstelling van die schuilplaats had gevormd, dan het a
posteriori bleek te zijn, waarom kwam ze er dan niet uit?
Dat was inderdaad vreemd en maakte de zaak nog
onwaarschijn1ijker, dan ze al leek.
De brouwersknecht vertelde erbij, dat de freule erg
naar sterken drank had geroken.
Maar deze bizonderheid, gekomen uit het kamp der
Mertenskliek, was zoo tastbaar gelogen, dat 31 de Schülers
en Hasselaren c.s. onmiddellijk, juist in die vermelding,
het sprekendste bewijs zagen, dat het heele verhaal verzonnen en vuige laster was, zonder meer.
De meid, die op "Triebchen" diende en in de winkels
sterk over het onderwerp werd uitgevraagd, antwoordde
stereotiep, dat ze nergens van wist en dat de freule dien
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avond al om half tien naar bed was gegaan, omdat ze last
had van rumatiek in haar voet.
En dit laatste bleek inderdaad zoo te zijn, want 't viel
iedereen op, dat Mia de laatste dagen een beetje met haar
eene been trok.
Juffrouw Tieman vertelde aan haar garen-en-bandklanten, dat ze 't ook niet kon gelooven, want dat freute
Melius dien avond nog bij haar in den winkel was geweest, en dat ze toen niks an de freute gemorken had en
hoewel het niemand recht helder was, op welke gronden
deze stoute conclusie gebouwd werd, was deze getuigenis
adecharge er toch eene, die de vrienden van freute Melius
met nog meer overtuiging deed knikken en zeggen:
"Natuurlijk, het is immers ook niets dan klinkklare,
gemeene onzin!"
De twijfel aan het geval, voor zoover die mocht bestaan bij de Mertenskliek, veranderde echter plotse1ing in
volkomen ~kerheid, toen drie dagen later bekend werd,
dat Kunstmin den datum van haar concert alweer gewi;zigd had en nader vastgesteld op den zestienden December.
De teleurstelling was groot, doch de verbittering steeg
tot machteloo~ woede, toen bij de publicatie van het
programma bleek; dat hierop voorkwam de kindersymfonie van Haydn.
Notaris Mertens gaf het op.
't Was volslagen onmogelijk om v66r den zestienden een
concertavond te organiseeren; allerlei persoonlijke belangen van verschillende executanten waren daarmee in
strijd, de een moest de stad uit, 'n ander had er met zijn
werbaamheden nu eenmaal op gerekend en kon dat niet
meer veranderen, weer 'n ander was den zestienden nog in
de rouw en den zeventienden er net uit geweest; de
repetities, die toch al met horten en stooten waren ge-
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houden, gaven nog in 't geheel geen waarborg voor een
goede uitvoering, en concerteeren na den datum van
Kunstmin had geen zin, met het oog op de vee1 te geringe recette, die dan voor dat liefdadige doel zou vloeien.
Er werden nog een paar bijeenkomsten gehouden in de
mouterij van Boom, stormachtige vergaderingen, waar
verschillende leden der vereeniging van Mertens wraakzuchtige plannen ontvouwden, voorstelden om gezamentlijk naar Kunstmin te gaan en daar als protest te gaan
zitten fluiten en lawaai schoppen, of om de meid van
Schüler om te koopen, ten einde te bewerken, dat deze de
laarzen van haar meester zou verstoppen, waardoor hij
te laat zou komen op de uitvoering, of om den Duitschen
solist, die komen zou, met een zoet lijntje in een hinderlaag te lokken en zoo zwaar met hem te fuiven, dat hij
's avonds geen noot kon zingen; maar behalve een paar
onervaren jongelieden, die fanatiek verklaarden voor
niets te zullen terugdeinzen als de vergadering hun een
mandaat gaf, begreep de meerderheid toch ten slotte maar
al te wel, dat vechten tegen een kaaimuur een dom werk
is en dat het inderdaad het verstandigste was om, gelijk
notaris Mertens voorstelde, koelbloedig de zaak onder de
oogen te zien en te wachten tot hetgetij zou zijn verloopen.
Na afloop van de laatste dezer soort bijeenkomsten,
deden de fanatieke jongelieden nog een speurtocht tusschen
de leege vaten, prikten met hun wandelstokken moorddadig in en sloegen daverend tegen de leege tonnen,
vonden eindelijk een halfsleetsche damesoverschoen en
gingen toen zeer voldaan en sterk gekalmeerd naar bed.
Bij Hasselaar hadden ze loge's en daarom konden ze
tot hun spijt den Kammersänger Stephan Wirski uit
Düsseldorf, die de tenorpartij zong in het Requiem, niet
te logeeren hebben.
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Het was n.l. niet de gewoonte in Meerburg, dat de
solisten in een hOtel werden ondergebracht; in de eerste
plaats niet, wijl er gewoonlijk boven het honorarium
bedongen werd: vrij reis- en verblijfkosten en die verblijfkosten op deze wijz;e ten laste kwamen van de kas van
Kunstmin en in de tweede plaats, wijl de familie Hasselaar
er nogal prijs op stelde buitenlandsche kunstenaars eens
van nabij te leeren kennen en hun gastvrijheid te bieden.
Mevrouw Hasselaar had dan ook een hee1e collectie
portretten met handteekeningen van z;oowat alle solisten,
die de laatste vijf en twintig jaar op Kunstmin hun medewerking hadden verleend.
In de bestuursvergadering over die aangelegenheid
sprekend, had Holkens aangeboden om den buitenlandschen artist dan gastvrijheid te verleenen en het
Bestuur van Kunstmin had dit aanbod gaarne aanvaard.
,,0, dus dan mag hij bij u logeerenfH had meneer
Hasselaar gezegd en als Holkens bevestigend knikte,
"uitmuntend, uitmuntend ••• tt
We1 vormde het gez;in Holkens geen artistiek milieu,
zooals dit bij Hasse1aar het geval was, en was althans
mevrouw Holkens eigenlijk heelemaal geen mensch om
artisten te ontvangen, maar materiee1 zou het Wirski bij
Holkens zeker aan niets ontbreken en mevrouw Holkens
zou zieh uitteraard wel niet erg veel met den beroemden
Kammersanger bezig houden, daar zij geen woord
Duitsch kende en Wirski geen woord Hollandseh.
Holkens zelf had vroeger, toen hij nog niet rentenierde,
voor zijn zaak gereisd en durfde onder vier oogen z;ijn
mond wel open doen tegen een Duitscher.
Op de uitnoodiging van het Bestuur namens Holkens
om bij dezen te komen logeeren, had Holkens een briefje
van Stephan Wirski gekregen, dat hij met een geleerd
gez;icht had z;itten lezen, maar niet kon ontcijferen; doch
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tegen mevrouw Holkens had hij gezegd, dat het een
alleraardigst antwoord van dien meneer was, die de
invitatie zeer gracieus aannam.
Mevrouw Holkens had in Meerburg een uitgebreiden
familiekring.
Haar vader was er drogist geweest en allerlei ooms en
tantes van haar hadden eveneens in min of meer florissante zaken den Meerburgschen handel doen bloeien; er
was dan ook bijna geen kruidenier, bakker of slager in
Meerburg, die niet dichtbij of in de verte tot haar familie
kon gerekend worden.
Dat waren dan allemaal nichten of neven, want het
geslacht daarvoor, was van lieverlede uitgestorven.
Van de tantes leefde alleen nog maar juffrouw Tieman.
Zonder in anderen rin nu zoo erg populair te zijn bij de
bloedverwanten, waren nicht Holkens en vooral ook neef
Holkens toch overal zoowat de parade-familie1eden,
waarmee gegeurd werd en waar ze lichteli;k op bluften,
vanwege de groote bedoening, het prachtige huis en den
fijnen omgang, waarin de Holkensen zich mochten verheugen.
Mevrouw Holkens was niet groos, maar ze maakte toch
wel degelijk een onderscheid tusschen haar vrienden onder
de groote lui - de Hasselaars b.v. waar ze elken winter een
avond gevraagd werd - en de menschen zoo van d t r
vroegere familie.
"Vroegere tt familie zei ze altijd, om hierdoor uit te
drukken, dat de relatie wel niet te loochenen. viel en ze
rich ook volstrekt niet schaamde over haar kom-af, maar
tevens, dat de bloedverwantschap in intiemeren zin, toch
eigenlijk dateerde uit een periode, die ze al erg lang achter
den rug hadden.
Holkens was geen Meerburger van geboorte, hij kwam
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uit Zaandam en Zaansche familie scheen hij nooit gehad
te hebben.
Mevrouw Holkens hield een "jour" en op dien "jour"
kwamen alleen de groote lui; met uitzondering van een
jongetje, dat op zulke dagen de taartjes en bonbons bracht,
niet verder kwam dan de vloermat en daar schuchter zei
"Dag nichte!" als mevrouw Holkens dan toevallig in
de gang verscheen.
.
Maar buiten de "jour", zoo in 't schemeruur, of
's morgens voor twaalven, dan kwam de "vroegere"
familie dikwijls in beduidenden getale opzetten en dan
waren er geen guller menschen in Meerburg dan neef en
nicht Holkens.
Ze woonden in een mooi dubbel huis op de Boomgracht,
dat uit de verte al kenbaar was door de vele spionnetjes,
die zoowat aan alle ramen waren aangebracht en dat wel
zoo vernuftig, dat je, onverschillig voor welk raam je
stond, in minstens vijf richtingen de hee1e omliggende
buurt kon verkennen en desgewenscht nader onderzoeken
met een binode.
Het nieuwtje, dat Stephan Wirski bij neef Holkens
zou komen logeeren, had zich spoedig onder de "vroegere" familie verspreid; tante Doortje, dat was juffrouw
Tieman, had het het eerste vemomen uit den mond van
haar nicht zelve, en van uit de garen-en-bandzaak vloog
het bericht met ongeloofelijke snelheid naar alle windstreken.
Trouwens, de familie raakte materieel geintresseerd
bij 't geval, want de Holkensen richtten ter eere van hun
gast een formeel diner aan, waar zoowat de heele parentage iets voor te leveren kreeg, tante Tieman inc1uis, die
een agentuur had van een linnenweverij en nu met spoed
vingerdoekjes moest bestellen, een artikel, dat mevrouw
Holkens juist veertien dagen tevoren had leeren kennen
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door een nieuwe meid, die veel deftige diensten achter
den rug had.
Het huis was schoongemaakt en nage~ien van de vliering
tot den kelder. "Je kan nooit weten, tt ~ei mevrouw Holkenst
,,~oo'n vreemdeling heeft er misschien juist aardigheid in
om ~oo'n Hollandsch huis es van boven tot onder te
bekijken; nou en laat-ie dan nou kijken, 't is overal
proper!"
In de achterkatner van de suite ~ou gegeten worden en
ter wille van dat diner van ts middags, was het hee1e
huishouden al verward en ontredderd van na tt ontbijt af.
Meneer Holkens moest ~ich maar wat behelpen, wat
eenvoudig leek in ~oo'n groot huis als ~ij bewoonden,
maar moeilijk was, daar hij in geen een kamer rommel
mocht maken, ~oa1s ~jn vrouw ~ei, hetgeen practisch
hier op neerkwam dat hij wel in de huiskamer die onderdehand "gedaan tt werd, in een hoekje bij de kachel de
courant mocht le~en, doch overal elders ver~ocht werd uit
te blijven, omdat het daar nu net aan kant was en mevrouw
geen lust had om weer van voren af an te beginnen.
Volguam als hij was, stopte hij een pijp en ~ette ~ich
in het aangewe~en hoekje met het ochtendblad; ~ijn vrouw
redderde de ontbijtboel op, ongemeen haastig met meer
gerinkel en ongeduldiger snauwen tegen de meid, die
af en aan liep, dan anders.
Dan schoof ~e de porte-brisee dicht, verdween daarachter; de meid kwam binnen, wierp tersluiks een blik
op meneer, vroeg schuchterlijk of ~e kon gaan vegen.
"Wel ja ••• tt ~ei Holkens goedmoedig.
Toen verdween de meid, kwam terug met een stoffer
en een blik vol theeblaren, lei de punten van het karpet
om tot onder de tafel, deed de ramen open.
Holkens ~g verschikt om, ~ette den kraag van ~jn
huisjasje op.
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De meid wandeide door de kamer en strooide theeblaren; een saamklittend hoopje viel vlak voor Holkens
voeten.
Hij werd aandachtig, had juist iets gelezen over een
grieksch treurspel, waarin jonge maagden in blauwe
gewaden bloemen strooiden voor de voeten van hun
heer en meester.
De meid viel op haar knieen, vlak bij hem, begon te
borstelen.
De stof drong onfrisch en prikkelend in zijn neus.
Toen stond Holkens op met de krant in de eeneen
z'n pijp in de andere hand en schreed ge1uidloos en met
een trek van zachtmoedige berusting op zijn gezicht naar
de keuken.
In de voorsuite woedde mevrouw.
Daar zou gegeten worden van avond om half zes,
wonderlijk laat uur in hun bedoening van gewone burger
menschen.
Gisterenavond had ze al alles zooveel mogelijk klaar
gelegd, om vroeg te kunnen dekken, want juist dat dekken,
dat vond ze 't moeilijkste en ongewoonste van 't hee1e
geval.
De gerechten maakte de meid klaar of waren buitenshuis besteld en zelf kon ze toch ook koken, maar de
aanrechting van de tafel. •• !
Om half tien kwam Lotje, haar nicht je uit de banketbakkerswinkel, die de taart zou leveren en de pasteivormpjes, om te helpen en 't zilver nog eens een wreefje
te geven en met dit meisje draaide mevrouw Holkens
lang in 't rond met het dekservet tusschen hen in, omdat
ze in dat halve donker van het salon, dat nooit open mocht,
vanwege het verschieten, niet zien konden wat rechts
en wat averechts was en 't servet bij 't neerleggen over
de ronde mahoniehouten tafel, zulke rare plooien maakte
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en aan den eenen kant altijd met een tip op den grond
sIeepte.
,/t Is nog damast van me man'smoeder,tt~eimevrouw
Holkens, hetgeen Lotje deed sissen van bewolldering.
Eindelijk lag het, behoorlijk met den rechtsehen kant
boven, wat je volgens beiden toch heel goed kon ~ien en
nou ~ 't eenmaal ~agen, begrepen ze erg lacherig geen van
tweeen, dat ~ daar eerst zoo mee getobd hadden.
T oen konden ze de borden plaatsen en de lepels en
vorken en messen en de messenleggers en de gl~n,
drie gewone en een champagneglas bij ieder bord en den
kristallen milieu met kunstbloemen middenop.
En het olie- en ~ijnstel en het zuurstel en de gemberpot en de mosterd en~out en peper, waar mevrouw Holkens
allemaal zilveren en kristallen dingen voor had, die
glommen en blonken, dat de tafel wel een uitstalkast leek.
Om half elf was het klaar en toen werd Holkens geroepen om' te kbmen bewonderen.
Maar de meid zei, dat ze dacht, dat meneer was uitgegaan en dat bleek ook zoo te we~n.
Toen mocht de meid bewonderen, die al zooveel
deftige diensten gehad had en het dus weten kon en die
~i, dat het mooi was en ~ voelde met haar vingers aan
het damast, bekeek het op de hand en zei toen, dat het
averechts lag.
"As u de jaloezie optrekt, zal u 't zien/' hield ze vol,
toen mevrouw en Lotje protesteerden.
Lot je trok de jaloezie op en in het nuchtere witte licht
van buiten viel er niet meer te ontkennen.
't Lag verkeerd.
"Ik vraag het nog an je 1" zei mevrouw Holkens
humeurig.
"Jawel nichte, maar ik docht het ook, omdat u het
~e ••• " antwoordde Lotje.
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"Dan maar over. •• niks an te doen ••• tt zuchtte mevrouw.
En ze togen weder aan den arbeid.
De meid maakte onderwijl de kachel aan.
Het menu beloofde veel; Stephan Wirski zou smullen.
Holkens had goedkeurend geknikt, toen ztn vrouw het
samenstelde met Lotjets vader en nog een neef, die
tt koksvak had geleerd in een fijn hotel.
"Laat hem maar es ondervinden, hoe goed de Hollandsche tafel is; in dat Moffrika eten ze niet veel meer dan
Woerst en Schienken: t
Mevrouw lachte instemmend en de neef met de kokservanngen ook en die las toen op van een papiertje:
Hors d'reuvres a la Russe
Potage tortue c1air
Rissoies a la reine
Filet de Turbot. See cardinal
Baron de Breuf pique
Creurs d'Artichauds
Poularde Sebastopol roti
Compote Nicoise
P~ches Melba
Dessert

en ze betoogden daarna eenstemmig, dat dit zeker wel
het meest Hollandsche menu was, dat een Duitscher zich
zou kunnen voorstellen.
"Maar 't moet zM zijn dat ik me met niks hoef te
bemoeien, dan met aardappels en botersaus en zoo, tt had
mevrouw bedongen.
En de neef met de kokservaringen had toen voorgesteld,
dat hij zelf zou komen helpen en Lot;ets pa zou ook komen
en Lot;e zelf ook, dan hoefde nicht naar niks om te zien
en neef ook niet.
Meneer en mevrouw Holkens aten dien middag om
157

'n uur of een maar zoowat loopende een boterham en
dronken daar een slok koffie bij, die per ongeluk lauw
geworden was, want voor regelmatig dekken en klaarzetten was geen tijd vandaag, zei mevrouw.
't Meisje van Hasselaar was nog even geweest met de
complimenten van mevrouw en of ze al bericht hadden,
dat die meneer vast vanmiddag, met den trein van drieen
kwam, een vraag, die mevrouw Holkens met verbazing
en lichte verontwaardiging aanhoorde, maar nochtans op
vriendelijke wijze bevestigend liet beantwoorden.
"Wat heit mevrouw Hasselaar daar nu mee te maken 1"
sprak ze, 'n beet je vantrouwend tot haar man.
Deze haalde zijn schouders op: "Ze is zeker bang, dat
de groote repetitie vanavond anders in de war zou loopen •••
je moet rekenen, zij zingt ook ••• die soort menschen zijn
altijd zenuwachtig en ongedurig tegen dien tijd:'
Tegen tweeen, toen de tafel heelemaal klaar was en
de wijn ook al gereed stond op den schoorsteen boven de
brandende kachel om zachtjes op temperatuur te komen,
kwamen zoowat alle leden van de vroegere familie, die
wat aan het festijn hadden mogen leveren, een kijkje
nemen.
Tante Doortje was er ook, hoewel haar vingerdoekjes
nu nog geen dienst hoefden te doen, en de Pa van Lot je
en neef Willem, de kok met zijn vrouw, en nicht Nelly
van den bakker, die de kleine broodjes had ge1everd en
Geertje, de vrouw van neef Jan, den slager, den leveraneier van 't vleesch en nog meer onuitrekenbare leden van
de vroegere familie en nicht Holkens liet het aan allemaal
zien met de plechtigheid en de trotsch van een kunstenaar, die zijn werk voor 't eerst onthult, maar de jaloezie!n bleven neer voor 't verschie'ten en in 't schemerig
licht van den grauwen Decemberdag leek het alles erg
wit en glimmerig en vooral de jongere nichten voelden
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een griezeling over zich komen van de officieele deftigheid,
die blonk uit die gedekte salontafel bij nicht Holkens.
Om drie uur wandeide Holkens op het perron heen en
weer; hij had zijn gekleede jas aangetrokken en 2;ijn hoogen
hoed opgezet en hoewel het Decemberweer het buiten
loopen zonder winterjas feitelijk niet gedoogde, riskeerde Holkens toch liever een verkoudheid, dan dat hij
met een "Ueberzieher", zooals hij erg Duitsch tegen zijn
vrouw had gezegd, Kammersänger Stephan Wirski zou
gaan afhalen.
Trouwens, als je nu eenmaal een gekleede jas aantrekt,
dien je toch ook te zorgen, dat de menchen dit feit kunnen
constateeren.
Zonder dat heeft het geen 2;in in zoo'n kleedingstuk
te loopen, want voor je eigen genoegen of gemak trek
je zoo'n ding niet aan.
Overigens, zoo heel erg was 't niet; Holkens had een
rijtuig besteid voor het terugrijden.
Zijn 2;Warte glace's hield hij in de hand en dat leek wat
begrafenisachtig, maar verder was hij er wel in geslaagd
om er feestelijk-officieel uit te zien. De storm liet de
panden van zijn jas lustig om zijn beenen wapperen en
zijn cylinder ving bedenkelijk veel wind, dreigde telkens
af te waaien zoodat hij hem aldoor vast moest houden en
erg verheugd was, hoewel hij tegelijkertijd een hartklopping kreeg en iets wegslikte, toen de trein eindelijk
het station binnenliep.
Holkens was lang, rekte zich nog uit op zijn teenen,
zag over de menschen, die uitstapten, heen.
Hij had zich een bepaalde voorstelling van Stephan
Wirski ~emaakt en verwarde hem iozijn gedachten telkens
met Hans Wörster, den baryton van verleden jaar, een
langen mageren blonden zanger met een lorgnet op en een
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strak peinzend philosofengezicht; daarom zocht hij nu
ook weer naar zoo'n type.
Maar de trein reed al weer weg, zonder dat er zoo iets
was uitgestapt.
Maar dan zag hij een klein meneertje in een pelsjas
met astracan kraag, een astracan muts van Perzisch
model op zijn hoofd, met een pafbleek glad geschoren
gezicht en kooIzwarte oogen, die erg onvriendelijk en
verveeid keken.
Hij had een paraplu, een citybag en een oranjegeel,
plat valies bij zieh, waar met zwarte letters S. W. op stond
en dit laatste deed Holkens de overtuiging krijgen, dat
dit meneertje de verwachte Kammersänger moest zijn.
Met zijn hoed in zijn hand stapte hij op hem toe,
mompelde iets van een voorstelling.
Het meneertje luisterde aandachtig, zei dan 'n tikje
wantrouwend op vragenden toon:
"Koenstmien 1"
"Jawohl!" riep Holkens verheugd.
"Ach S0 ••• ach so ••• 1" zei Stephan Wirski, want hij
was het, op drukken toon en meteen kromde hij zijn
kleinen arm en liet zijn gehandschoende vingers neerdruipen in de groote bloote hand van Holkens.
"Recht angenehm ••• ., en dan een briefje uit zijn zak
halend en daar wat bijziend op turend, sprak hij weer
vragend: "Herr ••• Hasselaar also 1"
Holkens keek verwonderd op.
"Hasselaar1 Nein ••• Ich bin Holkens •• /'
Stephan Wirski stond even stil, haalde nog een ander
briefje uit zijn zak, keek er in, zei dan, moeilijk lezend:
"Herr. •• Hol... kemse also ••• 1,t
"Ja ..•

.,

"Ach so, jetzt bin ich zurecht. •• sehr liebenswürdig
von Ihnen ••• "
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En Stephan Wirski ~ei een langen voWn met een ergen
wijden mond en veel geschitter van goudplombeersel
op ~ijn tanden, welken voWn Holkens echter niet hee1emaal verstond, doch meende er het beste op te reageeren
door eenige malen te buigen: "Angenehm... angenehm ••• 1" te ~eggen, om ~ijn gast vervolgens gedeeltelijk
van ~ijn bagage te ontlasten en mee te voeren, het station
uit naar 't gereedstaande rijtuig.
Ze hadden hem ontvangen in de woonkamer; dat kon
niet anders, omdat in het salon de tafel gedekt was en
Stephan Wirski was na een van drie ~ijden nogal hortend
gesprek, vol misverstanden en niet begrepen excuses, naar
~ijn slaapkamer geleid door meneer en mevrouw Holkens
alle bei, om ~ich wat op te knappen en te verfrisschen na
de lange reis.
Na eenige vergeefsche pogingen van Wirski om te
beduiden, dat hij een beetje toilet wilde maken, had hij
dit eindelijk met gebarentaal en een glimlach naar mevrouw
Holkens toch duidelijk gemaakt.
,,0, Sie wollen... nach boben ••• " ~ei toen Holkens
naar 't plafond wij~end.
"Ja ••• eben; bitte schön ••• "
En toen waren ~e met ~'n drieen gegaan.
"Zou-d-ie geen port lusten ?" vroeg mevrouw Holkens
wat mistroostig, toen ze even later met ~'n tweeen in de
kamer terug kwamen, omdat Wirski het glas dat ~e bijna
gelijktijdig met z'n entree had vol geschonken, nog in
het geheel niet had aangeroerd.
"Och, dat hoort niet he, om daar ~oo subiet van te
drinken," antwoordde Holkens, zelf 'n hartigen teug
nemend en 't puntje bijtend van een der fijne sigaren, die
ook al voor den Kammersänger gereed lagen. "Neem jij
geen port ?" vroeg hij dan, omdat zijn vrouw het glas, dat
~e voor ~ichzelf had ingeschonken, teruggoot in de flesch.
Saneta Musica, 11.
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"Nee ••• mensch, ik heb toch al zoo'n rooie kop •••
pfff ••• 't breekt me an alle kanten uit ••• ,. en ze waaierde
zich koelte toe met een slip van het tafelkleed.
"Dat Duitsch is me anders 'n taaltje!" sprak ze even
later. ,/k Geloof, als je 't mij vraagt, dat-ie z/n eigen
soms niet verstaat ••• "
"Toch 'n aardig beleefd kereltje ••• ,. zei Holkens, van
ztn sigaar genietend, met 't blijde vooruitzicht op een
fijn diner.
"Hoe laat wou je aan tafel gaan?"
"Zes uur, he?" antwoordde ze op de pendule kijkend;
,/t is nu nog geen half vijf, dus tijd zat, dadelijk zal Jan
wel komen met de rommel en Dirk ••• "
"Dtr wordt gebeld, geloof ik/' sprak Holkens luisterend.
,/t Zullen ze zijn .... • dacht mevrouw, "dat treft,
dan kan ik nog net even met hun afspreken, voor Wiskie
weer beneden is," en ze stond op, trad toe op de kamerdeur.
Maar juist werd daarop vrij krachtig getikt en even
daarna traden meneer en mevrouw Hasselaar naar binnen.
;,Goeien middag... goeien middag ••• !" sprak de
eerste joviaal luidruchtig, terwijl hij mevrouw Holkens,
die zichtbaar onthutst was en haar man krachtig de hand
drukte, welk voorbeeld mevrouw Hasselaar, die sterk
rook naar trefle incarnate, in zachtere vormen volgde.
"De gast niet gekomen ?" vroeg de laatste, toen Holkens
wat schichtig en verward stoelen had gegeven en ze
allen zaten.
"Ja-ja ••• " antwoordde mevrouw Holkens, "maar hij
is effen naar boven om zich te wasschen:'
Op 't ze1fde oogenblik trad Stephan Wirski weer binnen,
bleef bij de deur staan, toen hij andere gezichten zag en
boog.
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Hasselaar en ~ijn vrouw rezen op; Holkens mompelde
iets, wat op een voorstelling leek.
Maar Wirski's oogen flikkerden levendig.
"Herr und Frau Hasselaar 1" vroeg hij, terwijl hij met
een glimlach zijn tanden liet schitteren.
"Das sind wir," antwoordde Hasselaar.
Een bizonder hartelijke begroeting volgde,onmiddellijk gevolgd door een rad gesprek in Duitsch tusschen
mevrouw en den Kammersänger en meneer Hasselaar,
waar Holkens en ~'n echtgenoote met een verlegen ge~icht naar ~aten te luisteren, mee glimlachend, als er gelachen werd, terwijl anders hun blikken hulpeloos gingen
van den een naar den ander.
Maar 't gezicht van mevrouw Holkens verstuurste er
toch onder; wat kwamen die Hasselaarsnuineensvooreen
koue drukte maken in hun huis bij hun gast 1
EIl waar kakeIden ze toch in godsnaam ~oo druk
over1
Kijk die Wiskie nou es lachen en~'n mond opensperren ••• ~e hoorde maar niks als ••• Taatsagge en gnedige
Frau ••• en mevrouw Hasselaar stelde ~ich an ••• nou •••
dat was ook, omdat ~e toevallig 'n beetje Mofrikaansch
kon parlevinken •••
Hasselaar keek eindelijk op ~ijn horloge, en mevrouw
~ei iets tegen Wirski.
Hij boog.
"Wie Sie wollen gnädige Frau ••• tt
"Die familie Holkens ist doch damit einverstanden ••• 1"
vroeg Hasselaar.
"Selbstredend ••• " antwoordde Wirski, "ich habe es ja
geschrieben ••• die wissen Bescheid ••• nichtwar1" sprak
hij, met een buiging naar mevrouw Holkens.
"Ja ••• ja ••• " ~ei deze op goed geluk af.
Wirski uitte nog eenige beleefdheden tot haar.
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"Gnädige Frau ist so liebenswürdig ••• wir sehen uns
doch heute Abend auf die Generalprobe ••• i"
Holkens luisterde eensklaps scherper toe.
"Wat ~ei die mof nou i"
De Hasselaars stonden op.
"Ja ••• dan nemen we nu je gast maar mee he en leveren
hem vanavond weer af ••• 1" ~ei mevrouw met een lachje,
terwijl ~ mevrouw Holkens haar geganteerd handje reikte.
"Watte i" vroeg de~e, opstaande, terwijl ~e haar man
aa~ag.

"Wat bedoelt u i" vroeg Holkens.
"Herr Wirski komt toch bij ons dineeren/' zei Hasselaar nu.
"Bij u i. .. Nee bij ons 1" riep mevrouw Holkens uit.
"Pardon. •• pardon ••• " sprak Hasselaar en dan half
fluisterend. "Ik heb toch dadelijk gevraagd of hij bij ons
de maaltijden wou komen gebruiken, behalve 't ontbijt,
omdat ~e logeerkamers toevallig allemaal be~et~ijn •••
dat was toch van den beginne af aan de afspraak ••• "
"Maar. •• daar weet ik niks van ••• 1" riep Holkens
verlegen uit.
"Nou nog mooier 1" zei mevrouw.
Stephan Wirski wierp een vragenden blik naar Hasselaar,
knikte dan vriendelijk naar mevrouw Holkens, begreep
de woordenwisseling niet.
,,0 .•• maar ••• " viel mevrouw Hasselaar bij, maar ze
onderbrak zich zelf, deed snel 'n vraag aan Wirski, die
bevestigend knikte en boog ••• "Herr Wirski heeft het
toch nog geschreven ook."
"Daar weet ik niks van •• ~ " zei mevrouw Holkens stug.
"Geschreven i" herhaalde Holkens wat beteuterd. "Hier
is de brief ••• " Hij had hem bij ~ich.
"Ach so, mein Brief••• " lachte Wirski. "Was ist denn
los 1"
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"Nichts. •• nichts ••• " stelde mevrouw Hasselaar met
een coquettig lachje gerust.
Hasselaar nam den brief over, las hem.
"Welnu ••• " sprak hij dan, "wat staat hier dan •••
kijk ••• " en hij vertaalde al voorl~end. "Zooals u weet
~l ik dus alleen uw gast zijn voor zoover • •• het overnachten betreft... en het ontbijt... daar ik meneer
Hasselaar heb moeten beloven de maaltijden te zijnent
te gebruiken ••• Met de meeste hoogachting ••• enz •••• "
"Staat er dat 1" vroeg mevrouw Holkens.
Haar stem beefde, en dan met een vreeselijken blik op
haar man: "En jij zei, dat je Duitsch kon lezen en dat
hij 't aannam bij ons .....
Holkens staarde verlegen op den brief, haalde zijn
schouders op.
"Had u er dan ook op gerekend om meneer te dineeren
te hebben 1" roeg Hasselaar zacht.
"Och nee ..... antwoordde mevrouw Holkens 'n beet je
heesch, "op gerekend... zoo zeer niet... en... e •••
't kan me ook niks schelen, waar die vent eet ••• voor mijn
part ••• "
"Ssst ••• " deed mevrouw Hasselaar verschrikt en dan
dringend: "Laat hij in ieder geval niets merken... 't is
'n misverstand ••• we spreken er nog wel es over;'
Ze gaf 'n wenk aan haar man.
"Ja ••• kom de auto wacht •• !' zei Hasselaar. Het
afscheid was zeer koel.
Stephan Wirski begreep er niets van.
"Alles stimmt, gnädige Frau 1" vroeg hi; met zijn gewonen glimlach, terwij} hij mevrouw Holkens de hand reikte.
Ze gaf een slappig handje, knikte wat stroef.
"Ja ••• 't is goed ••• "
Mevrouw Hasselaar deed lievig met knikjes en lachjes; Hasselaar was plechtiger.
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Holkens in ztn gekleeden jast begeleidde ze door de
gangt hielp ze instijgen in de autot kwam nog aandragen
met Wirskits citybag.
Dan reed de auto weg.
In tt huis van Holkens zweefde nog den gansehen
avond de parfum van mevrouw Hasselaar.
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XI
Als er concert van "Kunstminft was in Meerburg, dan
rammelden 's avonds de ramen vati de oude h~en in de
nauwe straten, drie kwartier lang, van het lawaai der
rijtuigen.
Die 't maar eenigszins doen kon ging per vigilante er
heen; en de rijtuigen der Meerburgsche stalhouders
waren zoo ruim, dat gemakkelijk twee of drie families
konden combineeren en elkaar op het vijf minuten lange
ritje afhaalden, om vervolgens vijf minuten in de queue
te staan achter anderen, voor den ingang van de Societeit
om daama de vestibule te betreden, die voerde naar de
vestiaire en de daarachter gelegen concertzaal.
De vigilantes rateiden dan weer weg om nieuwe vrachtjes en het geros en gedaver hield aan tot kwart over
achten.
Dan kwam er 'n periode van uitgestorvenheid over
het stadje, tot half elf, wanneer de rijtuigen opnieuw
lawaai begonnen te maken, tot eindelijk alle Meerburgers
weer thuis waren gebracht.
De concerten van Kunstmin stonden in een reuk van
deftigheid en degelijkheid, en het moesten wel zeer
onafhankelijke naturen zijn, of beklagenswaardige argeloozen, die iets durfden aan te merken op hetgeen geboden werd en hoogelijk geprezen en bewierookt door
den criticus van 't Meerburgsche Nieuwsblad.
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Op de zaal kon Meerburg en Kunstmin terecht trotsch
zijn; het was een bijna vierkante ruimte, hoog, steeds
uitmuntend te ventileeren; geheel in 't wit gehouden met
gouden bie2;en langs de paneelen en de muren en de
consoles der cariatiden, die het balkon steunden.
De zolder was koepelvormig gewelfd uit het midden
van dien koepel daalde de groote lichtkroon en de2;e bouworde gaf iets tempelachtigs aan het geheei, dat wel stemmingsvol was.
Op het hooge podium, amphiteatersgewij2;e gebouwd,
stond een rand van coniferen en palmen en dartusschen
prijkten de busten van Beethoven, Bach en Schüler, de
drie meest geliefde grootheden van Kunstmin.
Bij Zijlmans stonden ze gereed.
Ze 2;()Uden ook met een rijtuig gaan, brutaal gedurfde
luxe van den vader en de moeder, welke laatste 't echter
goedpraatte in verband met het dure toiletje van Bertha
en haar eigen beste kleeren.
Ze 2;ag er bi2;onder goed ver2';Orgd uit, de moeder;
haar vleezig gezicht glom en bloosde van het wasschen
met lekkere 2;eep, het nog dikke haar lag net gescheiden
in twee helften daarboven, glansde van de haarolie, die
2;e er op gedaan had en het nog donkerder deed schijnen,
dan het anders nog was.
De 2;Wart satijnen japon spande glanzend over haar
buste, waar de fijne gouden ketting op rustte die 't horloge bevestigde, ergens weggemoffeld tusschen de haakjes
van het japonlijf. Een glimlach van zelfgenoeg2;aamheid
speelde om haar mond.
Zijlmans, nog magerder dan anders, schonkig en
bleek in 2;ijn wat glimmende 2;Warte jas en 't glansloos
gestreken boordje en front, keek bedrukter; hij voelde
de zenuwachtigheid van Bertha op hem terugwerken en
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dat maakte hem stil, deed hem telkens onbewust zuchten.
Bertha's oogen stonden met vreemd-koortsige schittering in het smal-bleeke gezichtje.
De laatste week was een onafgebroken proef op haar
zenuwen geweest.
Toen de reactie op het bezoek bij Schüler en diens
koud-onverschillige houding wat bedaard was en ze
rustiger haar gedachten kon verzame1en, herinnerde ze
zich eensklaps, dat ze in Frankfort onder leiding van
Prof. Schwengel al eens een Brahms-concert voor piano
had doorgemaakt, maar Brahms had natuurlijk meer dan
een Klavierconcert geschreven en ze herinnerde zich
opus noch toonaard.
Schüler had beloofd het 's avonds te zenden, maar de
avond verstreek, zonder dat er iets kwam; den volgenden
morgen kwam er nog niets; Bertha wachtte tot twaalf
uur, stuurde toen de meid, die terugkwam met de boodschap, dat meneer nog geen tijd had gehad om te zoeken.
De eerste opwelling van Bertha op deze tijding was,
om zich voor goed terug te trekken, maar de moed om
'n stap te doen, die zoo beslissend kon zijn voor haar
toekomst, ontbrak haar.
Ze wachtte.
's Avonds om negen uur eindelijk werd de partij thuis
bezorgd.
Met bevende handen maakte ze het pakje open; dan
ontsnapte haar een kreet van blijdschap; ze herkende het
concert, het was hetzelfde.
Meteen herinnerde ze zich nu, dat het bekend stond
als een technisch zwaar werk, vol geraffineerde moeielijkheidjes en dat het daarom dikwijls als examenproefstuk
voor het einddiploma van conservatoria werd opgegeven.
Destijds had ze het meermalen gespeeld tot groote
tevredenheid van Schwengel.
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Tegenover haar ouders had ze de teleurstelling niet
geheim kunnen houden; haar rood behuüde oogen verrieden te zeer, dat er iets haperde.
Moeder Zijlmans had de portee van de zaak niet heelemaal begrepen, al schudde ze ook meewarig het hoofd,
doch Zijlmans was wit geworden, toen hij 't hoorde.
En ineens met z'n vuist op de tafel slaande had hij
geschreeuwd: "Je zult niet speIen ••• ik wil niet, dat je
speelt, kind ••• dat ••• tuig ••• die schoeljes ••• 1"
Bertha bevend, had hem gekalmeerd, zacht betoogd,
dat een retraite nu nog erger was voor haar reputatie, dan
een desnoods gebrekkig auditie en ze kende dit stuk •••
wat Schüler niet bevroedde ••• zou probeeren of 't nog
ging ••• nog zes dagen had ze ••• en immers als 't niet
ging ••• dan kon ze zieh nög terugtrekken, desnoods op
't laatste oogenblik... aan een volslagen fiasco zou ze
zieh niet blootstellen •••
J uffrouw Zijlmans had met veel instemming geknikt; ze
begreep niet waarom haar man nu ineens zoo driftig werd.
Als Bertha niet speelde, dan zou dat die goeie meneer
Schüler zoo verschrikkelijk spijten en meneer Vergeer
ook en meneer Hasselaar en al die andere heeren, die
altijd zoo vriendelijk voor Bertha waren.
Vader en dochter hadden maar gezwegen en Bertha was
naar het salonnetje gegaan, had de lamp opgestoken en
was gaan speIen.
En met een zucht van voldoening en verlichting was
ze dien avond geeindigd; het ging nog. •• het zat nog in
haar vingers... een enkel onderdeel behoefde nog wat
speciale studie. •• en dan zou het gaan.
Alleen. •• en dat voelde ze met pijnlijke zekerheid •••
uit het hoofd speIen zou niet mogelijk zijn, ze moest de
muziek voor zieh hebben.
De volgende dagen hoorde ze niets van Schüler; einde170

lijk, twee dagen voor het concert, ontving ze een uitnoodiging om op de generale repetitie te komen.
Dus slechts eenmaal voor de uitvoering 2;OU ze gelegenheid hebben om te repeteeren met orkest.
Toch glimlachte 2;e even als ze het briefje, een simpeie
kennisgeving, las.
Ze had gestudeerd die laatste dagen, dat haar vingertoppen tinteiden, en ze wist nu, dat ze het technisch
beheerschte.
Op de repetitie 2;elf, voor 2;e begon, was Schüler in
't oogvallend min2;aam geweest, hij had haar toegelachen,
op den schouder geklopt en vriendelijkheden gezegd, die
de anderen konden hooren.
Dan waren 2;e begonnen.
Bertha speelde 2;onder eenige aarzeling of fout met
mooien vollen aanslag het eerste deel; een spontaan
applaus en luide bravo's gingen op uit het orkest.
Schüler, voor ~'n lessenaar, stond wat in elkaar gebogen;
hij gaf geen enkel teeken van goed- of afkeuring; 2;ijn blik
ging even loerend naar Bertha, dan tikte hij, om verder
te gaan.
Het Allegro.
T oen kwam er een incident.
Bertha herhaalde een gedeelte, waar een uitdrukkelijk
da capo stond, en het orkest repeteerde niet.
Schüler tikte driftig af.
"Wat doe je ••• 1" vroeg hij, Bertha aan2;iende.
"Ik speel,wat er staat," antwoordde 2;e met meer scherpte
in haar toon, dan 2;e wellicht bedoeld had.
Het bloed vloog Schüler naar 't hoofd.
"Wij repeteeren niet ••• 't concert is al lang genoeg ••• tt
sprak hij wat heesch, terwijl hij recht voor 2;ich uit2;ag op
het orkest en meteen tikte om door te gaan.
In het derde gedeelte was het orkest een oogenblik in
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den war; maar Schüler tikte niet af, dirigeerde onverschillig door, ten einde toe.
Een heel zwak applausje brak nog even uit maar 't klonk
gesmoord, maar half gedurfd; Bertha stond op, neigde
vluchtig; ze zag even het gezicht van Vergeer, die achter
zijn cello zat en een blik van verstandhouding wisselde
met Schüler, die achter zijn hand gaapte.
Dan rolde ze haar muziek op en ging heen.
Ze beefde van hoofd tot voeten.
Voldoening voelde ze over het spontane applaus en het
scherpe antwoord, dat ze gegeven had aan Schüler.
Maar met angstige zekerheid had ze nu ook zijn verklaarde vijandschap gevoeld, zijn haat.
En daarom had ze gebeefd voor den avond van heden.
Bertha herinnerde zieh met hoeveel blijdschap ze zieh
'n week of drie geleden had zitten verheugen op 't vooruitzicht van dezen tocht per rijtuig naar de zaal.
Een zegetocht had ze zieh er van gedroomd, reeds dan,
voor 't concert, om het interessante van haar persoonlijkheid, "de soliste" van den avond ••• !
Nu zat ze naast haar moeder in de donkere vigilante,
haar vader tegenover haar, en ze had het gevoel of ze reed
in een begrafenisstoet.
Ze spraken geen van drieen, behalve dat juffrouw
Zijlmans een paar opmerkingen had gemaakt over de
raampjes, die ze haars inziens wel eens mochten lappen,
want 't vuil kleefde er aan en tevens veronderstelde ze,
dat er heel wat stof zou vliegen uit de zitkussens van 't
rijtuig, als je die es met een mattenklopper zou bewerken.
"Waarom houen we stil 1" vroeg Zijlmans, die achteruit reed.
Bertha keek opzij.
"We zijn bij de societeit/' sprak ze met een beving
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in haar stem, "maar daar zijn andere rijtuigen voor:'
Ze zwegen weer, hoorden 't geratel der rijtuigen, die
leeg wegreden om nieuwe vrachtjes, schoven telkens wat op.
Ineens zag Bertha 't licht van den ingang, een concierge
deed 't portier open.
Ze wipte er vlug uit, hielp haar moeder, die lang met
een dralenden voet zocht naar het uitstaptreedje en daar
eindelijk zwaar op neerkwam.
Dan ineens stonden ze alle drie in de vestibule.
Bertha keek vluchtig-schuw rond.
Zou er niemand van het Bestuur zijn om haar te ontvangen?
Maar ze zag geen dier heeren en ze schoven al mee
met anderen, de vestibule door, naar de vestiaire; daarachter zag ze door de geopende deur in de zaal en op
't podium in de verte ••• de~ vleugel.
Ben huivering trok over haar rug, deed haar kort rillen.
Dan hielp ze haar moeder bij 't afleggen van haar
mantel.
Ze hadden gereserveerde plaatsen vooraan op de eerste
rij; een solistenkamer was de societeitszaal niet rijk.
De zaal was al goed gevuld en toen ze door 't middenvak naar voren sehre den, hoorde Bertha een paar maal,
dat de menschen 't over haar hadden.
"Kijk. •• in dat lieve toiletje met die chrysanten •••
ja ••• dat is ze ••• "
Ze had zichzelf thuis ten voeten uit bekeken in den
grooten spiegel en toch ook wel met voldoening gezien
hoe smaakvol en eenvoudig tevens het toiletje haar stond.
Maar een fel-bittere gedachte weIde in haar op, toen
ze dat fluisteren nu hoorde.
"Dat lieve toiIetje met chrysanten ••• "
o zeker, haar optreden zou een succes zijn voor de
naaister.
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Op het podium waren ze al aan het stemmen; een paar
der meespelenden, die ze kende, bogen; ze neigde terug,
glimlachte even, triefeide dan wat verlegen aan haar handschoenen.
Ineens hoorde ze een gedruisch achter zieh, boven de
murmeling der pratende menschenstemmen uit en toen
ze omkeek zag ze in 't middenvak de Hasselaars komen met
Stephan Wirski.
Overal stonden menschen op, om ze te zien passeeren.
Mevrouw Hasselaar was in 't wit satijn met een voor
Meerburg ongehoord laag decollete; ze had een schitterende parure in het haar en ze droeg zichtbaar de partituur,
waaruit ze zingen zou, gebonden in rood marokijn.
Achter haar schreed Stephan Wirski, in rok, een
ridderorde in het knoopsgat, klein, zelfbewust, met een
gHmlach als van/vooruit geweten succes.
Daarachter volgde de groote figuur van Hasselaar's
professorale verschijning met zijn witte lokken en dikke
brilleglazen.
Hij droeg de lila satijnen, met witte struis afgezette
sortie van zijn vrouw aan den arm, en de partituur van
Wirski in de hand.
Mevrouw Hasselaar voerde al loopende een luid
Duitsch gesprek met Wirski achter haar, die echter niet
hoorbaar antwoordde en ze neigde en lachte en knikte
onderwijl links en rechts naar de vrienden en kennissen.
Toen ze vooraan was gekomen bij de eerste rij stoelen,
zag ze vluchtig naar rechts, waar Bertha zat, draaide zich
dan erg bewegelijk enschokkerig om en zei tot den
zanger: "Ich glaube es ist am Besten, wie setzen uns
hier ••• "
"Zu Befehl... gnädige Frau/' sprak Wirski die
glimlachend zijn tanden liet zien.
Ineens sehoot Vergeer van 't podium op de Hasselaars
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en Wirski af; keurig correct in rok, onberispelijk gekapt
en met een extra glans in zijn lorgnetglazen.
Een erg lacherig druk gesprek volgde ; mevrouw Hasselaar's stem was hoorbaar door de heele zaal; Vergeer
en Wirski stonden er glimlachend bij, wreven aldoor in
hun handen.
Meneer Hasselaar stapte het podium op, om zijn
contrabas te gaan stemmen.
Mia Melius verscheen, noch lichtelijk trekkend met
haar eene been; ze stevende dadelijk af op Vergeer en de
anderen, en bijna gelijktijdig kwam ook Schüleropdagen.
Hij doorliep het middenvak in de kalme bewustheid
van zijn onwankelbare populariteit, groette en glimlachte
naar alle zijden, tikte hier een leerlinge op den schouder,
kneep er daar een glimlachend in de hand, bleef even
staan bij de Beelmansen, met wie hij een kort praatje
maakte en ging dan recht door naar voren, sloot zieh
ook aan bij Vergeer en de anderen, maakte 't gesprek een
oogenblik nog luider en lacheriger.
Maar zijn dirigententaak eischte hem dadelijk op; hij
besteeg de trapjes van het podium; halverwege wendde
hij zieh eensklaps om, scheen in de zaal te zoeken, keek
dan plotseling naar Bertha en knikte haar vriendelijk en
verstandhoudingsvol toe.
Bertha neeg terug met een strak gezicht, keek dan
dadelijk voor zieh, zag een oogenblik later haar vader aan
die met z'n oogen vroeg. Bertha haalde haar schouders op.
Haar moeder begon te fluisteren over de japon van
mevrouw Hasselaar en schatte het satijn op twaalf gulden
de el.
Toen Bertha even later opstond, om te gaan verzitten,
wijl haar moeder vreesde voor valsehe plooien in haar
rok, wierp ze een blik in de zaal achter zieh.
't Was stampvol geworden, en nog kwamen ersteeds
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menschen binnen; ze zag kolonel Verduin met het briefje
van de besproken plaats in zijn hand, zoeken; daarachter meneer en mevrouw Holkens, die blijkbaar erg
in de achterhoede hun plaatsen hadden.
T oen ze weer zat, ging het schelletje al, dat orkest en
koor naar boven riep en dade~ijk stroomde een bonte
menschenmassa langs de podiumtrappen omhoog.
De dirigentenplaats was nog onbezet en Bertha zag
nu ineens een lauwerkrans om den lessenaar hangen met
witte linten er aan.
Zoodra koor en orkest hun plaatsen hadden ingenomen,
besteeg mevrouw Hasselaar aan den arm van Vergeer,
het podium, gevolgd door Stephan Wirski.
Bertha zag het eensklaps met een schok.
Mevrouw Hasselaar had bloemen gekregen.
Ben applaus brak los in de zaal toen ze boven was
gekomen; de zangeres glimlachte, neigde, legde haar
bloemen naast zieh, ging dan naast Stephan Wirski
zitten, die weinig notitie scheen te nemen van het publiek
en in zijn partituur bladerde.
Toen kwam Schüler uit de zaal naar boven, trad op
den lessenaar toe, vond blijkbaar met groote verrassing
en aandoening de lauwerkrans.
Ben applaus daverde onmiddellijk bij zijn verschijnen
uit de zaal en het orkest; ook de solisten applaudiseerden.
Schüler, met de krans in zijn hand, boog en glimlachte
naar alle zijden, hief als met een vermaning een vinger op
tegen Vergeer, wien hij als president van Kunstmin deze
ongedachte verrassing weet, schudde dan blijkbaar nog
even geroerd het hoofd en tikte.
"Waarom krijgt-ie die lauwerkrans 1" hoorde Bertha
achter zich fluisteren.
,/t Is de negen en dergtigste maal, dat hij op Kunstmin dirigeert," klonk 't antwoord.
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Even later had de uitvoering van Brahmts Requiem
een aanvang genomen.
Kunstmin beschikte over goede krachten t het koor
was terdege geoefend t vooral de sopranen en alten waren
voortreffelijkt terwijl de tenoren en bassen door toewijding
en ambitie trachtten aan te vullent wat hun door numerieke
zwakte ontbrak; het dilettanten orkestt versterkt met
eenige beroepsmusici verrichtte verdienstelijk 2;ijn 2;waren
taak en 2;00 was de uitvoering voor koor en orkest er
ditmaal ook eenet waar Kunstmin eer mee inlegde.
Stephan Wirski voldeed goedt maar naast 2;ijn vol mooi
geluidt klonk het sopraantje van mevrouw Hasselaar
pijnlijk schraal en scherp.
Wat 2;e aan stemmateriaal mistet trachtte 2;e goed te
maken door de voordracht; telkens wierp ze al2;ingend het
hoofd schuddend achterover en gilde 2;00 denoten er uit.
Een oogenblik was 2;e mist doordat 2;e teveel bladen
tegelijk van haar partituur omsloegt maar Schüler redde
handig t Wirski hielpt viel ineens zingende in t een maat
slechtst dan was mevrouw Hasselaar weer terecht en 2;ong
2;e verder.
Na die aria juichte het publiek dubbel t 2;ooals het dit
ook pleegt te doent als een kunstemaker 2;ijn zwaarste
toer eerst een paar keer laat mislukken t om ten derde
maal het blijkbaar dan toch wel ongehoord moeielijket
schitterend te volbrengen; maar bovendien was aan een
groot deel van het publiek het ongelukje van mevrouw
Hasselaar ontgaan.
Berthat die t mU2;ikaal als 2;e waSt door de mU2;iek weer
dadelijk geboeid werd t had de fout mee gevoeld als een
vergissing van 2;ich 2;elf; 2;e kleurde er van en bewonderde
tevens de koelbloedige en handige wij2;e waarop Schüler
het had weten te redden.
Ballota Musioa, 12.
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In de pauze, toen de 2;aal voor driekwart was leeggeloopen naar de koffiekamer, trad Vergeer als president
van Kunstmin op Bertha toe, groette wat beschermend
en uit de hoogte de moeder, want Zijlmans 2;elf was ook
een glas bier gaan drinken, en maakte een praatje;
vroeg of 2;e er erg tegenop 2;ag. •• en of 2;e soms iemand
naast 2;ich wilde hebben voor 't omslaan?
Maar Bertha bedankte, sloeg liever 2;elf om, 2;ei echter,
dat 2;e het aanbod waardeerde, en heel vriendelijk vond.
Toen, na een oogenblik, ging Vergeer weer heen.
,,'n Vriendelijke man toch altijd ••• tt 2;ei juffrouw Zijlmans.
Bertha knikte 2;Wijgend.
De paU2;e duurde niet lang en voor alle menschen
weer op hun plaatsen 2;aten, was de kindersymphonie van
Haydn al begonnen.
Bertha voelde 2;ich telkens huiveren.
Als dit nu voorbij was, en 2;e wist het, het duurde niet
lang, dan moest zij optreden en daar aan dien vleugel
plaats nemen; 2;e begon al met haar handschoenen uit te
trekken, humde even een kriebeling weg in haar keel.
Dat ge2;icht van Schüler gisterenavond, toen 2;e 2;00
bruusk antwoord gaf ••• 2;e moest er nu vooral om denken,
dat z;e niet repeteerde ••• dat gedeelte ••• verbeeld je,
2;oo'n interme2;2;o op een uitvoering ••• op een debuut
nog wel ••• om te sterven ••• want't publiek begrijpt niet
aan wie de fout ligt ••• geeft dadelijk de schuld aan de
solist, als er iets hapert.
Ineens schrok 2;e op door 't losbarstend applaus: de
kindersymphonie was uit.
Ze z;ag Schüler buigen en lachen. •• lachen... 't was
immers maar een muzikale scherts... daar paste geen
strak gez;icht bi;.
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Bertha moest even diep ademhalen.
"Nou jij kind ••• " sprak haar vader zacht, terwijl hij
haar even in den arm kneep.
De jongens en meisjes, die mee hadden gewerkt aan
de symphonie, verlieten luidruchtig met groote sprongen
het podium.
Het praten der menigte roesde weer door de zaal.
Bertha voelde, dat ze steenkoude handen had; ze wreef
ze over elkaar, kneep in haar vingertoppen omzetelaten
gloeien, probeerde of ze wellenig waren.
Telkens kneep er iets in haar, wat den adem deed
stokken, dan rilde ze met een schokje.
Hoor, daar ging het belletjevoor het orkest! Nu ging
het komen.
Moest ze opstaan 1
Ze zag naar opzij, waar 't bestuur zat, met de familie
Hasselaar en Wirski en Mia Melius.
De orkestleden klommen op, begonnen te stemmen.
Ineens voelde Bertha, dat ze klappertandde.
,/k Ben zoo koud," sprak ze zacht met een rillinkje.
Zijlmans knikte haar bemoedigend toe: ,/t Gaat wel
over als je speelt ••• "
Schüler beklom de trappen van het podium, ging voor
zijn lessenaar staan.
Plotseling zag Bertha toen Vergeer voor zieh; de
schittering van zijn lorgnetglazen vlak bij haar gezieht;
hij had een bouquet van witte asters en tuberozen met
venushaar in de hand, bood haar dat aan, presenteerde
meteen zijn arm.
Juffrouw Zijlmans siste van bewondering over de
prachtige blommen; Zijlmans slikte een paar maal iets
weg.
Bertha voelde zich gaan naast Vergeer langs de menschen van de eerste rij, de enkele trapjes van het podium
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op, tot bi; den vleugel. Daar zette hi; haar muziek op den
lessenaar, maakte een buiging en liet haar alleen.
Even stond ze rechtop, zag in de groote zaal beneden
haar, tegen de honderde gezichten, vreemd rood en wit,
die haar aanstaarden.
Een vriendeli;k applaus brak er uit los: ze boog even,
neigde ook nog naar Schüler, die wat stuursch terug·
knikte.
Bi;na dadelijk daarna liet hij het orkest beginnen.
De orkestparti; stond met kleine nootjes in haar eigen
parti; aangegeven.
Ze volgde met strakke aandacht.
En ineens had ze forsch in de toetsen gegrepen en
speelde ze de introductie.
Een gevoel van vreugde kwam over haar... wat had
ze ook te vreezen ••• ze beheerschte het immers ••• maar
niet denken. •• niet denken ••• 1
De prachtige Ibachvleugel van Kunstmin sprak makke·
lijk aan en de mooie klank van het instrument riep haar
muzikale begaafdheid vanzelf wakker... ze durfde ~ch
geven, en de welluidende muziek zong heerli;k in de
groote zaal.
Na 't eerste deel klaterde even een applaus op; een
stem riep luid: "Bravo 1" maar dadeli;k werd er gesist Qm
stilte: Schüler was onmiddelli;k met het allegro begonnen.
Bertha voelde zich rustiger, moest even glimlachen
om Schwer's truc om applaus te smoren. •• 't kwam wel
terecht ••• straks am het slot, dan kon hij 't niet meer
beletten •••
'n Oogenblik later pareIde het allegro onder haar rappe
vingers; opwekkend, tevens lustig thema, daue,speelde
met voorliefde, om de bli;heid, die er uit klonk.
Even flitste het door haar geheugen, dat ze er nu vooral
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om denken moest, niet te repeteeren. Dadeli;k na de
point-d'orgue forsch, attaca, overgaan op het scherzando.
Ze spee1de.
Maar eensklaps, toen ze 't aanvangsthema van dat
scherzando forsch liet uitzingen, hoorde ze dat het orkest
mis was. •• nog even spee1de ze door. •• Wat gebeurde
er ••• 1
Plotseling zag ze Schüler van zi;n lessenaar afvliegen
terwi;t 't orkest bleef doorspelen.
Hi; boog over den vleugel heen; ze zag zi;n gezicht
vlak bij het hare en ze hoorde z'n stem scherp en gejaagd
fluisterend:
"Repeteeren ••• ! M'n God, repeteer dan toch dat
allegro.. .1 Het staat er immers ••• 1u
Ze werd doodsbleek.
"Repeteeren ••• 1" stamelde ze bevend, lIen u zei .• 1,t
Maar hij sloeg al driftig haar muziek terug, siste •••
"Nee ••• nee ••• nee ••• 1Hier ••• hier ••• ! "Gauw maar •• :.
dan was hij weg.
Bertha staarde op de muziek, hoorde 't geluid van
't orkest als een onontwarbare kakofonie. •• dan weer de
sissende stem van Schüler••• luider nu en ongeduldiger•••
"Letter F... Letter F ••• 1,t en 'n oogenblik daarna,
als ze totaal er uit bleef, nog boozer en luider: "Letter G •••
G. •• letter G ••• {U
Ineens zag ze die letter in de muziek en daar dadelijk, als mechanisch, greep ze weer in de toetsen
en speelde ze door. •• maar 't orkest was nog achter •••
het sloot niet... ze zag, dat Schüler ophield met dirigeeren,. •• z'n schouders ophaalde... ze speelde nog
door, het derde deel ten einde toe, maar ze was alle
zelfbeheersching kwi;t, struikelde in de vlugge passages,
sloeg telkens mis; het orkest kon niet meer volgen, was
dan een kwart voor, dan achter •••
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Zoo kwam het einde.
Bertha bleef even als verwezen zitten.
Dan stond ze op, hoorde een zwak, dadelijk verstervend
applausje in de zaal ••• even boog ze nog, ••• zag de
menschen al opstaan, in jacht om weg te komen. Dan
daalde ze alleen de podiumtrapjes af, moest zieh grijpen
aan de leuning, voor een plotselinge duizeling.
Onderaan stond haar vader, die toe was geloopen, zijn
hand uitstak om haar te helpen en haar dan zachtjes
meevoerde naar haar moeder.
Door de leegstroomende zaal woei al een kille tocht
van buiten.
"Kom... weg... weg ••• t, sprak Bertha, als haar
moeder, toen ze naderde, nog even glimlachend bleef
zitten en bewonderend zei: ,/t Was prachtig kind •••
prachtig ••• !"
Ze schreden terug door de middengang, achter de
anderEm aan.
"Je bloemen ••• je vergeet je bloemen ••• I" sprak
juffrouw Zij1mans stilstaande.
"Nee ••• " antwoordde Bertha, bijna onhoorbaar en
ze duwde haar moeder zachtjes verder.
Tien minuten later reden ze in hetzelfde rijtuig naar
huis.
J uffrouw Zijlmans was trotsch en tevreden, begreep
alleen niet, dat Bertha die bloemen nou liet liggen + • •
maar 't was prachtig geweest en die dames achter haar
hadden nog gezegd: ttWat een mooi toiletje heeft ze an •••
waar zou dat gemaakt zijn? •• " en ik zee dadelijk:
"Bij juffrouw Geering mevrouw... nou daar keken ze
van op... bij de eerste naaister van Meerburg • •• dat
weten ze allemaal • •• dat kost item zooveel ••• !"
Bertha sprak niet.
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Het licht van een straatlantaarn viel even op haar
weggetrokken bleek gezichtje.
Zijlmans keek naar zijn dochter, zag, dat ze haar oogen
gesloten had, maar onder de wimpers uit zakten de
tranen op haar wangen.
Hij zocht in het donker van het rijtuig haar hand en
hield die vast, tot ze stilhielden voor hun huis.

XII
De Hasselaars gaven een soupeetje na in een der zalen
van de societeit.
De bestuursleden van Kunstmin met hun dames en
Mia en Stephan Wirski en kolonol Verduin, en de Holkensen die waren allemaal uitgenoodigd.
De tafel zag er aanlokkelijk uit; de kastelein van de
soos had er verstand van; een prachtig opgemaakte
kreeftensla stond midden in en een schat van bloemen
geurde er •.
"Ach, Sie Holländer essen ja viel zu viel 1" schertste
Wirski, die met Mia aan zijn arm binnenkwam, dadelijk
achter mevrouw Hasselaar met Jhr. Vergeer.
,,0, ik sie kreeft ••• heerrlijk jal" kraaide mevrouw
Beelmans aan den arm van kolonel Verduin. "In Inje
aten wij ook altijd kreeft op soupeetjes ••• tt
"Neemt plaats dames en heeren, neemt plaats •••
Non, jij hier tusschen mij ••• en meneer Holkens, dan
zit je veilig en kun je niet kibbelen met meneer Schüler •••
Schüler ••• magik je daar verzoeken; ja, naast mijn
vrouw en mevrouw Beelmans ••• zoo ••• hm waar is de
pianiste ••• 1"
Hij bracht de hand aan zijn brilleglaz;en, tuurde kippig
rond.
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"De pianiste ••• juffrouw Zijlmans ••• Waar is die •••
Die hebben we toch ~eker ook gevraagd ••• ?"
"Die is al naar huis meneer ••• tt ~ei een bediende, die
met champagne aan kwam. dragen.
"Och ja, die is natuurlijk maar gauw heengegaan na
~oo'n fiasco ••• I" fiep Mia.
"Och ••• ik had bepaald met haar te doen," zei mevrouw Hasselaar. "Bepaald ••• ik vond het zoo ~ielig ••• "
,;t Was niet te redden;' sprak Schüler.
"Dat 's ook eens, maar nooit weer!tt riep Vergeer.
Schüler haalde ~ijn schouders op.
"Ik heb 't je wel ge~egd ••• ze is een leerling van
Schwengel ••• maar jullie wilden het ••• "
"Nee dat schaap presteert nies ••• " ~i mevrouw Beelmans, ,,~e knoeit... en 't ging soo falsch, ik werd er
koud van... betoel· betoel koud ••• tt
Ze ~aten nu allemaal.
Hasselaar gaf een wenk.
Bedienden schoten toe en presenteerden champagne.
Hasselaar hief ~ijn glas op, tikte er tegen, begon te
toasten •
•,Dames en heeren ••• tt
Voorjaar 1913.
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