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Sluike nevel-flarden hangen rafelig over de kleine
stad Alschat. De vensters van de huizen, die toch bij
zonneschijn als oogen tintelen, staren blind in de
laag-gezakte wolken, en de straten, pleinen en boomen
lijken zich golvend te bewegen en langzaam als in
duizend vreezen op te stijgen.
Het heeft er veel van of het stille onschuldige
Alschat met zijn winkels en winkeltjes, zijn deftige
heeren-sociëteit, het keurige café-restaurant-logement
„De vergulde boogschutter ", het fatsoenlijke dans
alleszins-nette Victoria-bioscoop,-instuLkop,de
de vroom-verzonken achterom-straatjes en de zes
kerkjes, heimelijk voor een Gods--tienduwsch
gericht ten Hemel vaart.
Onverhoeds breekt op een slappe wind-stoot de
zware September-mist in kieren open en laat door
kronkelige spleet-gangetjes de vervreemde verstilde
buitenwereld zien.
Haast alle menschen kijken even op. „Wordt het
lichter ?"
En Pieta Arsting — die vaak gezien wordt aan de
stemmige kloosterachtige vensters van het weeshuis
— legt met een gretig lief gebaar, dat vermurwen
wil, haar bruine slanke meisjeshanden tegen een van
Ik verwacht het geluk.

die kleine raamruiten aan. „Och, alsjeblieft Heer,
een kleine zegen, een beetje zon."
De slaapzaal staat grauw, doodsch en koud
achter haar, drie hooge witte muren met stichtelijke
spreuken, rond drie ijzeren ledikanten met toebehooren, een wrakke dekenkist en een reusachtige
hangkast.
Pieta voelt de arme verlatenheid aan van de dingen
rondom haar en let er toch niet op voor het oogenblik. De nevel daarbuiten gaat wijder open, al-wijder.
Ze ziet de oude grijze Servatius -toren aan het WitteKruisplein, de rist smalle trapgevels in de Kloosterklok, de ronde boog van de Apostelpoort en bleek
de brons- en geel-verkleurde herfstboomen aan de
ingang van het plantsoen. Maar ook vrouw Boeklee
is te onderscheiden. Ze staat bij het pothuisje met
de schraal- nabloeiende oranje geraniums, draagt haar
zwart-roode omslagdoek, en praat met iemand die
onzichtbaar blijft. Een aanspreker gaat van huis tot
huis, het is Gaardeeg de Koster. De linten van zijn
hooge zijden hoed, die versierd is met de zilveren
cocarde van de begrafenis-onderneming, zwieren in de
zwakke wind als wimpels van schepen. Een vischvrouw, met de gladde witte kap en de bleek-roodgevoerde pelerine die in Bettig gedragen wordt, vent
met visch. Dunne nevelsluiers glijden over de vrouw
heen, wolken rijzen omhoog bij het pothuis. De
wereld trekt weer dicht. Over de vensters vallen
vleugels van damp.
Pieta laat de handen moedeloos en monter tegelijk
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van de raamruiten glijden. „Mocht het niet, Heertje?,
is er een van ons stout geweest ?"
Haar stappen klinken hol op de kale breede treden
van de blank- geschuurde wenteltrap. „Oh ja, wat
dacht ik zoo straks ook weer? Och toe, je moet het
nog weten, me- snoetje ! Het was wat innigs, het was
wat met Adolf." Ze staat een oogenblik oolijk-verwezen rond te kijken in de lange witte booggang,
tuurt met een harde lach-blik naar de zwierig- geschilderde regentenkop op een muurvak met gipsen
bloemslingers en bolle bazuin- engeltjes vlakbij, betast
doelloos haar wit- zijden vlechten en schudt mistroostig-jolig het hoofd. „Weet het niet meer."
Absent komt ze de holle grijs -steenen keuken in,
draait wrevelig-speelsch de gaspit onder de pan met
soep hoog en laag, neemt een koffieboon uit de
koperen molen-kop en knabbelt er vinnig op. Hals
bezint ze zich nog altijd op het intieme praatje-starig
dat ze daareven, voor de mist dun werd, met haar
droom-minnaar Adolf Haagstein gehad heeft. »Avondster," zei hij, „of nee — bloesem, teedere bloesem,
net als die graaf Piquet in het feuilleton — maar de
rest is foetsie." Resoluut loopt ze dan ineens met
haar diepe groente-mand de hoog-ingesloten binnenhof
over naar de moestuin, en trekt rabarber uit.
Een musch tsjilpt beklemmend- scherp in de sloome
stilte, een kat sluipt diefachtig rond : zwart met een
magere armoe - staart en twee vurig-groene spikkeltjes
achtermuurtje met de bruine schervenrand-ogen.Ht
is halverwege weggevallen in de damp. Een stap
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schuifelt er spookachtig achter langs, vrouw Boeklee's
stem is flauw te hooren, een raaf krast. Zwaar-tikkend
vallen de lekdroppen in het roode krul-blad op de
paden. De witte puntdoek om Pieta's hals wordt
vochtig, de slippen van haar schort zijn drijfnat. Als
tak-klauwen hangen de grijze boom-kruinen boven de
tuin, de paden zweven af en aan, zijn nu eens dichtbij,
dan weer ver-af, en de zware hooge boomen van de
binnenhof lijken ouelijk-stram heen en weer te
schuifelen.
Pieta drukt de borst in en trekt de schouders op.
„Iew-iew, nou kon je best een duiveltje zien opduiken
met koehoorns en een paardestaart." Er lijken ook
donkere nevel-wezens met golverig weg-vloeiende
armen en beenen rond te waren in de damp. Stugopgewekt kijkt Pieta er naar. „Och zoo ?" Dan
steekt ze ouderlingachtig-gestreng de vinger op. „En
dacht jij dat dit het voor-portaal van de hel was,
snoetebakkes ?, schaam je wat! Vandaag krijg je nog
wel boonensoep met ui en koehart. En Zondag mag
je „Het spaarzame Liesje" lezen van mevrouw Mast.
En wat zegt juffrouw Siebrecht Zint, me-snuitje ?
Juffrouw Siebrecht Zint zegt : „Pieta voert alle arbeid
met groote accuratesse uit." Had je nou maar naam
kon je dat maar op je naamkaartjes laten-kartjes,
drukken: Petronella Christina Arsting, voert alle
arbeid met groote accuratesse uit." Ze stoot met de
duimnagels putjes in haar wangen. „De toezicht
zijn gèk op je, gelukskind, gèk — ja. Maar-dames
waarom wil Moeder eigenlijk niet dat we toezicht4

dames zeggen? Toezichtdames, dat zijn ze toch, als
ze er op letten moeten dat wij geschikt eten krijgen
en warme nette kleeren ? Enkel: de dames — dat
is zoo kaal. En een bende leuks hèb je, me-hart. Om
te beginnen Cat 1), en dan zwijgende hulde van
Antonie Klepelei onder de lantaarn." Ze maakt gekke
fratsen tegen Antonie — Antonie is zoo wit en
bobbelig of hij lang in chloorwater gestaan heeft en
toen erg bleek geworden is. Ze aapt ook goedmoedig.
spottend Dominee Creboolders na. „We beheuren-n
stark te staen in onze euverteuging." Met een driehoekig mondje en een dik-gedrukt kinnetje prevelt
ze dat, knikt gewichtig en maakt een breed handgebaar. En dan is ze opeens heelemaal Dominee Creboolders. Dominee trekt de imposante wenkbrauwen
op, beweegt de lippen of hij pas een glaasje wijn
gedronken heeft en zegt: „Sprikken-n mut man
lee-ren-n, ik hab ènderhèlf jaer sprikles gehad." Pieta
heeft nu een dikke glimmende mannen-neus met
lorgnet en een bloot vierkant gezicht met kale dikke
lippen. Ze tipt met de vingertoppen haar mondhoeken
aan. „Wie tar waereld zal mijne froow wurden te
Elschet ?"
Dan ziet ze de groene oog-splitjes ook weer.
„Poesie," fleemt ze met scheef-weggetrokken lippen,
een oogenblik steekt ze zoo vèr mogelijk de tong uit,
dan trekt ze weer hardhandig aan de rabarber-stelen,
het breek-geluid knapt de stilte aan stukjes. „Alles
1)

Catechisatie.
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klinkt griezelig," denkt Pieta. Ze ademt diep, ook dat
ademen klinkt griezelig. „Mi-auw," stoot ze plotseling
venijnig-fel uit. De kat schiet vliegens-vlug in de
nevel weg. Aan een of ander onzichtbaar open-raam
in de achtergevel van het Huis, zegt Moeder Pelikaan
met omfloerste stem : „Vieze katten."
Wina Levina Scheefhals slaat met harde flappen
een stofdoek uit, noch de stofdoek, noch Wina
Levina is te zien. Stijn Mets veegt waschwater door
de goot op de binnenplaats, de witte kruisbanden
van haar schort lijken leeg door de damp te zweven.
De jongetjes kibbelen zeurderig met elkaar, er is geen
spoor van hen te ontdekken. Dorussie Doon snijdt
ergens over op. Roeltje Relten praat er hakkelig
tegen in. Een rosse lichtvonk gloort lieflijk door de
nevel, dat moet een brandende sigaren-neus zijn:
Vader Pelikaan zal rooken, Vader zal bezig zijn.
Pieta fluit zacht. De nevel-lappen bedekken haar
geheel. Men hoort haar rukken en breken. Zij is niet
meer te zien. De nevel hangt over elk mensch en
elk ding een dicht gordijn.
— Zoo is het 's morgens en zoo is het 's avonds
en zoo is het ook daags daaraan.
Pieta neemt stof af in de schemerige boog-gang,
en met diepe frons-deuken boven de oogen, zoo of
ze klein kriebelschrift ontcijferen moet, kijkt ze naar
de weezen-schilderij in de vestibule. Ze kent die
vestibule-weezen door en door, en bekijkt ze toch
altijd weer. De jongens zijn oue mannetjes met lange
schrille handen, vreemdsoortige hoedjes en versteende
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oogen, de meisjes-gezichten komen kaal-rond en
bakerachtig uit de strakke neepjesmutsen te voorschijn.
„Stakkerds," zucht Pieta en het is of er achter
haar rug iemand geluidloos lacht. Ze kijkt om en
schrikt van haar eigen gezicht in het kapstokspiegeltje :
het staat daar zoo vreemd in het doffe vierkante
ruitje, donker, bruiner dan het is, met sterke vast
opeengeklemde lippen, spierwit zijig kroeshaar en
zwarte beweeglijke oogen. Dat ze geschrokken is, wil
ze zichzelf niet bekennen. „Dan wij, hè ?," zegt ze
poenig, „wij hebben het beter." En ze beeft in de
knieën en het fluistert in haar gedachten: „Wat was
dat ?" Ze gluurt naar de doode verwaten regentenkoppen op de grauw-witte muurvakken. ,,Verbeelding, wicht."
Ijverig wrijft ze weer met de stofdoek over kraalstrooken, deurpaneelen en richeltjes. Luchtig staat ze
op het ranke werk-trapje en veegt de bazuin-engeltjes
het stof van de neus.
De blauwe dagschemer vloeit nu donkerder over
alles heen: achter het bovenlicht van de voordeur
hoopen de dikke drijfwolken zich op.
Pieta spiedt even in de versteende stilte van de
bestuurskamer, wolken hangen ook daar tegen de
ramen, wattig, donzig en grauw. De breede gewichtige
stoelruggen, rond de zware tafel met het groene kleed,
staren berispend. „Apoeh," zucht ze. En voor de
deur van het kabinetje maakt ze een kniks. Het is
Moeder's kabinetje, er brandt nu al een haardje, er
staan fijne witte poppetjes op de kastjes, een jongeling
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en een mooi meisje die een menuet dansen, een ridder
die aanzoek doet bij een jonkvrouw. „Heerlijke
stukken," bewondert ze, maar tegen de deur van de
eetzaal trekt ze de neus op, de eetzaal ziet ze zoo
wel: ringgordijnen tegen dik plekkerig raamglas, op
het bruine behang dingen die Moeder niet meer mooi
genoeg vindt voor haar huis -, zit- en slaapkamer, en
de eettafel kaal en hoogpootig tusschen kale hoog
stoelen in. „Knudde." Maar voor de deur-potige
van de privé-huiskamer buigt ze vinger en duim tot
een ootje tezamen : een gebaar van respect. In de
privé-huiskamer staan diepe armstoelen met zachte
veerende kussens, er hangen pluchen portières, er
branden — als er bezoek is — bonte wandlampjes.
„Me liefje wat wil je nog meer ?" Ze loopt ook weer
terug, laat haar stofdoek over vergulde ornamentjes
glijden en staat even achter de paarse glashor in Vader's
kantoortje naar de damp te turen. Een strook ruitjes.
keien, een stompje boom en een stukje gevel van de
Tobias Brakelstraat is nog te zien, ook de vage omtrekken van het vrouwen-hofje in de Cecilia-schans vlakbij.
Pieta wendt zich met een ruk naar Vader's bureautje
om, het piepte daar zoo vreemd. Schuw glijdt haar
blik over het vloeiblad met de dikke inktmoppen,
het standaardje met de vergeelde brieven, de gebuilde
tinnen inktpot en de verschrompelde pronkveer daar
naast. „Ah jakkes — bàh," gispt ze hartgrondig, en
ze rekt zich plotseling hevig uit, het strakke zwarte
weeshuisjurkje kraakt in de armsgaten. „Ik zou —
ik zou — verweg willen gaan."

Maar ze bukt zich plichtsgetrouw over de eindeboze reeks gang-ornamentjes heen, en neemt stof af,
en denkt vluchtig aan Cat en minder-vluchtig aan
Antonie Klepelei. „Wat wil die jongen toch ?, waarom
staat hij daar zoo suf onder de lantaarn?, en knikt
alleen maar als het steenen heidentje van de zendingsbus op Cat en doet nooit een spreekie ?" Ineens ziet
ze hem daar weer staan : éen krom-opgetrokken knie,
éen rechte, het hoofd wat scheef, éen hand stijf
gestrekt langs de heup, éen hand elegant op de zij,
bovenste jasknoop vast, piraatje in de mondhoek,
dirigenten-baardjes bij de ooren, glazerige oogen.
Aldus is Antonie Klepelei.
„Maar," bedingt Pieta met de gedecideerde onder
Moeder Pelikaan, „als men in de-richtendsmva
boekhandel van Schepman en Co opgeleid wordt, is
men toch iets nettigs." Doelloos wrijft ze daarbij op
een willekeurig plekje wand, en roept Adolf Haagstein
weer op. „Je moest nou toch 's aanzoek om me doen."
Hij staat daar al, lang en slank in een zwarte slip jas
en kijkt haar betooverend aan met zijn vleiende Willy
Fritsch-oogen. „Om u te beërven, zou ik willen
sterven . .."
Wina Levina verstoort dat. „Voer jij uit ?"
Ze schrikt niet eens, ze is te absent om te schrikken.
Wina Levina is in die dichte gang-schemer ook maar
iets vaags : een wezen met een kruisbandschort, groene
flits-oogen en zwart glim-haar met een zedige rechte
midden-scheiding. „Nou — hè ?", vorscht ze opnieuw.
„Ik werk," licht Pieta in, „zie je dat niet ? En verder
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geniet ik van het buitenleven, het zonnetje en het
geboomte."
Stijn Mets duikt ook op. Stijn Mets heeft iets over
.zich van de weeshuispoppen op het vestibule -schilderij:
een lange vrouwen-neus met knobbeltjes op het been,
een laag, smal voorhoofd, een zwaarmoedige mond,
steen-zwarte oogen. Ze draagt een emmer met dweilwater en buigt wat door in de schouders. Ze is zestien
jaar oud, twee jaar jonger dan Wina Levina, drie jaar
jonger dan Pieta. „Is er wat gebeurd ?" Ze gaat dicht
bij hen staan. „Nee ?, niks?, naar is het nou overal,
hè?, zjoo miezerig." Ze begint te smoezen. „Op de
slaapzjaal verwoog een stoel — zjóo maar — ik stond
bij de dekenkist, geen mensch was er anders ...."
Pieta zegt niets. „Spoken zijn hier genoeg," denkt ze.
„Och praatjes," Wina Levina trekt de schouders
-ongelooflijk hoog op, „lariefarie met dat verwegen."
„Gerust, wezenlijk," Stijn Mets neemt haar emmer
van de eene hand over in de andere. En dan valt haar
nog iets in, iets heel anders. „Ik heb Sajet gezien, zjoo
pas toe' ik een bóschap moest doen voor Moeder.
Ze had een zjebra-mantel án, dikke witte en zwarte
strepen, net of ze tegen een geverfd hek gestaan had,
en een hoedje als een gummi-spons."
„Ja, had ze ... ?", mompelt Wina Levina.
„Had ze ?," echoot Pieta.
Ze trekken de lippen dun.
Eenmaal nam Jetje ook stof af in de gangen en
kamers, dweilde vloeren en zeemde ruiten. Ze kreeg
de bijnaam van Sajetje, omdat het aardiger klonk,
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maar nu is ze : Mevrouw Henriëtte Ribbehorst Wiggerskamp, en heeft een huis met een electrische bel en
een erker, in de Hartjes-straat.
„Knikte de dame nog ?", vraagt Wina Levina fel.
„Zjoo-wat," aarzelt Stijn.
Steels gluren ze naar Pieta.
Pieta is de eenigste die bij Sajetje over huis komt,
en er thee drinkt en wel 's wat krijgt. Tegen Wina
Levina en Stijn en de jongetjes heeft Jetje gekscherend stekelig gezegd : „Jullie moet maar niet aan me bel
komen hangen hoor, je mocht 's een kou vatten op
de stoep."
„Jou kiest ze uit om tegen te pochen," zeurt Wina
Levina weer.
En Pieta beweegt toestemmend het hoofd. Ze
denkt : „Jet zei het immers rond-weg ?, een mensch
wil tóch tegen de armoe met zijn rijkdom pronken,
kom jij af en toe maar 's, en ze lachte er bij — dàt
wèl." Onzeker verdedigt ze weer. „Wat hebben we ?, Ms
je dan nog 's een aanloopie kan krijgen, pik je het in."
Wina Levina wil het niet hooren, praat er over
heen. „Kwibusachtig dat ze haar neus zoo in de
lucht steekt, tja, ik zou anders wezen. Maar vèr gebracht heeft ze het. Eerst geen haar rijker dan wij,
en nou een drezzowaar en een boellowaar, en een
hit, en een man — ont-zag-gee-lijk."
Stijn trekt diepe rimpels in haar vaal opoe-achtig
voorhoofd. ,,Ikke.... ik trouw zjóo niet." Ze hoopt
dat er gezegd wordt: „Ken je nooit weten." Maar
er wordt niet eens op gelet.
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„Ik,” voorspelt Wina Levina, „gaan vast met een
milisjein, ben gek op uniformen, zit nou al uit te
knobbelen wat ik van Vader en Moeder zal vragen
als het zoover is, en van het bestuur. Tja, als je toch een
verlanglijst mag voorleggen ?, en je uitzet krijg je even
goed, dat is een vast voorschrift van het regelement."
Rond Pieta's neusvleugels en rond de buitenrand
van haar lippen strijkt iets van een glimlach. „Sajet
zegt : me weeshuis-uitzet geef ik nog 's aan de diaconiemannetjes."
„Ze géeft wat — morgen brengen," Stijn maakt
een stootende hoofdbeweging, zet haar emmer met
een bons neer, „dat zjal ze wel uit haar lijf laten,
van alles zjes stuks en degelijk goed, keurig gemaakt.
Jet had ommers rosse puntjes an haar ponnen ?, en
om alles rosse linten met strikken."
„Affijn, ik zeg," Wina Levina praat al met mijnheer
Koelniet, „een buffetje meheer, ben met een kleinigheid tevree. Ja, de tijdsomstandigheden nietwaar?, je
moet al met een hard-gebakken krent blijd wezen."
Ze praat mijnheer ook na. Hij heeft een notaris-stem
en een voorzitters-stem. Ze praat met de galmerige
voorzitters-stem, in elk woord komt nu een golverig
uithaaltje. „Me-haar me-heisje dat ge-haat ne-hiet."
Gesmoord proesten ze het uit. „Hou op....
Tjikkie ! Het is net echt."
Dan bouwt ze ook de lui-klok-stem van mijnheer
Otterlo na. „Ik had gedacht drie stoven en een potlepel, hû?, nietwaar?, een potlepel en drie stoven,
nou ? Dat komt van pas als je getrouwd bent."
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Ze hikken van de pret. ,,St.... is Moeder niet in
het kabinet ?, is Vader boven ?"
Maar Wina Levina is nou eenmaal op-gang. Ze
aapt ook juffrouw Tes van de Kloosterklok na, slaat
de oogen ten hemel, legt de handen tegen elkaar op
de maag. „Ik zie," piept ze, „in een huwelijk poel
pezwaar, pen een peetje pang." Dadelijk praat ze ook
weer gewoon, stoort zich niet aan het hikkende
lachen van Pieta en Stijn. „lulletje Rosewater, hè?,
wèl verloofd wezen, niét trouwen. Dat meheertje
Baberg zit er mee. Hartelijk zal het wel niet toegaan
daar. En twaalf jaar verloofd, het scharrelen er bij
gerekend. Ze kennen meteen de koperen bruiloft
vieren."
„Op naailes was ze leuk," pleit Stijn toch nog,
en keert zich met een ruk om.
Dorussie Doon en Roeltje Relten loopen op de
teenen naar hen toe, de kinderen zien er, in de zware
dag-schemer van de gang, als een paar schimmetjes uit.
Hun zwarte kieltjes zijn nauwelijks te onderscheiden, hun witte platte boordjes lijken op boterhammebordjes. Dorussie's wangen zijn vurig gemoest, al dat
roode lijkt nu toch zwart. En Roeltje's schraal gezicht
is nu nog armer en bleeker dan anders.
„Zusse," prevelt hij.
En Dorussie zegt met stuiter-oogen en scheef van
elkaar weggetrokken lippen: „Mot jullie niet werken,
hè?, motte wij manslui de kost weer verdienen ?"
Hij is negen jaar, een jaar ouer dan Roeitje, hij voert
altijd het hoogste woord.
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Wina Levina komt met een groote dreig-stap op
hem af. „Schiet-op blage, veruit — anders ...."
„Péh-péh," spot Dorussie, „zeit wat." Hij trekt
Roeltje mee. Met de armen broederlijk om elkaars
schouders, scharrelen ze de wenteltrap op naar de
zolder. „Gaan we koesiertje spele ?, of sofeur ?"
„Denk om me wasch," roept Wina Levina nog.
Pieta zet werktuiglijk de deur van het spreekkamertje open om de binnenkant-richels af te nemen.
Stijn beurt haar emmer weer op. „Zjèg ...."
Dan ineens tikkelen er avondschoen-stapjes op de
bovengang. „Stíj-íjn," wordt er geroepen, „wat doe
je? Wina Levina-a ...." Tikkel- stapjes komen de
wenteltrap af.
Er is maar éen in huis die zoo sjiek stappen kan.
Dat is Moeder. Moeder heeft toilet gemaakt en haar
kleeren ruischen, ja, zoo ouderwetsch als dat is, maar
ze ruischen.
Als Moeder in de voorgang komt, staat Pieta daar
ijverig de bevingerde deur-grepen af te poetsen. „Ben
je nog maar zoo ver ?", Moeder glimlacht met een
pruttellip, „dat heet werken." Een klein geel-bleek
hoofdpijn-gezichtje heeft Moeder, slappe oog-, wangen kin-rimpeltjes, een zwart worstkuifje met een
dikke gespikkelde hals-knoet, en kaneelkleurige oogen
die vaak iets donkerder worden. Haar figuurtje is
gedrongen : kort nekje, ronde dikke schoudertjes en
veel gemoed.
„Kan het haast niet zien," verontschuldigt Pieta, „het
is zoo schemerig. Je merkt niet waar je gebleven bent."
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„Je — je — wié je ?", berispt Moeder, „spreek
jij nu tenminste behoorlijk." Als Moeder hooghartig
kijken wil, zit haar wipneus haar in de weg. „Ja,
schemerig nietwaar,” stemt ze schijnbaar toe, „het
is altijd wat te-dit en te-dat, nietwaar ?", ze rekt daarbij
de hals uit, ze strekt de rug daarbij. „Als je maar
weet dat je het waschgoed nog mangelen moet,"
memoreert ze met een dik-getrokken onderkinnetje,
en zet al rondspeurend haar lorgnet op, „dat je de
aanrechtkastjes een sopje moet geven, de spinazie voor
morgen moet uitzoeken en dat je daarna je naai- of
stoptaak nog hebt. Ben je ook op de deuren geweest
en in de sponningen?, ja.... ?"
Vader is zoo maar uit zijn bezigheden weggeloopen.
„Wat is er nu weer aan de hand ?", en hij zet het
onderbroken werk op de gang voort : reinigt de
nagels en duwt de nagel-riem op. Bij alles wat hij
doet, trekt hij een verveeld bid- gezicht, hij heeft ook
iets van een mislukte engel over zich: bol, dik, met
ronde blaas-wangen, een pufferig halleluja-mondje en
zorgelijk-zoete jubel-oogen. Zijn slappe hang-krulletjes
die al dun worden, versieren als een warrig vlechtwerk
zijn rose schedelmaantje. Pieta kan zich best voorstellen dat Vader met zilveren wuifvleugels bij een
groote paarlen-harp staat en een wonder-mooi koraal
speelt. Maar dan moet hij eerst zijn spikkeltjes- vesten-zoo wegdoen.
Wat er aan de hand is, weet hij intusschen heel
goed en zonder dat iemand hem dat zegt. „Ja," helpt
hij Moeder, „het zou al een wonder zijn, als er ergens
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niet wat haperde. Nou maar flink voortmaken, Pieta.
Als wij zoo lummelden, hè?, wat zou er dan van —
van ons levenswerk terecht komen ?" Hij neemt een
sigaar uit zijn jaszak en loopt met een opgevouwen
courant onder de arm, achter Moeder aan naar het
warme kabinetje met de witte beeldjes.
Als de glimmend-gewreven deur dáar achter hen
dichtvalt, ziet de gang er opeens zoo hol en nachtelijk
uit. De zwarte wandklok kan nu dadelijk met zijn
knarsende graf-stem twaalf-uur slaan, en uit de zware
boogdeur van de bestuurskamer zou nu subiet een
spook kunnen zweven.
„Dolf," zegt Pieta in zichzelf en leunt met het
voorhoofd tegen de muur en tracht een schelmsch
gezicht te trekken, „het duurt nog zoo lang eer ik
weg kan gaan: twee jaar, honderd en vier Zondagen,
op zijn minst zevenhonderd dertig dagen — o, Heer."
— Ze knipt het branderig-koue licht aan op de
mangelkamer, en de leege glimmende wanden lijken
een vreemde flitsende aanval op haar te doen.
Ze sorteert het waschgoed, legt de tafellakens tusschen de rollen en begint te draaien, een hol kaal
geratel slaat door de stilte.
„Vroeger," schiet het haar te binnen, „mocht ik
er bij wezen als Annebet Kruvel dit deed."
En Annebet is dan opeens vlakbij, rond, monter
en rap.
Pieta ziet haar duidelijk in haar lange zwarte jurk,
het witte huis-kapje en het witte schort met het
langgerekte hartje. Buiten op straat droeg zij een plat
a6

zwart matelot-hoedje en 's Zondags had zij witte armkappen tot de elleboog toe. Meester Romijnders die
toen nog in het bestuur zat, heeft er een hoop ruzie
voor over gehad met de andere dames en heeren
om de uniform weg te krijgen, dat is hem ook gelukt.
Maar bij Annebet Kruvel leek de uniform te hooren.
„Dubbelblankie," zei ze vaak tegen Pieta, „pauweoog." Later stapte ze met een dikke bos bloemen op de
borst, in een zwarte trouwjapon het Huis uit, aan de arm
van haar sergeant en trok ver-weg. En voor en achter
Annebet Kruvel duiken nog allerlei andere gewezen
huisgenooten op. „En dié," bedenkt Pieta weer in
een stekelige verwondering, „heeten dan nu oud
Ze legt sloopen tusschen de rollen, telkens-wezn."
weer andere, en draait maar — draait maar.
Kors Burk is ook jaren lang in het Huis geweest,
een lange smalle jongen, het nauwe buis jasje met de
koperen knoopen en de roode biezen rond de armsgaten stond hem wel kwiek. Kors die wou altijd
gelijk hebben en dagen lang kon hij koppen. „Ben
blij dat jij me zus niet ben," zei hij een keer. Dat
begreep ze eerst later, hij was ook veel ouer en wijzer
dan zij. „Kors ?", dacht ze toen, „née." En nu is hij
al jaren lang kapper en heeft een eigen zaak en een
gezin.
En Sajetje was in het begin een stopnaald met een
dikke bos rood krul-haar. En later werd ze opeens
mooi, misschien ook niet opeens, maar iedereen
merkte het plotseling. En het eerste cadeau dat Wilco
Ribbenhorst haar gaf was een knoopsgatenschaar, die
Ik verwacht het geluk.

2
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schaar drukte ze dikwijls — in een vlaag van waanzin,
zooals Wina Levina zei — aan haar hart. En ze had
een rood-zijden naaidoosje, daar zei ze vaak „lieverd"
tegen. En ze was en ze is toch altijd nog goed bij
haar verstand.
Maar Geeske Timp die gedijde niet in het Huis.
Geeske mankeerde altijd wat, ze kwijnde. Eenmaal
zei ze : „De wereld is mij zoo vreemd." Ze was als
een vlam die al-maar lager brandde. En nooit heeft
Geeske zoo'n mooie glimlach gehad en zoo'n vredigbevrijd gezicht, als in haar doodkist.
En Geerlof Borst dat was een stille, niemand in
het Huis die zoo halsstarrig zwijgen kon als Geerlof.
Hij had ook meestal een vreemde half-weggewischte
glimlach en zoo'n uitgeveegde blik, zat Zondagsavonds als noodgedwongen op-zaal, tuurde in een
boek of in een krant, of keek zoo maar voor zich
uit, en merkte niet eens waar de anderen het over
hadden en hoorde het niet als een van hen wat aan
hem vroeg. Bij Geerlof Borst was het of de koperen
knoopen en de roode biezen pijn deden. Maar als
zij ergens over inzaten, kreeg Geerlof zijn blik weer
terug en zijn heele glimlach. „Het is nog best te
verhelpen," kalmeerde hij, „zullen we de zaak even
opknappen ?" Geerlof leerde voor onderwijzer, haalde
zijn hoofdacte in twee jaar en trok naar Indië. Nog
maar een enkele keer heeft hij later een brief geschreven.
En Marius Oorbag die is nog altijd vlakbij en
toch ook ver-weg, een aardige jongen èn een op^8

schepper. Hij zwetste : , ,Mijn Oom in Amerika.. .
En Pieta vroeg: „Hoe heet die Oom ?" Daar moest
hij zich te lang over bedenken. En hij ging weg als
er wat onaangenaams op til was, maar hij had een
net vriendelijk gezicht, het mooiste gebit dat men
zich denken kan, een leuke glimlach en branie-oogen.
Hij sneed voor tijdverdrijf onder de godsdienst
harten en letters in de weezenbank. „Zie je-oefnig
het goed," zei hij tegen Pieta, „dat is een P en dat
een M. Zié je het goed, kuken ?" En de ouderlingen
keken om, hij kraste en kerfde maar raak met dat
zakmes van hem en Vader zei met gezag: „St-stil,"
maar daar stoorde hij zich niet aan. „En wij tweeën
trouwen, kuken, begrepen?, en als je niet wil, schiet
ik je een kogel door je kokkert." Hij had toen al
brillantine op zijn glad naar-achter-gekamd haar, en
hij bracht het tot tweede-stuurman op een groote
zeeboot. Een poos zond hij zoo van tijd tot tijd nog
een ansicht met een Engelsch versje er op, het versje
konden zij geen van allen lezen. En toen vergat hij hen.
Pieta hoort het geratel van de mangel al vager,
en dan nog alleen maar bij tusschenpoozen.
Als tastend glijden haar gedachten naar de uiterste
rand, de zelfkant van haar herinnering, er bewegen
daar onbeschrijflijk-heerlijke gestalten. Dierbare gezichten wenden zich naar haar toe, volmaakte menschen leven daar. En het hart zegt van vlakbij : „Vader
— Moeder." En het verstand vermaant: „Wees stil,
het is maar pijn." Dan is het kleine witte huis uit
de verte er toch al en kijkt aandachtig met zijn beide
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ramen de diepe tuin in. De bloemen en de boomen
die daar staan zijn zoo vreemd en tooverachtig, het
is Pieta te moede of op elk blad een sprookje glanst,
een parelmoeren spinsel, naderhand heeft zij nooit
meer zulke bloemen en zulke boomen gezien. De
gedachten kunnen er lang bij verwijlen, het is nog
altijd tekort, elk uur is er te kort voor, elke dag,
elke nacht.
Pieta ligt voor de lage aanrecht-kastjes geknield en
haar handen verrichten als droomend het werk,
vatten stapeltjes potten en pannen aan en wringen
een doek uit boven het warme zeepsop. Haar aandacht
controleert de lang-gewende sleur-arbeid maar bij
oogenblikken, wendt er zich dan weer geheel van af
en vertoeft opnieuw in de verste verte van haar
leven, in het vage dorp dat als een droom-dorp is,
met flitsend oud gesteente, boogdeuren, zwaar geboomte en menschengezichten vol geheim. „Komt
dat nou weer ?", strijkt het verontrustend door haar
heen. Het is haar of zij nu reeds de kracht voelt,
die haar wegtik uit de eene zekere vale werkelijkheid
en overbrengt in de andere schoone, die ver weggedreven is. Het terugkeeren is dan een langdurige
zacht-knagende pijn....
Ze zit met de andere huisgenooten aan het avondbrood, staart naar de zeven eenzame bordjes op het
witte lange tafelblad en voelt de stilte rond het zwijgen
en het spreken als een doffe ijs-korst. Strak en toch
bijna onbewust let ze op Vader's stug bid-gezicht, op
de nieuwe paarszijden japon van Moeder, de rare
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zenuwtrek in Roeltje's gezwollen huil-gezicht en het
hevige schrokkerige kauwen van Dorussie. Maar het
flitsende in Wina Levina's grijs-groene oogen ontgaat
haar ook niet, net zoo min als het aanhankelijke
trouwhartige kijken van Stijn.
En ze ziet dat alles nog even duidelijk, als ze de
fijne groenteblaadjes uitzoekt in de keuken. „Danken
Dorus," echoot Moeder's stem in haar na, „allaah
Dorus." En Dorussie's gebrom ijlt nog 's schuw,
stootend en half-verstaanbaar voorbij. „ .... het
hemelsche betrachten .... gedragen als het behoort ...
sterk onze zielen door Uw woord amen, wel bekome
het u." Ze zucht herhaaldelijk daarbij, maar onbewust
als in de slaap. Meteen loopt zij naast de heilige man
die haar Vader is, in een onwezenlijk hel-groen licht,
dat haast liefkoozend door groote dunne boombladeren naar omlaag valt. En Vader's wit smal gezicht
is zoo dat het pijn doet, ook de glans, die er — als
van binnen uit — op ligt, doet pijn, toen wist ze
dat niet, nu wel. En wat hij zegt gaat meest-al hoog
over haar heen, maar soms verstaat ze hem plotseling.
„Daar in de verte, dat is ook een stad, kleine Pieta,
die stad heet Anruut, daar woonden je Grootouders,
kind." En ze kijkt meteen weer op in het groene
aanhalige licht onder de boomen. Achter een glooiend
veld gloeit de lucht en buigt zich diep naar de grond
toe, een vurige roode wolk raakt de spits van een
kerktorentje aan. Op een vensterruit brandt de zon
een krans van licht. „In de verte," herhaalt ze, dat
heeft ze vastgehouden. „Wat is het ?", denkt het
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kleine kind Pieta, „de verte ?" Ze vraagt: „Gaan we
daar samen heen, Vader ?" Ze was veel kleiner dan
de kleinste korenaar in het veld. Het antwoord van
Vader is haar ontgaan.
Als een die slaapwandelt loopt Pieta dan door de
lange gangen van het Huis. Ze verkleedt zich op de
slaapzaal. En het is of haar oogen zich stooten aan
de witte wanden, de spreuken, de grijze ruimte. Haastig trekt ze haar nieuwe daagsche jurk aan, die is
nu 's niet zwart, maar donker-blauw. De taille-naden
heeft zij stiekem dieper door-gestikt, ze prikt er een
strikje van leersatijn op, dat heeft Jetje Ribbehorst
haar cadeau gedaan. Ze doet ook Jetje's lakceintuur
om. „Waarom eigenlijk ?", soest ze sloom, „misschien
mag het niet eens van het regelement. En voor wie
doe ik het ook ?"
Ze laat de beide lampet-kannen van Vader-enMoeder's slaapkamer volloopen onder de keukenkraan en klimt traag en wat voorover hellend met
haar vrachtje de breede, door rust- vloertjes onderbroken, wenteltrappen op.
Voor de spiegeldeur van Moeder's linnenkast blijft
ze verwonderd staan, en draait zich aandachtig rond,
neemt ook de ovale handspiegel op en bekijkt zich
van alle kanten.
De nieuwe jurk staat haar goed, zij is er slanker
mee, volwassener. Het rose „zijden" licht van de
slaapkamerlamp, die als een groote roode beurs met
de open kant aan het plafond bevestigd is, glijdt met
een koesterende warme glans over haar heen. Haar
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bruine huid is nu goudachtiger, haar wimpers glinsteren als halve stralenkransjes, er springen vonken
over haar vlechten en haar diepe geheimzinnige oogen
lijken onwezenlijk-groot.
Even glimlacht ze steels, de kin op de borst.
Adolf zegt met zijn innemendste stem, dat ze
mooi is.
„Ja ?", vraagt ze zich af, „werkelijk ?" Dan schuift
het opnieuw door haar heen : „Waarvoor ?"
Ze loopt over de kale bovengang en laat de blik
als afwerend langs de doffe leege wanden glijden.
Eenmaal heeft Wina Levina het Huis een steenen
graf genoemd. Het valt haar opeens in, ze blijft staan
en prevelt het na. Het is dan of die woorden niet
meer weg willen gaan, maar stil en drukkend om
haar heen blijven zoemen. „Maar waar moet ik
heen," tobt ze, „als mijn tijd hier voorbij is ?" Ze
duikt wat in de schouders, schrikt van een vreemd
geritsel in een donkere ganghoek en gluurt schaam
bevreesd naar een schaduw op de traptreden.-achtig
„Ik wacht toch zoo op je, Adolf," glimlacht ze in
zichzelf, „waarom kom je niet?, weet je dan niet, jij
verre man, daar ergens in die groote wereld, dat ik
je noodig heb ?" Ze staat lang stil op de rustvloertjes
tusschen de trappen, en weet het niet. Er gaat haar
van allerlei door het hoofd, en al haar herinneringen,
verlangens en toekomst-fantasieën, zijn ver en vaag
en zweverig als in een droom.
Ze neemt een mand met kapot ondergoed uit de
muurkast in de werkzaal en weet niet dat ze nu zelf
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ook met een half-uitgewischte blik tusschen Wina
Levina en Stijn in zit.
Roeltje teekent Vader-en-Moeder-poppetjes op een
velletje postpapier, Dorussie moet strafregels maken
voor school, Wina Levina zit achter de handmachine
en stikt een zoom in een nieuw laken. Stijn verstelt
een dun verwasschen hanssopje.
„Ah, ben je daar ?", zeggen ze tegen Pieta, „waar
bleef je zoo lang?, wat moest je nog doen?, ben je
buiten geweest ?"
„Hè ?", haar glimlach ontwijkt hen, „och —
niks ...." Ze oogt een naald in, haalt een gaterige
jongensbroek uit de mand. „Wàs ik dan ergens ?",
soest ze verstrooid, „wat deed ik ook weer ?"
Vluchtig kijkt ze om zich heen, ze ziet nauwelijks
de koud-glanzende leege kachel achter de zinken
vuurplaat, de mager-skeletachtige ruggen van een paar
onbezette stoelen, het lange smalle tafelblad, dat
buiten de kleine lichtkring van de lamp in een bevend
blok schaduw lijkt te veranderen. „Ja, ja, hier zitten
we dan," denkt ze toch nog, en kijkt in hetzelfde
oogenblik aandachtig op naar de wonderbare mooie
sprookjesvrouw die haar Moeder is.
Elk weeshuis jaar heeft Moeder grooter en edeler
gemaakt, ook voegde elke strakke doffe dag in het
Huis een zachte fijne glans bij al dat liefelijk-ijle van
vroeger.
Het is nu of het zonlicht toen teerder was. Een
waak-droom voert haar naar de verste verte van
vroeger terug — een rozestruik aan het pad is als
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een klein blozend zusje in een jurkje van fijne blaadjes.
Moeder praat over de zieltjes van kinderen die naar
onz' lieve Heer gaan. „Luistert Pieta ?" Ze knikt:
„Ja, Pieta luistert." Zoo klein is ze, dat ze zichzelf
nog bij de naam noemt, dat ze de naam Petronella
nog niet eens vol-uit zeggen kan, naderhand is ze dan
ook altijd Pieta gebleven. Ze staan stil bij een bed
van wonderbare bloemen — bloemen waar zij nu
nog altijd tevergeefs naar uitkijkt. „Komen die ook
bij lieve Heertje als ze doodgaan ?" Er fladdert een
wit vlindertje voorbij. En ze weet nu, dat ze toen
dacht: „Daar gaat een zieltje." Maar het antwoord
van Moeder heeft ze vergeten.
Bijna werktuiglijk legt Pieta de schering voor een
stop in de deerlijk-gehavende jongensbroek en denkt
na en kijkt met een halve frons voor zich uit. „Akelig
dat ik nou niet eens meer weet wat Moeder zei."
Ze vangt dan ook weer een paar woorden op uit
het schriele geprevel van de anderen. „Het zijn
muizen — in die hoek achter de kachel — het is
zoon holle kast."
,Jaja," zegt Pieta in zichzelf, „daar heb je dat
ook weer." In haar mondhoeken schuift het begin
van een glimlach.
„Er is in vroeger tijd op veel meer weeskinderen
gerekend," mompelt Stijn, „en als je hier vijf stoelen
zjet en een kleine tafel dan verdrink je in een —
een zjee van ruimte."
De jongetjes gluren zoo verstolen als maar mogelijk
is naar de verre schemer-hoeken van de werkzaal.
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„Er zou,” oppert Wina Levina, „een scherm in
het midden kenne staan, een hemelsblauw scherm
met gouen vogeltjes, of rozen."
„Een zilveren wand," denkt Pieta, er glipt opeens
een beetje ouelijke vroolijkheid door haar heen.
Annebet Kruvel en Kors Burk en Marius Oorbag
hebben het indertijd ook al over de muizen en de
holle kast gehad. Elke winter worden hier 's avonds
dezelfde opmerkingen gemaakt. En ze luisteren ook
elke winter-avond stiekem-bang naar getrippel bij een
kastdeur en gedruisch in een hoek, kijken elkaar
tersluiks aan, of geven elkaar een duwtje met de
elleboog en zeggen enkel met de oogen: „Hoorde
je .... ?, hoorde je dat ?"
Elke nieuweling in het Huis neemt in de loop van
de tijd een beetje de angst, de aanwensels en uit
kinderen die hier „grooterds"-drukingeova
geworden zijn. Soms is het of Wina Levina iets in
haar lach heeft van Sajetje Ribbehorst geboren Wiggerskamp, en Pieta aapt dikwijls opzettelijk Annebet
Kruvel na : zet de handen breed op de heupen, maakt
een ronde glimlach en laat de wenkbrauwen koddig
op en neer wippen. En Marius Oorbag kon in zijn
tijd net zoo'n strak leeg mijmergezicht trekken als
Geerlof Borst, en zijn jasje zoo preutsch dicht knoopen
en zoo nadenkend over zijn kuif strijken. Ze deden
voor de mop ook wel 's Marius Oorbag na en
schreeuwden met een schelle stem : „Kuken" en
sperden hun kaken wijd open: „Kijk mijn mooie
gebit 's." Stijn Mets stond daar haar hoofd bij te
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schudden. Stijn Mets heeft nu en dan plotseling iets
van Geeske Timp: „Mij is de wereld zoo vreemd."
Maar de opoe-achtige hartelijkheid van Stijn, die heeft
geen ander kind voor haar gehad, en niemand van
de ouderen bootst ooit voor de grap die ouelijke
vriendelijkheid na, en de jongetjes schijnen er nog
geen van beiden erg in te hebben. Ook nu is het
haar aan te zien, dat ze ouelijk-zorgzaam het een of
ander uitpluist in haar gedachten.
Ze legt haar verweerde groote-menschachtige werkhand zacht op Pieta's knie. „Zjeg, weet je wat ik
gedocht had?, we moesten 's een pakkie voor mekaar
maken zjoo sjavens. Er hoef maar een kleinigheidje
in te zjitten. Een naaldeboekie, een zjaddoekie, iets
of wat dat je zjelf kan maken."
De jongetjes leggen de handen al open op de tafel.
„Krijgen wij .... ?, en wij ook.... ?"
„Pff," Wina Levina blaast een speld van haar
lippen, „géven — wij?, van ons inkomen, groene
klapbes ?"
„Het hoef haast niks te koste," Stijn streelt het
verwasschen hanssopje op haar schoot of het wat
levends is, „als je het van grootigheidjes verwachten
moet, dan komp er nooit niks in het leven. Nee,
zjoo maar hè?, zjoo maar wat leukigs." Ze schrijft
met haar naald letters op de oue naaikist. „Dat was
vroeger bij mijn an huis ook. Heb ik dat al meer
verteld? Me Moeder die lei wel 's wat op me stoel
voor bed, boven op me kousen : een plaatje dat ze
gekregen had in een winkel of een peperhuisie met
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zjuurtjes. En dat was dan het eerste wat ik zjag, als
ik de andere ochtend wakker wier. Er was ook 's
een appethekersdoosie met kraaltjes. Ja, zjèg, heb ik
jullie dat al meer verteld?, me Moeder heb op een
keer haar knippie voor mijn stuk gemaakt. Ik was
zjiek en ik zjanikte maar om kralen. En ze had de
cjentjes niet, me Moeder, toe' zjette ze de schaar in
de kralenlussen van haar Zjondagsche beursie : het
waren blauwe en witte kralen en witte met een gouen
pitje van binnen, op die met de gouen pitjes was
ik wild."
Stijn heeft het al zoo vaak verteld, er is haast
geen gebeurtenis in hun leven die ze elkaar niet vaak
verteld hebben — maar dat doet er weinig toe. Ze
luisteren evengoed, ze verbeteren de vertelster ook
wel. „De vorige keer zei je anders .... Toe' waren
het groene kralen met een geel lichie inwendig."
„Nee — nietes," ontstrijdt Stijn, „wit met goud
— ik zjal het niet weten.. . ." Ze geniet van de
toegespitste aandacht, en slaat op de schelmsche
blikken- onderling geen acht. De naaikamer is dan
opeens niet meer „een holle kast."
Stijn babbelt zoo gezellig als een Opoe, naait vlug
door en krijgt genoeglijke glim-spikkeltjes in haar
steen-zwarte oogen. „Me Vader, dat weet jullie
ommers, die werkte laat sjavens, die maakte altijd
overuren: dan had hij vaak een doodkiste-lucht an
hem, hij had ook altijd zjaagsel an ze broek. Nou,
tegen dat hij dan thuiskwam, bakte me Moeder nog
al 's poffertjes — oh meiden, zjoo zjalig." Stijn's
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lange knobbeltjes-neus begint op de top te glimmen.
„Kan je je nou niet meer indenken, hè?, zjoo maar
sjavens póffertjes, vier-vijf tegelijk op je bordje, je
kouse-voeten op de warme kachelplaat... ."
„Nee," zeggen ze achter elkaar aan, „nee — pof
Ze eten al in gedachten, bewegen de-fertjs."
kaken, lekken de lippen af. „Jullie bakte saampies,
hè?, nee, jij hielp toch niet mee ?, dat heb je verteld ..."
Stijn knikt van ja en schudt van nee en gichelt
jolig. „Nee — nee — ja, dan moet je hooren : me
Moeder stookte het vuur lekker op, nee, eerst maakte
ze beslag in het aarden potje, klak-klak-klikkerdeklak,
net of er een paard op hol sloeg. Dan gongen we
saampies olie halen bij Guurtje Poek, en als we dan
terug kwamme, pookte ze met geweld in het vuur,
oh tjonges, het brandde zjoo lekker, het was heelemaal
rood, het knetterde, oei-oei, het ging als-maar van
knapperdeknap. En de poffertjespan die glom zjoo
echt, het beslag gong in de pannekuiltjes, nee eerst
een scheppie olie, dan een schep beslag : sjiet-sjiet,
sjietietiet deed het."
Roeltje steekt de armen zoo lang mogelijk uit over
de tafel — het is of hij bij dat vuurtje van Stijn's
Moeder probeert te komen. ,,Rood?, was het rood,
ja?, en de plaat warm ?"
„Zjoo warm als de kachel zjelf," knikt Stijn, „hout
hadden we zjat, gloeiend zjiedend rood was het vuur."
„En," likkebaardt Dorussie, „wasse ze bar lekker
de poffers ?"
Wina Levina let tersluiks op hen. In haar bleek29

strak haast stichtelijk weesmeisjes-gezicht vertrekt geen
spier, maar haar grijs-groene oogen flitsen, ze krijgt
een ingeving. „Weet je wat we moesten afspreken,
Piet en Stijn?, die het eerst van ons drietjes trouwt,
die moet ons alle-vier in haar eigen huis op poffertjes
tracteeren — éens in de maand, twaalf keertjes in
een heel jaar."
„Tóp," glundert Pieta, ze knip-oogt tegen de
jongetjes.
„Ferentig," haalt Stijn uit, „tjeetje — ja-a."
„Hand er op," eischt Wina Levina.
„Vezelf," ze rijzen er plechtstatig-langzaam voor
overeind, precies als bij het laatste koraal in de kerk.
„We beloven het," verzekeren en bevestigen ze, „we
doene het. Zjoo zjeker als dat ik hier staan." En ze
drukken elkaar lang en schudderig de hand, gichelen
hard, en krijgen roode kleurplekken in hun wangen,
hun oogen spiegelen.
Met een zijwaartsche blik kijken de jongetjes naar
hen, een beetje schuw en ook een beetje grappig.
Pieta vangt zoo'n schichtig-vermaakte blik op, ze
wordt stiller, ze bedenkt zich. Ze wil ook iets van
vroeger vertellen. „Moeder en ik," prevelt ze, „wij
met ons tweeën brachten Vader vaak samen weg
naar zijn werk en we haalden hem ook samen wel
af — nou ja, dat weten jullie. Vader moest op het
stadhuis wezen, hij had daar een kamertje bij de
deur, een koud kamertje, en hij zat er altijd alleen.
Een oogenblik bleven we altijd nog bij hem. Soms
ging er een bel, dan moest hij dadelijk komen, hij
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moest vlug de trappen op en af. Hij keek altijd
vriendelijk, en hij had toch vaak bedroefde oogen, of
misschien niet bedroefd, enkel vermoeid. En dat was
met Moeder ook zoo, me Moeder, och ja. . .
Pieta's diepe zucht lijkt de woorden weg te stooten.
Ze strijkt met de rug van haar hand over haar voorhoofd, kijkt een oogenblik leeg weg in de schemerige
zaal. En de vier anderen vragen nergens naar, ze
bevoelen hun neuzen, hun tanden, er schiet hun
geen enkele opmerking te binnen.
„Ik heb ook nog een poos," zegt Pieta dan weer,
„een handschoen van Vader bewaard, die lag ergens,
het was of zijn hand er nog in zat. En van Moeder
had ik een zakdoek weggepakt, toen ik bij vrouw
Ijker moest slapen. Tante zei ik tegen haar, familie
waren we niet, ze was immers de vrouw van de
timmerman, die timmerman heeft me hier immers
ook naar toe gebracht? In die eerste nacht hier op
slaapzaal heb ik de handschoen aangetrokken en de
zakdoek om me hals geknoopt, later waren ze opeens
weg. Ik kreeg nog vaak van die zoek-buien, het was
voor mij toch alles wat er overschoot van — van
vroeger. Nee, ze waren er niet."
Het snorrend gezoem van de naaimachine breekt
plotseling af. „In de gevangenis," zegt Wina Levina,
„wordt je ook alles afgenomen, maar als je dan weer
op vrije voeten komt, krijg je de heele mikmak terug.
Nou, in het Huis is het net eender, denk maar aan
Sajet, er was nog een groot schilderij voor haar, is
het niet zoo?, en een halssnoer en een beetje geld.
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Je moet natuurlijk eerst meerderjarig wezen of je
moet trouwen."
Pieta antwoordt niet. „Och wat," zegt ze in zichzelf, „Sajet." Ze laat haar onderlip hangen. „Iedereen
heeft geen tante Koos die de boel zoo lang voor je
opbergt." Ze zuigt een beetje armelijk op een schram
aan haar pols. „Als ze 's wisten hier, dat Sajet de
dingen van haar thuis niet eens om haar heen wou
hebben. Te leelijk, zei ze. Ja, ze zei : al te leelijk.
Hoe is het gods-mogelijk ?" En ze denkt opeens weer
met een toegenegen aandacht aan allerlei lieve dingen
van het kleine witte huis terug. Ze herinnert zich nog
dat er een achthoekig klokje aan de wand hing en
er stond ergens een kastje met gele paneelen en een
blauwe doorschijnende sierpot met een kasteeltje er
op. „Eenig was dat allemaal, eeniger dan wat ook.
En waar is alles dan toch gebleven?, waarom vraag
ik dat niet ?"
Ineens tegelijk met de anderen schrikt ze op.
De gangdeur wordt heimelijk-langzaam en bijna
zonder gerucht opengedraaid en ze zitten als mechaniekpoppen aan de tafel en turen stram-aandachtig op
stoppen en strafregels neer, en naar een dansende
machinenaald, een rist Vaders en Moeders op een
blaadje post en een erg verkreukeld hanssopje.
Moeder stapt zoo monter-rhythmisch naar binnen,
of ze voor de schetterende fanfaremuziek van het
Alschatter corps uitloopt en inwendig „Wien Neerlands bloed" zingt. Ze steekt haar gemoed rond en
hoog vooruit en drukt de rest van haar lichaam met
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een stijf boogje achteruit. Ze praat glimlachend, ze
kijkt fronsend.
En juffrouw Siebrecht Zint zweef-deint slank en
licht achter haar aan als een vletje achter een vrachtboot. Een rand van pennekrulletjes kroest om haar
voorhoofd heen, haar bleek -blauwe oogen zijn zeldzaam-welvoeglijk, en het hoog-gesloten japonnetje
en het zwarte hoedje met het smalle lintplooisel passen
bij haar, zooals haar fijne stemmetje en haar pittig
wipneusje bij haar passen. „Dag meisjes, dag jongens,"
groet ze lief, „druk aan de arbeid ?"
Ze gichelen maar zoo'n beetje. ,,Tja-ha-ja — hihi — ja." En ze kijken niet op, maar ze gluren.
Mevrouw Mast loopt met zware dreunstappen
achter Siebrecht Zint aan, en alles wat rinkelen,
rammelen en rillen kan in de werkzaal, dat rinkelt,
rammelt en rilt dan: de pooten van een mank
penantkastje, een wankel-hangende spreuk, de ballon
op de lamp, de tang op de kachelplaat. En de ruime
loden regenjas die mevrouw Mast aan heeft, staat
als een bolle groene vestingwal om haar heen, en
hoog op haar glad groot hoofd draagt ze een klein
bruin kortharig bontmutsje met twee oolijke wiegelballetjes. Mevrouw's neus is rood, dik en winterachtig-vochtig, zij ademt eigenlijk niet, zij snuift.
Maar de dikke zwarte randen van haar uilenbril
garneeren en versieren haar bol-wit en ietwat-leeg
gezicht aardig en vullen het op gepaste wijze aan.
„Dag kinders," knikt ze stemmig joviaal, en ze let
minzaam-pienter op het bloode gemompel, de bevroren
Ik verwacht het geluk.
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houdingen en werpt bliksemsnelle blikken in het
rond. „Zoo-oo," haalt ze uit, „zoo-zoo, alle hens aan
het dek, vele handen maken licht werk. Wat een
volmaakte stilte, ijver en orde, hè juffrouw Siebje ?"
Moeder's rug en schouders krijgen iets krijgshaftigs.
„O tjeetje," zucht Stijn in alle stilte en trekt diepe
ronde zorg-kreukels in haar laag breed voorhoofd.
Moeder let ook op het werk. „Ja," zegt ze klaaglijk
en schijnbaar zonder eenige aanleiding, „tjá," het
slaat toch wel ergens op.
De dames hebben een gesprek van enkel maar
blikken.
En mevrouw Mast neemt angstig-kordaat Dorussie's
schrift met de strafregels op en snuift erger. „Ik moet
zweigen in de klas," leest ze, haar brilleglazen schitteren opeens veel scherper en witter, ze kijkt mildelijkgestreng op Dorussie neer. „Zoo ventje, kon jij je
mond niet houden, vandaag?, wel-wel — ja, en ben
je vergeten dat zwijgen met een lange ij geschreven
wordt?, hoeveel regels zijn je opgegeven?, honderd?
Nu dan ben je toch nog niet gereed gekomen ?, waarom
ben je nog niet gereed gekomen, je hebt toch tijd
genoeg gehad ?"
Dorussie is zoo rood en heet of hij in een braadpan
op een vuur zit. „Weet niet," piept hij, „was moei."
Dan buigt juffrouw Siebje haar smal meisjesruggetje ook voorover. „Is hier geen controle ?", haar
lachje wijst naar de groote steken in de verwasschen
hanssop, naar de rennende leege naald in de naaimachine: Wina Levina heeft geen garen op haar
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spoel, de lakenzoom schuift met gelijkmatige prik
tafelrand heen naar de vloer.. „Kijk-gatjesovrd
's aan," prevelt juffrouw Siebje gebelgd-vermaakt,
„dat is duurzaam." Ze maakt mevrouw Mast ook
zwijgend attent op de harde stoppen in een jon
truitje. „Me dunkt ....", scheef kijkt ze naar-gens
Moeder.
En Moeder krijgt roode blos-wolken in voorhoofd
en wangen, zij bloost zelfs in het bloote hartje van
haar japon, Moeder wordt een en al blos-wolk. „Ja,
h'm — u begrijpt dames, als ik bij u ben, als u er
bent, kan ik niet bij de kinderen zijn. Dat zeg ik
ook wel 's tegen de heeren, hoewel die er nooit iets
op aan té merken hebben, maar.. .
„Zulke gróote meisjes," duwt mevrouw Mast er
nog tusschen.
„Maar gewoonlijk," voltooit Moeder, „dan ben ik
hier wel zoo af en toe."
„Af en toe," gichelt juffrouw Siebje, „dat is een
rekbaar begrip." Ze laat haar streepjes-wenkbrauwen
haast werelds op en neer wippen. „Uw huiskamer is
bizonder comfortabel, Moeder. Trouwens ik zie ook
elke avond als ik de vrouwtjes van het Ceciliahofje
voorlees, licht branden in die kamer, en ik ver
-onderstl."
Mevrouw Mast zet dat als een verkeersagent met
een achterwaarts-gebogen duim stop. „Het is hiér
de plaats niet, juffrouw Siebje."
En juffrouw Siebje maakt een gebaar of ze grappig
iets wegvaagt en wendt zich weer naar de tafel toe.
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„Hebben jullie nog zilverpapier bewaard, jongens en
meisjes ?”
Bedeesd-verstomd kijken de meisjes en jongens
elkaar daar op aan. Zondag voor een week hebben
ze ieder een halve reep chocolade gehad, na die tijd
zijn er — behalve het sneetje ontbijtkoek na de
Kerk — geen versnaperingen meer rondgedeeld.
„Nee juffrouw," zegt Wina Levina Scheefhals, „we
hàbben nies," ze zegt opzettelijk „habben" en „nies"
en ze trekt een mal deftig plooi-mondje.
„Bewaar jullie dan niet alles ?", vorscht juffrouw
Siebje ontstemd en ontgoocheld. „Dorus Doon en
Roelof Relten, vragen jullie de jongens op school
wel geregeld, há ? Denk er om : het is voor de arme
heidentjes."
Alle-vijf staren ze koe -achtig strak voor zich neer.
Ze weten dat juffrouw Siebje, sinds Dominee Creboolders in de gemeente is, dol veel van heidentjes
houdt.
„We kunnen," pleit ze nu nog lief, „allemaal een
klein steentje bijdragen voor het groote Zendingswerk." Ze kijkt daarbij naar Wina Levina — Wina
Levina voert altijd het woord, en Wina Levina zit
er nu bij of ze schijndood is, maar inwendig leeft ze
terdege, en ze zegt herhaaldelijk in zichzelf: „Heur
daer, Deuminee Creboolders met tuubeheuren-n. Aha,
bemint gij de heedentjes zoo eutermaete, Siebrechtj á ?" En ze schokt dan plotseling zonderling-hevig in
de bovenrug, net of ze van binnen in haar schouders
hoest en ze wrijft zoo hartstochtelijk langs haar droge
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dunne neus, dat de punt heelemaal ombuigt naar links.
Mevrouw Mast kleppert onderhand met de binnenplaat en de ringen van de oue potkachel. „O ja juist,
spreekt vanzelf, het is nu nog zoel, en dan jonge
menschen nietwaar?, het is ook niet gezond." Ze
kijkt in de kolenbak. „U heeft hier anthraciet,
Moeder ?, oh, een restje uit de huiskamer? Zoo,
stookt u zelf anthraciet?, daar moeten we het nog
eens over hebben." Ze laat de kolenschep bij ongeluk op
Moeder's zijden avondschoentjes vallen. „Ach pardon,
er is toch hoop ik geen scherfje van de steel afgesprongen?, een steenen greep, dat is Ook niét practisch."
Ze keert zich glimlachend naar de kinderen toe.
„Nu, werk maar prettig door, jongelui. Jullie hebt
het zoo wel gezellig, hè ? Hier zal heel wat afgebabbeld
worden, als jullie zoo onder elkaar bent en héelemaal
op je éentje. Maar denk er steeds om, dat je nooit
behoorlijk twee dingen tegelijk kunt doen, als je net
en onberi spelijk werk wilt afleveren." Mevrouw Mast
lijkt meer met de groote flitsende brilleglazen te
kijken, dan met de oogen. Ze let ook nog even op
Pieta's nieuwe jurk en trekt van louter afkeuring een
tuitje in haar onderlip. „Is die nu toch niet te strak?,
ik dacht dat hij ruimer was, mijn hemel, men ziet ...."
Ze heeft een handgebaar of ze iets laat vallen en loopt
in de groene vestingwal van de wijde mantel, dreunend
langs de rinkelende en rammelende kamerdingen: een
burgeres uit een onneembare veste. En juffrouw
Siebje deint als een dobbertje-aan -de- hengel achter
haar aan. „Dag meisjes, dag jongens."
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Moeder volgt hen op de voet, ze stapt als een
muzikale generaal. Maar vóor ze de kamer verlaat,
zegt ze met een ijskoude blik over de schouder: „Ik
kom terug. Ik kom direct terug." En dreigend-bedaard
sluit ze de deur.
„Halleluja," spot Wina Levina zorgelijk.
En de deur springt na enkele seconden in de tocht
van een paar tuimelramen weer open.
„Zjal ik ?", fluistert Stijn met een beweging of ze
een deurknop omdraait.
Maar Wina Levina schudt vervaarlijk-heftig het
hoofd. „Nee eendvogel." Nadenkend strijkt ze over
de metalen arm van de naaimachine en prevelt kinderlijk oprecht: „De lieve Heer zij ons genadig."
Pieta zucht alleen maar.
En de jongetjes spieden van de een naar de ander.
„Zou ik ?", mompelt Dorussie benauwd, „erg op
me.... ?»
De meisjes leggen alle drie de vinger op de mond.
„Natuurlijk controleer ik het nieuwe naaiwerk,"
zegt Moeder met een holle-ruimte-stem midden in
de gang, „en het waschgoed controleer ik ook ...
En ik breng de jongens altijd zelve te bed."
„Maar ik had vernomen ....", begint mevrouw
Mast met zware stem — en dan fluistert ze ineens.
En juffrouw Siebje zegt ook nog iets. Maar als
juffrouw Siebje iets zegt, is het of een kanariepietje
een heele serie rollertjes maakt: „Ritietiet, tietiet,
tie-iet-iet-iet-iet."
Moeder schettert er dwars door heen. „Ja, dat is
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trouwens al vastgesteld : de communicatie-deur tusschen de beide slaapzalen zal afgesloten worden, ik
heb er niet eerder aan gedacht, het zijn nog kleine
kinderen, die twee .... Vroeger toen Kors er nog
was en onze Marius en Geerlof en die andere grooterds,
toen was, zooals het bestuur nog wel weet, de jongens
boven, en. . . .", de woorden vallen weg-slapz
in de verte....
De voordeur draait met schrille knerp-geluidjes
open en valt netjes-bedaard met een dof klik-geluid
weer in het slot.
Als op holle voeten keert Moeder terug door de
gang, elke stap roept een doffe echo op.
„Pi h," rilt Stijn.
„Jullie hebt het zoo wel gezellig," haalt Pieta aan.
Wina Levina mompelt : „Dat is waar, ik moet garen
winden." Maar ze steekt er geen hand naar uit.
En de jongetjes maken zich nog kleiner dan ze al zijn.
„Och zoo, de deur open," Moeder komt maar lang
stapje voor stapje naderbij, een ijzige koude lijkt-zam
voor haar uit te gaan, de stilte bevriest. „Dit — dit
hebben jullie mij dus willens en wetens aangedaan,"
zegt ze vreesaanjagend-kalm, „naaien op een naai
zonder garen, stoppen maken die zoo hard-machine
als — als ijzerdraad zijn, verstellen als een kind van
tien jaar, met ronde slordige hoeken, met slordige
groote steken. En geen oogenblik op Dorus letten, op
de strafregels, op het doen en laten van de jongens —
Roelof heeft natuurlijk zijn Zondagsschoolversje niet
geleerd en de tafel-van-negen .... En dan willen jullie
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volwassen en groot heeten, dan moeten jullie over een
paar jaar de maatschappij in." Moeder laat de handen
als levenloos omlaag hangen en heeft plotseling een
uitgestorven gezicht.
De kinderen aan de tafel verroeren zich niet, kijken
niet eens op, verdedigen zich niet eens. De stilte lijkt
aan hun oogen, lippen en handen vast te vriezen.
Met een moeizaam-verkropte voldoening let Moeder
op hen. De slappe rimpels en zakkerige vouwtjes in
haar mokkakleurig gezichtje rekken zich uit, krimpen
tezamen, knijpen er de leege doodschheid af. Moeder
kijkt langs de punt van haar geestig-omhoogwippend
neusje naar de vloer. „Dit staat vast," bepaalt ze vastberaden, „de uit-uren trek ik voorloopig in, zoowel
voor de middag als voor de avond-uren, zoowel voor
de gewone werkdagen als voor de Zondag."
De drie meisjes protesteeren verbeten met een lange
ontzette zucht vol opstandigheid.
Maar Moeder laat zich daar niet veel aan gelegen
liggen. „Het is voor jullie bestwil — wij Ouders mogen
de roede niet sparen, en de dames zijn alleen maar zoo
streng, omdat — omdat ...."
Pieta heft met een ruk het hoofd op, en kijkt Moeder
met een felle vraagblik pal in de oogen.
Moeder praat wat onthutst door : „Omdat ze zoo
innig veel van jullie houden, omdat ze zoo graag willen
dat jullie later je taak in het leven goed, ja, tot volle
tevredenheid van een ieder volbrengen kunt."
Pieta maakt plotseling een beweging met de neus of
ze een vlieg verjaagt.
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Maar Moeder wenscht daar geen acht op te slaan.
„Vader rekent morgen wel met Dorus af. Dorus Doon
wordt morgenochtend om half-zes gewekt, denk er
vooral aan, Wina Levina, om half-zes. En nu opstaan,
Roelof en Dorus, direct naar de slaapzaal en je vlug
ontkleeden. Ik kom over hoogstens tien minuten bij
jullie om het licht uit te doen." Een lange minuut staat
ze daar nog, en ziet zwijgend op hen toe, dan tikkelt ze
vlug op de hooggehakte avond- schoentjes weg. En elke
deur die ze dicht en open doet, maakt een boos geluid.
Dorussie en Roeltje staan behoedzaam op in de rare
nachtelijke stilte die invalt, toch zeggen de meisjes nog :
„Stil .... st .... st ...." En dadelijk er op lachen ze
netelig.
„Om half zes-op ?", ademt Dorussie met een diepe
droge zenuw-slik, „hier alleen ?" In zijn vurig-gemoeste
wangen komen witte ronde schrik-plekjes. „Durref
niet." Er valt een ouelijke dwarsrimpel over zijn dik
knop-neusje, hij trekt vinnig aan de haar- staartjes bij
zijn ooren, aan de te-ruime huid -zakjes boven zijn oogleden. „Ikke — ik wou ommers ook niet eens ondeugendig wezen ?, ikke — ikke was me strafregels vergeten, toe jullie dat alles over vroeger zeeën, ik docht
án mijn Vader ...."
Wina Levina geeft hem een hartelijke por in de rug.
„Koek-negertje, ik heb de wek-week toch?, ik ben hier
ook morgen-vroeg. Het is wat immes met de lamp op,
we drinken een kommetje thee saampies, en nemen een
beschuitje met suiker. Vader en Moeder maffen dan
toch nog."
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Dorussie's ronde groot-getrokken oogen gápen.
Dorussie onthoudt toch maar éen ding. „Kom jij ?"
Hij hijgt het wel een paar keer met een snik-sprongetje
op zijn adem. „Kom — jij ?, kam — jij ?"
Wina Levina knikt met twee mal-vooruitgestoken
schep-lippen. „Zoo-as-u-zeit, jongeheer. En schiet nou
op, jullie, anders maakt Moeder prinsesverbaal op."
„Zeg nou 's jóggies," soebat Roeitje er fluisterend
door heen, „zee me Moeder ook .. ."
En dat nederige verzoek willigen de meisjes alledrie
met groote uitbundigheid in. „Hallo joggies, terusten
joggies, joggies goeiennacht, hei-ho-ha —jèggies, saluut
joggies, tabé." Pleizier hebben ze er toch niet in, al
lachen ze luid. „Geen uit-uurtjes," denken ze onder
alles door. Maar de jongetjes kunnen dat niet weten,
die hooren nog niet het verschil tusschen een echte en
een nagemaakte lach.
„Dag zusse," roepen ze terug, „fijne zusse, groote
zusse — dàg." En ze stappen achter elkaar aan de gang
in, de trap op. Dorussie fluit uitdagend, Roeltje neuriet.
„Nou, zjie zjoo, rust zjacht," Stijn trekt dan toch
maar de gangdeur dicht. „Hè-hè," zucht ze stennerig,
ze loopt wat stram, gaat met een breed oud-vrouwenschootje weer zitten en legt de laatste hand aan het
smadelijk-veroordeelde hanssopje. De naaimachine
snort vinnig, Wina Levina vult de eene garenspoel na
de andere. En Pieta maakt een stop als een netje.
„Ik had," pruttelt Stijn plotseling, „na' me Oome
Linsman gemagge, Zjondag. Hij zjou schellevisch
Nebbe ...."
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Wina Levina blaast een zucht weg. „Ik zou met de
jongens na' het Gietelingenbosch gegaan wezen, het
was me beurt — op Woensdagmiddag."
Schuin-uit kijken ze naar Pieta, en ze weten zoo
wel, zonder dat ze iets zegt, wat zij voor een afspraak
had : „Sajet natuurlijk."
Pieta trekt beverige denk-deuken in haar voorhoofd,
ze denkt toch zooveel niet, zit enkel maar in haar
gedachten bij Sajetje's warme haardje met de blauwe
en rooie mica-ruitjes, luistert naar de wonder-vreemde
dingen die Sajetje zeggen kan, tuurt onderzoekend
naar de man-Wilco, en leest netjes op het nummer
af, al de afgeknipte en zorgvuldig bewaarde feuilletons
van Graaf Piquet. Ineens ziet ze dan weer van vlakbij
het vale kale blad van de werktafel. Ze huivert onder
in de rug. „Oh tjikkig."
„Dat vasthouen telkens," moppert Stijn, „waar dat
goed voor is ?, en je ken nooit 's middags weten,
waar je sjavens an toe ben."
„Ja wel," heldert Pieta op, „als Moeder wat nieuws
aan heeft — dan. Ze had nou haar nieuwe paarse
jurk aan. In Juni kwam het door die zomervos die
ze droeg, daarvoor in Maart of Februari door de
hooge bruine schoenen met bontrandjes."
„Verdikkeltje — ja," geeft Wina Levina toe, „en
als ze dan de dames ontmoet, hè ?" Met een rare
starre lach-blik kijkt ze even op. „Niet dat dié er
wat mee te maken hebben, het zijn lieve dames —
zoete dames — dames dada-koppie-krauw, dames die
alleen maar het welzijn eh.... be.... eh.
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beoogen van weeskinderen en heidentjes en bessies
uit het Ceciliahoffie !"
Ze leggen de armen dan voor een oogenblik op het
werk in hun schoot en kijken elkaar met wijze begrijpende groote-menschenoogen aan.
Maar van tijd tot tijd zuchten ze ook, diep-bekommerd en hevig beklemd. En die zuchten hooren al
bij de straf die hun opgelegd is.
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Pieta glipt met lange glijende stappen over de
bovengang van het Huis. „Maar óoitje !", ze griezelt
bijna jolig en gichelt bang, „wat bezielt je ?" Haar
vingers grijpen zoo wild in de leegte of ze zich ergens
aan willen vastklemmen. „Dàt werd je ingestoken,
dat stak eentje je in, het was tenminste net zoo." Een
vreesachtige lachblik flakkert in haar zwarte oogen.
„Menschheidje oe-oe." Ze schiet gejaagd de slaapzaal
van de jongens in, doet de deur overdreven-zorgvuldig
dicht en drukt zich een oogenblik stijf tegen de muur
aan. „Hemeltje-lief — hemeltje-lief, is dat schrikken ?"
Ze moet diep ademen, ze doet of ze bijna geen lucht
kan krijgen, een lach bibbert om haar lippen en ze
nijpt de handen fel ineen. „Temet, het was temet.
Krak zei het hek, floep, oe-oe."
Vreemd-aandachtig sluit ze even de oogen, dan
staat ze in haar verbeelding wéer op het tweede rustvloertje en buigt zich over het traphek heen, leunt
er zwaar op. „Waarom ?", denkt ze opnieuw. Het
hek kraakt. „Hindert niet," zegt ze stil voor zich
uit, „is sterk." Ze moet de tanden toch op elkaar
bijten. Het hek beweegt, geeft even mee, misschien
drukt ze het al-met-al éen millimeter door. Het is
dan toch al of de diepte haar opvangt. Ze schrikt er
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hevig van, deinst met een naar stikgevoel terug, staat
veilig en wel op het rustvloertje en heeft toch de
rare gewaarwording dat ze naar beneden stort. „Nee,"
kreunt ze. Maar de diepte springt op haar toe, grijpt
haar beet, trekt aan haar voeten, ze tuimelt ontzet
naar omlaag, haar angst-schreeuw breekt in een plof,
ze ligt dood op de steenen beneden-vloer.
„Oh — nee," steunt ze opnieuw, „nee-nee." Het
klinkt zoo benauwd en „echt" dat ze er zelf verbaasd
van opkijkt. Haar handen zakken weg van haar
mond, van haar keel. Ze kijkt sufferig naar de twee
afgehaalde bedden in de slaapzaal, de twee eenzame
stoelen. „Het hek is toch heel," vliegt het nog schuwafgebroken door haar heen, „het is toch niet .... ?
Je dacht het maar, ooitje, het was verbeelding. Je zou
je ook niet laten vallen, je wil dat natuurlijk niet,
wie wil zoo iets ? Je moet dat vergeten. Als je eerst
maar 's buiten mag loopen, dan kikker je wel
op. Hemeltje, buiten wezen, in de wind loopen!
Vader's overjas rook naar buiten-frischheid, lekker,
èrg lekker."
Ze maakt de bedden van de jongens op. Zonderlingomzichtig legt ze de peluw op de matras, spreidt
zonder eenig geritsel boven- en onderlaken uit. „Er
is een booze macht, er is. . . ." Ze maakt een beweging
met de elleboog of ze iets van zich afstoot. „Ik val
toch niet, ik ben immers nooit duizelig." Ze slaat
de bovendeken zorgvuldig om het voeteneind heen,
stopt in haar verbeelding Roeltje lekker warm in.
„Leg je zoo goed ?" En diep in zichzelf zegt ze : „Ik
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moet immers op het geluk wachten, is dat nou
malligheid?, kan daar nou eentje om lachen? Het
geluk komt toch op een keer ?" Ze streelt Roeltje's
hoofdkussen, strijkt er een plooitje uit, legt de sprei
over het bed.
Ineens valt het haar op, dat ze geen enkel geluid
maakt bij haar werk, alles doet ze stil en tersluiks
en ze loopt op de teenen. „Och schei uit, jij," ze
stampt bijna op de vloer, „wat hèb je toch ?" Lawaaierig verschuift ze een stoel, reinigt met veel
onnoodige drukte de ijzeren waschstellen, schudt
hevig Dorussie's hoofdkussen op, klopt doelloos op
het dek, laat moedwillig het ledikant piepen. „Als ik
vrij ben over vier en twintig maanden, dan ga ik
zonder hoed in de regen loopen of ik trek van louter
gekkigheid me hemd boven me jurk aan. Vrij mensch,
zeg ik dan, ik ben vrij mensch. Maar waar ik me
brood mee verdienen moet als het zoover is, dat
weet ik nog niet." Ze wil er luchtig-gerust over glim
ver — nog ver." En ze drukt-lachen.„Htisog
de handen zoo fel om de geribbelde rugleuning van
een stoel heen, dat er diepe roode stempelkerven in
de binnenkanten staan. Bijna-verschrikt tuurt ze er
naar en opdringerig-monter denkt ze : „Een heele
gevangenisdag is er toch al voorbij, meer dan drie
dagen zullen we wel niet krijgen, dat kan immers
nog net tegen Zondag !"
Ze neemt stoffer en blik ter hand en veegt de vloer
aan, langzaam kruipt ze op de knieën verder, niest
een paar maal en merkt dat er een ijle stofnevel om
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haar heen draait. „Aartsdom dat we nou nog geen
stofzuiger hebben, zou toch een bende werk besparen,
en eelt ook. Moeder zegt: stofzuigers zijn voor de
betere stand." Met veel misbaar niest ze weer. En
haast venijnig bouwt ze Stijn na : „Nou zjeg, ik ben
ook niet van gjuster." Dan heeft ze weer die eigenaardige oogopslag. „Als onze lieve Moeder Pelikaan
zelf kamers moest vegen, zou ze vast en zeker binnen
de vierentwintig uur van de betere stand zijn." Ze
veegt of ze ruzie met de vloer heeft. „Nog maar éen
dag voorbij," zucht ze dan weer, „hemel-hemel, dat
er nog maar éen dag voorbij is."
Even later staat ze aan zoo'n lang smal zaalvenster.
De Tobias Brakelstraat is een uitgeholde steenen
diepte, zoo uit de hoogte gezien, en de Cecilia-schans
is een rood stuk eenzaamheid.
Gister hing er een glans in de nevel, vandaag is de
nevel opgetrokken. Er staat een bleek koud licht in
de zwijgzame straten en die straten hebben half-weg
de ochtend nog geen oogenblik de vroege-morgenstemming verloren. De geel-roode herfstboomen
bij het Vrouwenhofje zien er versteend uit, de
donkergekleede hofjesvrouwen schieten binnen de
muren van het voorplein als zwarte spinnen heen
en weer.
Oue mijnheer Baruut, de antiquair, schuifel-sloft
dicht langs de huizen. Hij heeft een plooierig geel
kappetoris-gezicht en lijkt met zijn kleine baard en
zijn groote ronde brilleglazen een beetje op Gandhi,
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genoeglijk tikt hij met de metalen punt van zijn
wandelstok op de klinkertjes. En de slippen van zijn
vreemdsoortige pelerine-jas wippen als vleermuisvleugels op en neer.
„Ik zou best willen weten hoe het er daar in dat
oue huis van mijnheer Baruut uitziet", soest Pieta,
„zal wel leuk wezen, vast allemaal van die oue
fijne dingen. Ik zou alles van alle menschen willen
weten, zijn ze ook alleen ?, nee — ze hebben een
huis, ze hebben een eigen kamer, hè, een eigen
kamer... . Maar weten — weten doe ik eigenlijk
niks, van geen mensch."
Een oude verwondering trekt weer in haar
open.
Het Weeshuis staat als een afzonderlijk dorp in
de stad. Zij van het dorp kennen de meeste menschen
uit de stad maar van aanzien en de meeste menschen
uit de stad weten ook niet eens hun naam. Als een
rijtje bekende vreemdelingen zitten ze in de oude
gekorven weezenbank, heelemaal achteraan in de
kerk. En Zondagsmiddags wandelen ze twee aan
twee de stad om, met Vader er bij.
Vluchtig denkt ze ook weer aan haar eenzame
schooljaren terug. „Ga je mee na' me huis ?", vroeg
ze een keer aan Geertje Boeklee, „dan zal ik aan
Moeder vragen of we in onze tuin magge spelen ?"
En Geertje Boeklee zei : „Jij ?, jij heb toch geen huis
en geen Moeder ?, kom maar met mijn mee." Ze ging
graag. Ze keek daar bij de schilleman haar oogen
uit. Vrouw Boeklee droeg prachtige eigengemaakte
Ik verwacht het geluk.
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pantoffels van groen fluweel, Boeklee rookte uit een
„gebeeldhouwde" pijp met ruitertjes en schepen, er
trippelden gele kuikentjes in het bleekje met de witte
bloemen, er stond een wit geitje aan de pin. En de
keuken was zoo aardig: eieren in een rek, meel in
een tonnetje, een braadpan aan de wand, paars
theekopjes op een tafeltje en vrouw Boeklee's-sten
glimlach trok met leuke kringetjes en dikke ribbeltjes
heelemaal tot haar ooren toe. Ja, Geertje Boeklee die
was schatrijk.
Pieta haalt zich dat alles voor de geest, en durft
er haast niet op te letten. Onbewust luistert ze naar
geruchten in huis.
Een domp klop - geluid weerklinkt en blijft gevangen
in een kring van stilte. Stemmen drijven weg, stappen
verijlen : de stilte vangt alles op, de stilte versmoort
alles.
Op een stijve krampachtige manier buigt ze het
hoofd achterover. „Och lieve Heertje dan toch,"
zucht ze, „lieve Heertje dan toch ?" En ze probeert
gewoon door te gaan met haar werk. „Ja," zegt ze
plotseling schril-luid, „ik heb geteut."
Even later wordt er boos- gebiedend op de gong
geslagen. Een vette warme eetreuk verspreidt zich
door het huis. Werktuiglijk loopt Pieta over de
boven-gang.
Spottend kijkt ze bij de traptreden neer. „Eerst
vandaag hellen ze." Minachtend oogt ze over de
te-lage afsluithekjes heen. „Eerst vandaag te laag."

Ineens daalt ze zoo onzeker-snel of ze onverhoeds
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voortgestooten wordt. Haar mond breekt open als
voor een schreeuw, ze maakt toch maar een klein
verstikt geluidje. De diepte springt haar waarachtig
tegemoet, de diepte grijpt haar waarachtig beet! Ze
wankelt, glipt bijna-kantelend drie-vier treden tegelijk af.
„Jesses," Stijn lacht hijgerig, onder aan de trap,
„je bezjeerd ?" Haar gespannen ronde oogen lachen
niet mee. „Waarom greep je je niet vast ?"
„Nee," zegt Pieta onnatuurlijk-bedaard. Antwoord
is dat niet. En ze hikt of ze benauwd-gesmoord lacht,
maar er is geen ziertje vroolijkheid in haar gezicht.
Ze bevoelt stiekem haar opengeschaafde enkel. „Nou,
alle botten nog heel?, vooruit dan maar weer." Ze
doet ferm, neuriet zelfs, haar trillende zonderlingverzwakte beenen willen haar haast niet verder dragen.
„Wat is dat ineens met mij ?, toch te krankzinnig om
los te loopen?" Ze merkt amper dat ze de eetzaal
binnenkomt, schuift sloom op zoo'n magere hoog
stoel tusschen Wina Levina en Stijn in,-potige
aan tafel.
„Moet je hooren," Wina Levina zal nog gauw
iets zeggen, kijkt Pieta aan en vergeet door te praten,
„eh .... eh ...."
Pieta is wit tot in de lippen, en haar oogen zijn
vreemd-bewusteloos: ze kijken, ze hebben geen blik.
„Zitten we hier werkelijk ?", trekt het als flakkerend
door haar heen.
Het gebed dat Stijn stootend en schaamachtig
opdreunt tuit haar leeg voorbij. Ze opent werktuiglijk
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de oogen in de stilte. Zelfs de uitgedeelde porties
eten op de borden hebben wat onwezenlijks en
plaatjesachtigs : een schuimspaan vol hutspot, een
zuiltje van roode worst in het midden.
Er wordt gepraat onder de maaltijd — er wordt
toch niets gezegd.
Pieta kijkt rond als iemand die tusschen twee
droomen in, een oogenblik doezelig ontwaakt. „Ja,
we zijn hier werkelijk." En ze ziet Vader en Moeder
Pelikaan, de meisjes en de jongens als schaduwen
aan tafel zitten. „We zijn tóch bij elkaar." Verstrooid
prikt ze in het eten op haar bord. „En neem nou
over drie jaar, waar ben ik dan ?" Ze houdt de half-vol
geschepte vork met hutspot te lang voor de mond
eer ze toehapt. Plotseling zonder eenige overgang
loopt ze in de goudgele eenzaamheid van het Gietelingenbosch. De verte ligt wit onder een roode kerf
in de hellende lucht. De stilte kijkt met leege oogen
uit een torenvenster. „Heer, dat ik daar eenmaal
langs gekomen ben met Ijker." Al onder het denken
vervaagt het. „De verte," hunkert ze stil, het woord
klinkt in haar na en is als een tooverpoort die eensklaps opengaat voor een land van ijl zilver. „Hè ja,
daar naar toe." Ze denkt ook opeens weer aan het
spiegelende zwarte water van de Grille, altijd staat
daar in de diepte de wereld op zijn kop. Die omgekeerde wereld is mooier dan de rechte die netjes
overeind staat. „Ik zou er best willen wonen." Ze
staart — haar ingekeerde blik richt zich op een
vreugd-vol-afschrik. Er huist geen mensch in die
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weerspiegelde huizennokken. De steenen zeemeermin
van Apotheker Buts lacht zoo bleek en droomerig
en verleidelijk daar in de diepte. Pieta rilt in de
zachte beklemming van een vage angst. Maar het is
nu zoo met haar dat ze nergens meer van opschrikt.
Moeder blijft achter haar stil staan. „Nog een
beetje hutspot, Pieta ?"
Ze ziet dan dat haar bord leeg is. „Dank u, Moeder."
Waar ze daarna met de gedachten verwijlt, weet
ze zelf niet. Zoo'n gulden wijde licht-plek als zij in
haar verbeelding ziet, is er misschien op heel de
wereld niet. Vuur-bloemen zijn daar en leliën als
fakkels, zieltjes van gezaligden en stralende witte
engelen. Er is ook een klapwieken van duiven, een
geur die zich rijkelijk uitstort, een wonderbaar glimlachen, een omfloerst neuriën.
En Vader Pelikaan praat er met een brommerige
bidstem door heen.
„Danken we al ?", soest Pieta, ze houdt de zweverige
blik toch op de dof-oranje boomkruin achter het
bleek-groene vensterglas, en heeft nog altijd haar
vork in de hand. „Danken ?, welnee."
Moeder Pelikaan schept Dorus nog een keer op.
„Dat je het verstouwen kan, kind !"
„Die tamme kastanjes moeten we beslist morgen
rapen," grommelt Vader met een bezadigde-midag
oolijkheid, „hebben jullie het gezien ?, de tuinpaden
liggen vol. We kunnen wel met ons allen aan de
slag. Dan is het aardiger."
Moeder humt terechtwijzend, ze praat met haar
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voorhoofdrimpels tegen hem: „En het arrest hier ?"
Haar frons heeft toch ook een schalksche trek.
Wina Levina stoot Stijn heimelijk aan, en Stijn
strijkt zich moeiig-vergenoegd over de knieën.
„Wat is er dan ?", vraagt Pieta zich af, „waar
hebben ze het over ?"
Bij oogenblikken is het toch ook of ze ongewoon
dicht bij de anderen zit. In Moeder's kort dik halsje
klopt het nauwe leven zoo fel. Vader's halleluja
zijn als bol vensterglas: verveling gluurt er-ogen
door heen, eenlijkheid, verlangen. Wina Levina krabbelt uitbundig-woest aan een vuurroode jeukbonk
op haar pols. Maar soms nijpt ze zich plotseling ook
fel in de bovenbeenen. En haar vork hanteert ze als
een wapen. „Ach Wina Levina, wees stil." En Stijn's
handen zijn als gezichten, zij hebben dikke goedmoedige rimpels op de gezwollen buigingen, met
elke ronde vingertop vragen ze om iets hartelijks en
glimlachen deemoedig. „Ja zeker, zij glimlachen." En
Dorussie eet het langst. Een slip haar is over zijn
voorhoofd gevallen. In zijn ooghoeken loert iets dat
ongelooflijk-volwassen is. Hij kauwt en smakt en
gluurt met een breede ronde welgevalligheid naar de
spitse uitdrukking in Moeder's gezicht, en zijn wangen
zijn berstend rood als van veel verkropt pleizier.
Maar Roeltje's gezicht is bleek. Hij went niet aan het
Huis, went niet aan de lange nacht zonder lichtje,
aan het inslapen zonder nachtzoen, de streng-ingedeelde dag-uren. Zijn gezicht verrijst als een wit
hoekig hartje boven het witte tafelvlak, en de bleek54

blauwe strepen onder zijn oogen zijn als oude dunne
snijwonden. Zeurderig tikt de klok aan de wand.
Een verkleurde prent van een welige binnenhof vol
rozen is door een breede geel- opgedroogde lek
tweeën gedeeld. Pieta kijkt er naar met een-strepin
beverig- kleine frons, en met een frons luistert ze ook.
Vader's zagerig praten hindert haar deze keer
bovenmate. Ze moet tegen wil en dank dichterbij
komen. Het praten wordt een gerommel van woorden.
Een paar keer fronst ze er tegen, dan blijft haar
voorhoofd glad en leeg. „Och ja, Vader leest uit
de Bijbel." Nu moet ze gedurig kleine oogen trekken.
Vader toont op een vreemde manier zijn ontzag
voor de Schrift. Gewoonlijk praat hij met een week
mat stemmetje, voor in de mond, en stottert een
beetje. Maar als hij uit het Woord voorleest, komen
de zinnen gaaf en glad, bijterig en als met gesperde
kaken tevoorschijn. Vader zet de stem uit, zijn mond
wordt een rond galmgat, hij loeit als een rund. „Ik
zal niet vreezen voor tienduizenden des volks, die
zich rondom tegen mij zetten. Het Heil is des Heeren,
Uw zegen is over Uw volk. Sela." Hij neemt ook
nog een andere psalm. Er komt veel van „Sela" in
voor. Hij laat de r's rollen, schraapt met de g's,
sputtert bij elke t.
Pieta kijkt met split-oogen over de tafel heen naar
buiten, naar de bleeke eenzaamheid van de weg. „Is
het zoo gek om te vluchten ?", de gedachte overvalt
haar. „Je grijpt eenvoudig je mantel van de kleerenhaak, je hoed ...." Door haar witte wangen slaan
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vurige blos-plekken. „En dan ?, en dan ?" Veel doet
er dat niet toe. Ze ziet zich al voorthollen in een
eindelooze rechte straat-van-blinde-muren. In geen
enkele stad is zoo'n straat, alleen in Pieta's angst is
hij en in haar verlangen. Ze holt — holt .... Regen
stuift over de weg, wind stapt over de daken. Ze
holt — holt .... Alles rondom haar is kaal en leeg,
kil en verstorven. In de verte zal het licht zijn, en
vriendelijk en lente-achtig. In de verte draaien de
kinderen hand in hand om een wapperend kaarselicht
heen, en zingen lieve onnoozele liedjes. „Hei-die-odie-o-daa. Sjoem-me-la, die-roe-del-die-del -da. Hei-dieo-die-o-daa." In de verte moeten ook bleekveldjes met
ster-bloemen zijn en geitjes aan pinnen, gele donskuikens en fluweelen pantoffels .... Ze holt en holt.
Maar de weg blijft leeg en eindeloos en grauw en
nuchter. Vroeger als schoolmeisje holde ze ook al
over de lange blinde droomweg. „Ze zullen me te
pakken nemen," dacht ze dan, „ze moeten mij hebben." Veel is er in dit opzicht niet veranderd met
haar. Ze denkt nu: „Ze zullen me inhalen, de achtervolgers, ze zullen mij mee terugnemen ...." En ze
smeekt: „Heertje, Heertje-lief — laat ik toch geschaakt worden door een.. . . een engelachtig ventje."
Ze draagt ook een koffertje, het koffertje wordt al
zwaarder. Haar teenen en hielen gloeien en branden
of ze geschroeid zijn.
Maar dan opeens raakt de realiteit van het leven
haar aan in de stilte van de eetzaal. Ze kijkt vlug om
zich heen en doet werktuiglijk de oogen dicht. Nu
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wordt er toch eindelijk gedankt. „Sela — sela,"
springt het wonderlijk te onpas door haar heen.
Gelijk met de anderen, een-van-beweging, recruutachtig-ordelijk, komt ze overeind, schuift haar stoel
netjes onder tafel, strekt de rug een beetje en slaat
de kreukels uit haar schort. „Heb ik gedankt ?"
„Hoor 's even," Moeder loopt op haar toe, en
draagt haar nog een en ander op. „Nu eerst maar
stof afnemen op de bestuurskamer, hè?, rugleuningen
en zittingen flink afwrijven ...." Er komt nog veel
meer.
Ze luistert er naar zooals een mensch luistert die
door slaap bevangen is. „Ja Moeder. Ja — Moeder."
Zijdelings kijkt ze naar Roeltje.
In het bleeke vraaggezichtje van de kleine jongen
is iets dat haar pijn doet. „Wat dan toch ?" Ze zou
over zijn haar willen strijken, over zijn rond wit
boordje. „Nee, dat verbied ik je," zegt ze in zichzelf,
„Moeder vindt het raar."
Ze verlaat de kamer als Moeder uitgepraat is, en
loopt Dorussie die achter de gangdeur op haar wacht,
bijna omver.
„Kestanjes hebben ?", fluistert hij, hij wipt op de
teenen, brengt zijn rond suikergoedachtig kindergezicht dicht bij het hare.
„Vanavond," stelt ze uit en glimlacht aanhalig,
maar haar mond is zoo onwillig stroef, haar lippen
lijken van leer, leer buigt niet gemakkelijk mee.
„Kleine joggies," koestert ze verkapt onder het doorloopen, „kleine arme joggies allebei." Ze zet de voet
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op de eerste traptree, en de vreemde vage angst voor
de diepte dwarrelt als een wervelwind door haar
heen. Haar voeten schuiven bedachtzaam langs de
piepende pijlertjes van de afsluithekjes. En dan staat
ze daar of ze beet gegrepen wordt en niet verder kan.
Maar Wina Levina komt vlug achter haar aan.
„Wat is er ?, wat heb jij toch ?", prevelt ze schuw
en bedwingt met moeite haar diepe luide adem, „heb
je — pijn?, ben je — ben je misschien duizelig?, heb
je wat naars ?"
„Wat naars," praat Pieta schimpend na, „wat
náars — ik....!", en dan zakt haar stem plotseling
terug in haar keel, heesch stamelt ze nog een paar
woorden. „Wina Levina, ik zou.... zou hier uit —
uit vandaan willen, en dadelijk — dadelijk ...." Ze
perst de krampachtig-ineengestrengelde vingers tegen
de schreierig-vertrokken lippen aan, buigt meer voorover.
„Weg uit huis ?", Wina Levina doet een poging
om te gichelen, „nou, moet ik daar van ophooren ?,
weg ?, dat gebeurt toch zeker ook nog wel 's ?" Ze
legt de hand vast om Pieta's ellebogen heen. „En
morgen dat zal je zien, dan magge we vast allemaal
kastanjes rapen. Merkte je dat niet an tafel? Nou,
en dan ben we toch ook weer buiten?, met dat
kastanjes-garen ? En overmorgen worden we natuurlijk — wordt eentje van ons de stad ingestuurd voor
een bóschap of zoo. Als ik mag, wil ik wel omstaan
met jou en Stijn idem. Jij ben er een die er niet tegen
kan." Ze kijkt haast dringend-troostrijk.
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En Pieta begint opeens te lachen, een beetje te
hoog en te hel, maar ze lacht toch. „Een goeie ben
jij — een goeie — maar ik ben een stommerdje, ik
loop de trap op en ik moet op de bestuurskamer
wezen !" Ze geeft Wina Levina nog een aanhalig
duwtje, en hipt dan onbesuisd-vlug met harde bonzen
de treden weer af, en éen keer is het of ze voorover
naar omlaag zal slaan, ze komt toch behouden op
de benedenvloer aan.
„Hè — rare," moppert Wina Levina, maar ze is
niet onvoldaan.
Pieta staat nog even verwezen, met een hartklopping
van schrik en haast, in de donkere bestuurskamer
rond te kijken. „Ja toe, werken maar," ze neemt een
plumeau uit de muurkast, een borstel, een wollen
doek en begint al-vast met lange borstelstreken het
groene laken van de bestuurstafel te reinigen. Heesch
en toch met een schijn van opgewektheid zingt ze
het liedje uit-de-verte: „Hei-die-o-die-o-daa, sjoemme-la, die-roe-del-die-del-daa ...." Bijna heftig werkt
ze een tijd-lang door. En dan staat ze natuurlijk ook
weer aan het venster.
De hooge brons-gele boomen van de binnenhof
dommelen, onder een kleed van dun-gespreide bladeren slapen de paden. In de moestuin snijdt Vader
witlof voor Zondag. Haast wraakzuchtig bespiedt
Pieta dat. „Mijn werk."
Ze staat ook onder een open toilet-raampje op de
gang, klopt slap en treuzelend de stofdoek uit. De
buitenlucht valt zuiver en frisch in haar keel, tien59

twintigmaal ademt ze diep, dat zware gevoel in haar
borst wijkt toch niet. Dralend loopt ze terug.
Ze wrijft met haar doek over de oude blauwe
tegels van de schouw, over de tinnen sierschotels op
de rand. In haar smalle bruine handen is een harde
kracht.
Voor elk venster dat ze passeert blijft ze staan.
De trapgeveltjes in de Kloosterklok zien er soezerig
uit. Het Witte-Kruisplein is leeg. De Servatius-toren
verrijst luisterrijk en statig, als een reusachtig heiligenbeeld, uit een breede kring van stilte. De gele en
roode boomkruinen aan de ingang van het plantsoen
bewegen als in de droom.
Met een ruk wendt Pieta zich af, maakt een kniks
tegen een bestuursstoel en wrijft hevig over de hooge
strenge rugleuningen en breede zittingen. Terughoudend kijkt ze daarbij om zich heen.
Ze weet precies hoe de heeren zitten: mijnheer
Koelniet heeft zijn vaste plaats aan het hoofdeind en
weerzijds naast hem zitten De Bie en Buk, Otterlo
en Dibbe.
De Bie en Otterlo, aan zijn rechterhand, zijn
heeren en hebben heel wat in de melk te brokken,
maar Buk en Dibbe aan zijn linkerhand zijn slechts
mannen en zwijgen meestal.
Pieta loopt met preutsche trippelpasjes om de tafel
heen en zet de voeten met een bons op een geelrood boeket in het vloerkleed neer. Hier heeft ze
vaak gestaan als klein meisje, hoofd op de borst,
haren voor de oogen. „Pehieta," galmde mijnheer
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Koelniet eerwaardig met zijn voorzitters-stem, „meheisje, heb je wehederom de tehong uitgestehoken
tehegen de nehaai jehuffrouw ?, en deheurtje-behel
gedehaan ?" Om best-wil, enkel en alleen om best-wil
was hij gestreng] Zijn wijnblossen werden rooder, hij
gaf juffrouwachtige klopjes op zijn plat-dun kuifje.
„Bedehenk kehind ...."
De groote Pieta neuriet al-weer het liedje van de
verte: „Dat meisje zong zoo lief en schoon, een
vroolijk aardig lied, maar wat zij nu wel eig'lijk
zong ? Ja, dat verstond ik niet. Zij — zij — zong
van — hei-die-o-die-o-daa ...." En ze zegt plotseling
tegen de stoel van mijnheer Koelniet: „Ik kom
afscheid nemen, ik ga ver weg." En de stoel van
mijnheer Otterlo geeft ze een klein opstoppertje.
„Mij zie je nooit terug." Mijnheer Otterlo zei altijd:
„De voorzitter heeft gelijk." Dat was het rustigste
voor hem. Hij lei zijn handen te slapen op het ronde
heuveltje van zijn buik en zijn zware stem klonk
het kleine kind Pieta als een doodsklok in de ooren.
Met de stoel van mijnheer De Bie stampt ze op
de vloer. „Daar, daar — lieve mijnheer De Bie."
Mijnheer De Bie heeft een knor-apparaatje in zijn
bleeke dunne neus en zijn gezicht is zoo hol en geel
als een doodshoofd. „Knor-knor," reutelde hij indertijd, „groote meisjes knor-knor behooren netjes over
knor-knor straat te gaan." Pieta steekt een lief klein
puntje van haar tong uit. „Ik vertrek, moet u weten,
ik vertrek met spoed, ik reis naar vèrre landen."
Het moet grappig bedoeld zijn.
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En toch heeft Pieta als een, die hevig beangst is,
diepe frons-putjes boven de oogen.
De zetels van Buk en Dibbe wrijft ze zonder
geweldpleging af. Buk en Dibbe zijn goeie nobele
mannen met lange neuzen en lange zwarte kerkjassen.
„Hei-die-o-die-o-daa," Pieta stoft af en poetst op en
pinkt bedrukt-jolig tegen de stoelen van de toezichtdames.
„Kindjá," fleemt en fleemde juffrouw Siebje choco
mevrouw Mast liet en laat haar gemoed-ladechtig.En
indrukwekkend op en neer golven. „Arstinkje kom
's hier." Maar Pieta zou nu misschien niet eens
gehoorzamen als ze daar zaten.
Pieta zegt tusschen de tanden : „Geachte dames,
ik smeer hem." Speelsch-grimmig houdt ze ook tegen
zichzelf vol: „Ik vlucht." En ze bromt met het
koddige bas-stemmetje van vrouw Boeklee: „Geef
mij me klompen maar."
Het grijze daglicht en de stilte in de bestuurskamer
benauwen haar al-meer. Ze gluurt met éen oog links
en met éen oog rechts. Het ruikt hier hinderlijk naar
oud papier en vocht en vergane dingen. En alles
staart hier. In elk dood voorwerp leeft een schrik
aandacht. De dikke boeken-barelijkmnsch
met hun kalf sleeren- en gladde perkament-ruggen,
in de kasten tusschen de opengeschoven gordijnen,
spionneeren als stille-verklikkers. Aan de verkleurde
platte-grond van Alschat, in het breede mahonielijstje, ontgaat niets .... Het gele lange olieverf-portret
van Cornelius Henricus Paerlhoen, de oprichter van
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het Huis, spiedt met elke wang- en kin-plooi en elke
pronkerige jasknoop. En de kinkhorentjes op het afgeknaagde wapenbord van een vergeten Alschatsche
familie en de versleten bloemen in het vaste vloereed nemen alles barsch-nauwkeurig in zich op.
Een schichtige angst herinnert Pieta opeens aan de
tastende spook-handen, die ze eenmaal achter het
sombere behang van de binnenmuur hoorde en aan
de ijl weg-schokkende snikken in een dichtgemetselde
muurnis .... Haastig poetst ze voort aan het kaarsekroontje boven het schrijfbureau. De bolle kogel van
het kroontje hangt als een gouden lach-spiegel boven
haar hoofd. Norsch-aandachtig tuurt ze naar haar
uitgerekt gezicht met de gezwollen neus, de wijkende
kin en het vluchtende voorhoofd. „Als je zoo leelijk
was, zou de Grille niet te diep wezen," gispt ze
ondoordacht.
En dan gebeurt er plotseling iets wonderbaarlijks,
banen van glooiend goudlicht slaan tintelend over
haar heen. Haar dik wit krulhaar wordt een zilveren
stralenkrans, haar oogen veranderen in juweelen
grotten — de zon schijnt.
Nu zijn de koele dommelwolken eensklaps kapot
gebroken en de slaperige dag is ontwaakt. De stilte
tusschen hemel en aarde wordt van onder tot boven
met glans bestreken. Heel Alschat glimlacht. En de
bestuurskamer flonkert tot in zijn duisterste hoeken.
Pieta draaft van het eene venster naar het andere.
„Oh hemeltje — hemeltje, nou zou ik een nieuwe vlag
willen wezen en hoog boven op de toren wapperen."
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God maakt poorten en vensteren en kronkelende
wegen van licht in de lucht. De zonnestralen flitsen
als fonteinen, de boomkruinen branden. Op elk
schoon verkleurd herfstblad glanst licht, gloeien goudranden, wemelen vonken, de boomen van de binnenhof hebben bruilofts-gezichten. En elk grassprietje
daar beneden in het gazon draagt een punthoed van
licht, elk bloempje is een sterretje van zon, elke late
roos een dubbel-geschubd bekertje-van-glans.
De eeuwige gelukzaligheid God's is in het licht.
„O Heertje, een witte zilveren engel te zijn,"
Pieta tracht het licht op te vangen in de handen,
tracht het fel tegen zich aan te drukken en te om
„nou in een zijen jurk te loopen door de-armen,
zon op lichte schoentjes ...." Drie-vier maal maakt
ze een beweging of zij het raam, waar ze achter staat,
op wil schuiven. „Nee, het mag niet, het mag immers
niet, het hoort bij de straf ...." Ze omknelt de ijzeren
handvatten. Het is of zij de wind kan voelen door
het raamglas heen, ze ademt met open mond. De
rozen moeten nog een scherp-zoete najaars-geur heb
onder de boomen zal al een bittere aard-reuk-ben,
hangen en achter de boomen staat de ruimte, en de
ruimte is als een overvolle schaal tot aan de rand
met licht gevuld. De Kloosterklok prevelt als het
ware met een menschelijke stem : „Kom bij me."
De blinkende Apostelpoort zegt evenzoo: „Ga door
mij heen naar de verte." Het Witte-Kruisplein lokt
zwijgend met zijn heiligenkrans van stilte.
Pieta boort de oogen in elke opening, in elk ver64

gezicht. Ze perst het hoofd haast door de ruitjes heen.
— In deze houding heeft Vader haar nog gezien.
Hij bracht de mand met witlof naar binnen en keek
toevallig omhoog. Daar stond ze, goudachtig van het
licht, en als versteend. Hij poogde haar nog te beduiden dat zij voortmaken moest. Zij lette er niet op.
Bij het avondbrood werd ze vermist.
Maar al eerder — al sinds de thee — zwierf Wina
Levina met een doodsbleek angst-gezicht door het
Huis en zocht verwoed de kamers af, de zalen, de
gangen, de portalen.
Moeder sprak haar aan. „Wat voer jij uit?, wat
doe jij toch ?, wat mis je ?, mis je iets ?"
Het was of die vragen Wina Levina's ooren niet bereikten, maar midden in de stilte wegvielen. Geknauwd
en stom stond ze in een wijde bange eenzaamheid.
En Moeder zei: „Och, pruilen wij ook nog ?"
Maar als het tijd voor het avondbrood geworden
is, stormt Wina Levina met gekreukelde kleeren en
het haar woest in slierties over oogen en ooren, de
eetzaal in. En aan de netjes-gedekte tafel met de zeven
eenzame boterhambordjes, heft ze met een halfvastgehouden huil-schreeuw de armen omhoog. „Ohauh-iew .... Pieta — Pieta is er niet."
Het broodmes slaat kletterend uit Moeder's handen
op de vloer. En Vader zal met een ruk het hoofd
omwenden en krijgt iets als spit in de nek.
En dan valt de aandacht ook op Stijn — Stijn
drukt de handen in vuisten op de mond en haar
benarde oogen gillen.
Ik verwacht het geluk. 5
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De jongetjes die beverig-beduusd toekeken, schieten
nu zoo wild overeind bij de tafel, dat ze hun stoelen
bijna omverwerpen en zij krijsch- fluisteren als uit
éen mond: „Pieta ? Pieta !"
Vader's armelijk-versjofeld engelengezicht besterft,
hij stottert erger dan ooit, hij praat weer met een
meisjes -achtig stemmetje voor in de mond. „We-wie
w-wat w-weet, moe-moet het zeggen. T-toe, de hohoofden ke-koel. We -wie heeft Pie-pieta het 1-laatst
gezien ?"
Moeder wijst met twee armen tegelijk, en die
bruin-zijden armen van Moeder lijken al-door langer
te worden, en het strakke lijf van haar jurk kraakt
in de naden. „Praat vrij uit, meisjes," hijgt ze, „Wins
Levina, praat vrij uit. Heeft ze.... heeft ze zich
ergens .... ergens over uitgelaten ?"
En Wina Levina jankt als een straathondje dat een
wagenwiel over de poot krijgt. „Ze zei tegen mij —
oh-oh, ja, ze zei tegen mij dat ze weg wou, vanmiddag
op de trap, ze zei dat ze het Huis uit wou — er uit
zei ze.... ik wil er uit.... oh-oh.... dat gekke
opsluiten ook, krankzinnig wor' je er van, krankzinnig !" Wina Levina neemt ook, in een korte vlaag
van verstandsverbijstering, een boterhambordje van
tafel en smijt het aan stukken tegen de vloer. En ze
trappel-danst of ze als een boeren -bakker rogge-deeg
kneedt met de voeten. „Weg, ze is weg .... Haar
mantel hangt niet meer in de kast en haar hoedje
ook niet, ieh-ieh-o-oh, ze heb d'r-eigen verdaan,
oh-auh-auh, ze heb — heb d'r eigen doodgeschoten
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of zoo-wat, vast — vast — o-oh — vast, auh-oh ...."
Stijn tuimelt haast, in haar ontzetting, van haar
stoel. „Heb je dan een schot hooren vallen ?"
„Ja, ikke," Roeltje steekt zijn vinger op of hij in
school is, „op de — op de boven-weesee," hij snikt
in zijn groezelige handjes, „ja gerust, op de boven
Ik verschoot nog zoo. Maar toe' .... maar-wes.
toe' later ben ik het vergeten."
„Onzin," wijst Moeder kordaat af, en vlak er op
breekt ze in tranen uit. „Wat beginnen we ?, wat
doen we ?, moeten we nog vanavond het — het
bestuur — de politie .... ?',
Vader sist al harder : „St-st-st." Oplaatst spuugt
hij er van.
En Moeder slaat de hand voor de mond, en schrikt
van iets dat in haar opkomt, en rukt spelden uit
haar haarknoet en trekt haar halssnoer los, dan zinkt
ze met een slap-er-bij-bengelend hoofd op de punt
van een stoelzitting en sjirpt met half-dicht geknepen
oogen, waar de appels en de kaneelkleurige iris.
kringetjes van wegdraaien: „Sie-sie-iew-sie-sie ....",
en dat klinkt al flauwer en al verder-af.
Vader schenkt water in een glas. „Drink 's Vrouw,
drink toch 's uit, toe, dat is goed, dat is lekker, dat is
best." Hij trekt zoo'n aanhalig fluit-tuitje in zijn lippen of
hij tegen een klein poesje praat, en hij vergeet heelemaal
waar hij is. „Toe zoeteke," zoemt hij, „zoet molleke."
Maar Moeder kan niet drinken, ze kan enkel maar
zoo'n beetje snerken, als boter in de pan. „Sie-siesie .... hi .... sie-sie-sie-hi."
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En Vader weet van confuusheid niet meer wat hij
doet. Hij gooit of hij een brandje bluscht, de inhoud
van het glas over Moeder's snakkend en smekkerig
mondje en het water loopt met vlugge dartele lek
bij de hals van haar jurk in. „A-á-á," dobbert-stralje
Moeder's stem, dat klinkt als een beginles op de
zang, „á-á-á," al-hooger wordt het, al-scherper. Moeder
trekt weer bij. Haar handen zwaaien omhoog en ze
geeft Vader een stevige klets tegen de neus. Daarbij
rondt ze de lippen tot een langwerpig zang-gaatje, en
schokt met de keel als een kip die te veel voer in
de krop heeft: er zit daar een schreeuw die ze niet
loozen kan.
En dan krijgt Roeltje ook nog plotseling een soort
van bijt-, klop- en gilstuip. Hij smakt op de vloer,
heeft bruis in de mondhoeken, trommelt met ijzeren
vuistjes op Stijn's scheenbeenderen en wil Dorussie
in de kuiten happen.
En Dorussie schopt louter van verbijstering en
schrik voor- en achter-uit.
„Kind — jongens," Moeder trekt dan langzamerhand weer heelemaal bij, „maar het is hier geen
gekkenhuis ...."
En dan duikt Vader eensklaps op als een inbreker:
een slappe sjappiespet op de oogen gedrukt, een
rood-geruit sjaaltje van Moeder met een slordige knoop
om de hals gedraaid, een lantaarn in de hand. Hij ziet
er uit of hij optreden moet in een tooneelstuk. Hij
gaat toch maar gewoon de tuin en de naaste omgeving
doorzoeken om te zien of Pieta daar ook ergens is.
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En Wina Levina volgt hem tersluiks met een bedroefde verstopte snurk-neus en een krom angstmondje.
De sterretjes-lucht is zoo hoog daar buiten, de
wind komt van zoover, de avond is vol geheimzinnig
gerucht, vol vage lichtspelingen en lange duisternissen.
„Ga jij nou terug," mompelt Vader tegen Wina
Levina, maar hij vat haar bij de hand. Als het op
straat nog zichtig en avondlijk is, is het in de binnenhof
onder het dikke geboomte al nacht.
Met lange dappere sluippassen loopen ze dan toch
naast elkaar voort en steken het hoofd verkennend
vooruit. Hun kromme schouders dobberen of ze een
vracht voortzeulen.
Bij een donker-vaag rondtetje blijft Vader ineens
staan. „Pieta," teemt hij troetelend, „ben je daar
kindje, lieverdje van ons, ben je daar ?" Hij bukt
een beetje, een dikke prik-tak in het meidoornboschje
steekt hem haast een oog uit. „Oe-wee," dreigt hij
gesmoord, „als ik haar toch in me handen heb, als
— Vadertje haar toch in ze — ze fikkies krijgt.. .
En Wina Levina zegt verzoenend en vaag, of ze
een flauwte nabij is: „Mocht ze dood wezen, dan
geven we extra dikke kransen en een grafbordje,
hè ?" Iets katachtigs heeft dat kind.
En Vader gromt zwaar : „U-h-m." Maar hij dodeint
ook weer lieflijk als een nachtegaaltje: „Pieta, kindje
— Pieta."
Een sidderend nacht-gesuis antwoordt.
„We gaan eerst maar in huis kijken," beslecht
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Vader, „op stuk van zaken kan ze zich best in huis
verstoken hebben."
Op de wit-geschuurde zolder buigen hun geknakte
schaduwen zich groot en bochelig uit de hanebalken
naar hen toe. Vader richt het licht van de lantaarn
op holen en spelonken van schaduw, hokkerige uit
gebergten van kisten en pakmanden. -bouwtjesn
Een afgedankte regen-ton lijkt op een oud-vrouwtje in
een wijde mantel. Een antieke moffen-doos gluurt als een
lang geel gezicht over een balk heen. Het muffe duistere
verleden schrikt even op, bij de spiedende zoekende
stralen-bundel uit de groote hanglantaarn, en legt
zich dan weer in de schaduw breed en gelaten terneer.
„Pieta," zegt Vader schril-luid in de stilte, „ben
je hier ? Pieta .... ?',
Iets duisters zweeft om hen heen, een gerekt
zuchten, een ritselend fladderen. En er is niets te
zien, mensch noch dier.
Vader kruipt toch heldhaftig op handen en voeten
achter afgedankte ledikanten, kamerschotten en kachels
langs. Hij stoot zijn hoofd aan een kuip, en blijft
haken aan een dekenkist. Met een pet vol stof
keert hij terug, niest uitbundig zes-zeven-kruletjs
maal achtereen en heeft een winkelhaak achterin zijn
broek. „Kom," kuchelt hij.
En dan dalen ze ook weer achter hun slingerende
schaduwen aan naar omlaag, draaien in alle zalen en
kamers het licht aan, neuzen in alle kasten en liggen
overal met hun wang op de vloer om onder de ledikanten te kijken.
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„Ze is er niet,” zegt Vader telkens, op een suffig verbaasde toon of hij een heel bizonder nieuwtje
vertelt.
En Wina Levina haalt dan snuiverig adem en slikt.
„Nee."
De boven- en benedengangen zijn holler en geheim
dan op andere avonden, over de witte muren-zinger
huivert een nieuwe vijandige verlatenheid, de geschilderde regentenkoppen bewegen spookachtig in de
diepe lijsten. Een mantel op de kapstok staat schrilbol uit. Vader prikt er schichtig met zijn wijsvinger
in. „Nee," urmt hij met een rare vluchtende stem,
Ze strompelen ook door de kelders. Een vochtige
schimmelreuk stijgt op, peinzend kijken de logge
half-vergeten gebruiksvoorwerpen hen aan. Een krui
zwerft rond de dikke planken van een leeg-denruk
vaten-rek, aan de trommels en teilen hangen tongetjes
van schaduw, de glimmende Keulsche inmaakpotten
doen aan gekroonde bruine kabouters denken, de
grauwe dikke kelderwanden zweeten.
Vader stapt bij ongeluk in een lek-plas en zegt
ontzaglijk-krachtig: „Verdorie." Daarna probeert hij
zijn natte voet uit te wringen.
En Moeder's gezicht verschijnt in de lichtkring van
de lantaarn als het gezicht van een geest : bleek, bijna
vormloos, fiets. „In de naaste omgeving gezocht ?",
smoest ze vragend. En als Vader aarzelend het hoofd
schudt, dringt ze: „D àn in de naaste omgeving nog...."
Stijn staat in het donker bij de trap als een spichtig
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schimmetje. „Ze ken bij Sajet wezen .....ze ken toch
bij Sajet wezen ? Dat we daar niet eer aan gedacht
hebben."
En Moeder zegt zoo eentonig of ze het voorleest uit
de agenda : „Daar is aan gedacht. Maar Jet is uit. En
vrouw Boeklee logeert bij haar zuster. En Boeklee eet
bij een nicht. En juffrouw Tes brengt een weekje door
bij een vriendin. En anders weet ik niemand. En dus ..."
Als vanzelf-sprekend jachten Vader en Wina Levina
even later door de stille avond. En de gedachten gaan
toch zoo te keer daar van-binnen, ze beseffen niet eens
dat ze bijna voortdurend zwijgen.
De hooge ernstige vestingboomen zuchten zwaarmoedig, de heesters en boschjes rillen. „Ik ben buiten,"
valt het Wina Levina opeens in en ze schaamt zich.
„Pieta," kreunt ze stil.
En de wind heeft een gestrenge stem, een koue adem
slaat vochtig langs het gezicht. Er is nu overal een
duistere aanwezigheid. Geesten waden en zweven als
nevelflarden door lange stukken nacht-zwart ....
Vader en Wina Levina kuchen beurtelings, er is iets
dat de ademhaling belemmert. Speurend loopen ze
allerlei kromme bouwvallige steegjes af. Achter die
steegjes glundert en monkelt de stad. Ze kunnen de
dansmuziek uit het instituut Linskop duidelijk hooren,
ze zijn zoo dicht bij de Heeren-sociëteit dat ze het
stootend ketsen van de biljartballen vernemen. Van
Pieta is geen spoor te ontdekken.
„Als ze nou 's in de bios zit," oppert Wina Levina
in stilte.
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En Vader tobt heimelijk: „Het zou kunnen wezen,.
dat ze haar toevlucht neemt bij Otterlo .... ze kan
haar nood .... haar nood, God beter het, ook wel
klagen bij mijnheer Koelniet. Dat zou toch een streek
wezen, heeft die lamme Kors Burk immers ook een
keer gedaan."
Dralend keeren zij terug.
Tastend vinden ze hun weg door de donkere achter
binnenhof, Vader heeft ditmaal zijn-portvande
lantaarn thuisgelaten, en plotseling blijven ze doodstil
staan.
Vlakbij onder een strooachtig-verdroogde bos
duizendschoon beweegt het een of ander, iets dat in-een
hurkt en wegduikt.
„Daar," wijst Vader kregel-onzeker,,, zie je....?
Wat levends ...." Schutterig steekt hij de hand uit.
„Pieta, kindje, liefje."
En een groote zwerfhond schiet met een akeligwoeste keelgrom en spiegelende vuur-oogen overeind
en holt dwars door de struiken de straat op.
„Oe — bliksteen," ontvalt Vader.
Maar Wina Levina's hart staat bijna stil van schrik.
En ze is niet bij machte om ook maar het kleinste geluidje voort te brengen.
Vader sluit de poort, en zet hem ook weer open.
Diep terneergeslagen sloffen ze over de binnenplaats.
In Wina Levina's oogen verhardt iets met een priemende pijn, dat zijn tranen die ze niet heeft kunnen.
schreien.
En Vader maakt iesepierige keel- en neusgeluidjes,
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hij houdt in zijn gedachten radelooze twist-gesprekken
met het bestuur en met de dames van toezicht.
„Hadden we niet effe bij Sajet aan het venster moeten
luisteren ?", vraagt Wina Levina met moeite.
„Och nee," aarzelt Vader, „Jet is er immers niet."
Een oogenblik kijken ze nog naar een verlicht venster
op, in de donkere achtergevel.
Stijn's schaduw slaat sloom-schokkend over de
beneden-helft van het ringetjes-gordijn heen. De stemmen van de jongetjes dreinen aan een opgeschoven
raam. Hol slaat Moeder's onzinnig-vragend roepen
door het afgezochte huis. „Pieta ! Pieta !"
En plotseling weerklinken er lichte stappen over
het rand-pad van de binnenhof. En Pieta staat daar als
een spookverschijning.
Gelijktijdig springen Vader en Wina Levina op haar
toe. „Jij — ben jij het ?"
Ze is het, maar ze houdt ook van dichtbij iets onwezenlijks. „Dag," zucht ze.
Cipierachtig omklemt Vader haar handen. „Kind,
kind . .."
En Wina Levina danst krankzinnig jolig heen en weer
en schettert : „Hier is ze, Moeder, ze is er! Stijn!,
jongens ...."
De keukendeur slaat open : Moeder tuimelt de
tuin in, Stijn zwaait achter haar aan, de jongetjes
-dringen naar voren. „Pieta ?, is Pieta er ?, waar is
Pieta ?"
Ze staan in een kringetje om haar heen. Ze bestormen
haar met vragen. „Kind, waar was je ?, wat heb je uit74

gevoerd?, waar ben je geweest ?, ben je er heusch ....?"
Ze raken haar aan.
En ze blijft ver en ijl. De lange zwarte regenmantel
hangt sluik om haar heen en de zwarte kleine weesmeisjes-hoed heeft ze diep op haar hoofd gedrukt. Haar
gezicht golft als rook in het donker en haar armen
vervagen bij de handen. Ze zegt met een dunne halfverwurgde stem : „Ik heb een beetje gewandeld."
En Moeder grijpt vol nijdige ontzetting in haar
los-gewroet haar. „Ze heeft een beetje gewandeld."
En Vader heft met een moede verbazing de handen
ten hemel. „Een beetje gewandeld." Maar het booze
en het netelig-verwonderde valt toch weer gauw van
hun gebaren en woorden af.
En dan neemt het leven soms ongedachte wendingen.
De kinderen worden die avond zoo maar op
melkchocola en boterkoeken onthaald. En Moeder
is nog nooit zoo vrij-gevig geweest en nog nooit
heeft Vader zoo goedertieren gekeken.
Stijn kan al weer gewoon-hartelijk glimlachen. Ze
deelt haar pakjes met wonderballen en suikerboonen
uit. Pieta krijgt als extraatje een bosje veiligheidsspelden en Wina Levina een kuifkam die maar drie
tanden mist. Dorussie hapt schrokkerig in zijn boterkoek, zuigt smakkerig op zijn wonderbal en blaast
hevig in zijn kopje met chocolamelk. Wina Levina's
grijsgroene flits-oogen schateren in haar strak gezicht
en het onwezenlijke is van Pieta afgegleden, ze vouwt
een schutters-steek voor Roeltje, ze doet — of er
niets gebeurd is.
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De lichte herfstdagen gaan snel voorbij.
Elke ochtend hangt als een rose lichtglans in de
goudbruine boomen, elke schemering buigt zich als
een paarse schaduw over de verstilde straten heen.
Helder lachend weerspiegelen de middagen zich in
kleine groene raamruiten en in breed-wit vensterglas.
En de avonden gaan op donzen voeten onder de
sterren door en de nevelige nachten vangen hen
zwijgend op.
Pieta hoort dikwijls het eerste kraaien van de
haan, zooals dat in een jong parelgrijs morgenlicht
bleek en vakerig opstijgt uit de zacht-vergulde binnenhof. En ze luistert altijd in de vroege nacht-stilte van
het Huis naar het doffe rollen van wagenwielen in
de verte, en naar de eenzame hol-wegstervende
schreden van een enkele voorbijganger in de Tobias
Brakelstraat. „Wagentje, waar moet je toch wezen?,
stappen, waar gaan jullie naar toe ?"
Het carillon van de Sint-Servatius zingt. En de ijle
zilver-klanken zweven als klapwiekend over de stad.
De Gijsbertustoren in de verte antwoordt met flauwe
stem.
„Ja, tien uur — kwart over tien — half elf," denkt
Pieta tusschen haar bonte vluchtige gedachten door.
Z

Ze drukt het hoofd diep in het beddekussen, strekt
haar lichaam uit, het voelt licht aan, het voelt aan
of het glanst. „Ik ben een wolkje rose rood, ik heb
gekrulde voeten." Ze gichelt bijna. „Ik heb een
scheur in mijn popmouw en ik mis een knoop aan
de hals, dat is toch koud." Kruiselings legt ze de
handen over de borst. „Ik zou Jaantje Harlow van
de film willen wezen, sterre-oogen om de menschen
toe te lachen in de bios-vestibule, een rooie-hartjes
glimlach om ze van je te laten houen. Nee, maar
liever ben ik toch een spier-witte doorschijnende
engel en doe boschappen voor onz' lieve Heer: 0
gij gezegende onder de vrouwen .... En zie ik ver
blijdschap .... Omgordt u en-kondigurte
bindt uw schoenzolen aan. Werp uwen mantel om
en volg mij." Iedere avond komen en gaan zoo
ongeveer dezelfde gedachten.
„Ik ben in me schik," zegt ze af en toe in zichzelf,
„en ik weet niet waarom. Het is natuurlijk zeldzaam
gek ...." Ze legt haar hoofd innig tegen de schouder
van haar droom-minnaar. „Stuur me morgen alsjeblieft
een boeket meiklokjes, lieve Adolf, en haal me — haal
me 's een handjevol regenboog uit de lucht. Of nee, geef
toch eerst maar een bedde-kruik en een warm-waterstoof en een Deventerkoek. Ik ben mesjogge op
Deventerkoek."
Ze zegt ook vaak de teksten op die ze voor Cat
geleerd heeft. „Ga tot de mier, gij luiaard, zie hare
wegen en word wijs." Altijd denkt ze er tusschendoor : „Dat hoeven wij niet — hier... ." En ze
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dreunt ook weer : „IJdelheid der ijdelheden, het is
al ijdelheid. Ik zag alle werken aan die onder de
zon geschiedden, en zie het was al ijdelheid en kwelling des geestes." Nadenkend tuit ze daarbij de lippen.
„Dat mag zoo wezen — ik zou toch graag een lichtgroene jurk hebben, zijen kousen en goudleeren
schoentjes." Ze vergeet dat ook weer en bidt nog 's
het „Onze Vader". De woorden neuriën in haar
hoofd: „Uw wil geschiede." Ze ademt diep, ook
glimlacht ze diep. „Ik verwacht het geluk." Zelfs in
het donker trekt ze een kinnetje. „Is dat soms gek?,
nou dan is het maar gek."
Vaak zegt ze ook in zichzelf: „Vandaag is het geluk
nog niet gekomen, maar morgen... ."
Zoemend schuift de nachtwind langs de ramen.
De vloerplanken piepen of er iemand over heen
sluipt. „Wat ben ik daar bang voor geweest. En nog
ben ik er niet heelemaal vrij van." Haar hart klopt
vlug.... Dorussie gooit zich wild om in zijn bed,
het ledikant krast als een raaf. Roeltje roept het een
of ander, het is door de zijwand heen te hooren,
afgewend klinkt het en dommelig. Hij droomt overluid. Maar Wina Levina en Stijn ademen rustig, die
slapen altijd het eerst.
En de nachtsterren gluren weerzijds langs de
venstergordijnen, het is of die sterren aan de gordijnzoomen vastgenaaid zijn.
Gisteravond was dit alles ook zoo, vandaag is het
eender als gisteren, morgen zal het als vandaag wezen.
Oplaatst neemt een korenblauw toovervrouwtje
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Pieta bij de hand en voert haar bij gladde glazen
bergen op. Er verschijnt ook wel 's een ridder te
paard met een goud-pothoedje op en een tinnen jas
aan, of een kabouter die een muts en een mantel
van klaprozen draagt. „Kom mee lief kind ...."
En een enkele keer heeft ze een zweefdroom. Dan
drijft ze licht als een veertje over dorpen, steden
en zeeën heen. „Waar is Anruut?, waar kan Vuren
wezen ?, och jij lief klein Vurenbart met je-bart
groote stadhuis."
Maar ze moet ook wel 's een heele nacht kool
snijden in haar droom, roode kool, chineesche puntkooltjes, savoyekool. Ze haast zich, ze kan er toch
niet mee klaar komen.
Menigmaal trouwt ze nog onverhoeds met haar
droom-minnaar Adolf Haagstein. En dan zijn haar
kousen of schoenen zoek. Ze haalt alle kasten ondersteboven, ze vindt niets. „Laat ik in godsnaam maar
op me kousen gaan," zegt ze, „nou vooruit hoor,
ik ga op me bloote petoete." Maar dan heeft Vader
nog een paar groote tuinklompen voor haar en daar
marcheert ze op weg. Haar bruidssluier golft plechtig, de
klompen steken als geel-zwarte modderschuiten onder
de wit-zijden sleeprok uit. „Het eenigste waar het op
aankomt," denkt ze nog, „is je krans — dat daar benee
ziet geen mensch." En er kletteren plotseling steenen
als duiveneitjes tegen de kerkramen, het hagelt....
De wekker loopt af.
Beduusd opent Pieta de oogen. „Ben ik getrouwd?,
och ringwurmpie — nee ...."
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De ochtend staat bleek-rose achter het gele ringgordijn. Daar kraait de haan. Wina Levina en Stijn
gooien zich stennend om. Maar die de wekbeurt
heeft, staat op.
„Eenmaal zal er onverwachts veel goeds gebeuren,"
houdt Pieta zich telkens bemoedigend voor.
En zelfkennis heeft ze ook. „Dat denk je omdat
je het graag wil, Teetje-glaceetje."
Op de kleurige tuinpaden staat goudig en ijl de
ochtend, de middag buigt zich diep door de vensters
heen en schatert tegen de roode vloertegels, maakt
met haar warme helle gloed van een hengselmand
met prei en appels een stilleven, en verandert een
paar stronken boerenkool in een vreemde kroezige
blárenboeket met geplooide goudranden.
Pieta bekijkt zich aandachtig in het keukenspiegeltje,
een hard-groene weerschijn valt over haar jong
krachtig gezicht. Haar wit-zijden haar flonkert of er
een bronzen vonkenkrans uitspat. „Ik heb ademlooze
oogen," denkt ze graaf-Piquetachtig. En ze maakt
ook weer een malle frats. „Och snurkie-augurkie,
ga jij maar weer 's een kuiertje doen." Ze trekt daar
een mal snuitje bij. Ze is toch erg dankbaar.
Op menige middag, als „de vaten" gewasschen zijn,
stuurt Moeder haar de stad in met een boodschap voor
juffrouw Tes, vrouw Boeklee of de toezichtdames.
„Maar laat je niet uithooren, Pieta," voegt ze er
altijd bij. En hedenmiddag knoopt ze er ook nog iets
leerrijks aan vast : „Het leelijkste wat een vrouw
kan hebben is een lange tong."
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„Nee,” denkt Pieta, „het leelijkste is een baardje."
Maar ze beaamt al wat Moeder zegt met een hevige
knik en een verwoed hoofd-schudden. Tot in haar
kin en haar wangen glimt ze van tevredenheid. „Ik
mag er uit."
En Stijn doet of ze mokt : „Jij mag nou venalles,
jij mag van sjoches tot sjavens uit."
,Ja — jíj," Wina Levina probeert ook te pruttelen,
„jij ben op-heden Moeder's zonnestraaltje. Nou,
dag apesnoet."
Ze wuiven haar na uit het venster.
En Pieta kijkt nog vaak om, en steekt groetend
haar beide armen omhoog. „Ajuus." En ze knipoogt
in het licht en duwt haar neus in de wind.
Ze loopt het liefst aan de stille kant van de Grille,
in oud-Alschat. Hier glimlacht de zeemeermin van
Buts de apotheker in het water, hier in de diepte
staan de boomen op hun kruinen. En de Grille-brug
klemt zich met vier dappere leeuwen aan de groene
wallen vast.
Pieta zou die leeuwen graag op hun knauweriggedeukte neuzen willen aaien. Ze doet het niet. „Dat
staat gek." En de veemarkt vermijdt ze. Daar ligt
soms na „de boeren-Zondag" 1) tusschen veel vuil en
afval een vertreden kuikentje of een dood-gereden kip.
Zelfs aan de leege tralie-manden en konijnen-hokken
heeft ze een hekel. En de visschers uit Bettig en de
boeren uit de omtrek zeggen soms ruwe aardigheden,
1)

Wekelijksche marktdag.

ik verwacht het geluk.
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die ze maar half of heelemaal niet begrijpt en die
toch als een scheldwoord in de gedachten blijven
hangen.
Maar in het plantsoen is het heerlijk. De roode
paden glinsteren als bloedkoraal en de boomkruinen
gloeien als barnsteen en agaat. In de ronde bedden
wiegelen nog half-uitgevallen rozenknoppen, rood,
rose en wit, en als kralensnoeren hangen de zaad
rond de struiken. Droomend staat een oud-baletjs
tuinpoortje in al die kleuren uit te zien, mijmerend
bekijkt een kleine groene brug zich in het water
van een slapend vijvertje.
„O hemel," zucht Pieta verrukt, „dat ik hiér ben."
En de huizen in de oude nauwe straten zijn ook
zoo verscheiden. Ze pronken met welkende lei-rozen,
dikke donker-groene klimop-ranken en geschubde
wijn-roode mantels van wingerdblad. Op de hooge
trap-stoepetjes zit breed de zon, onder de luifeltjes
hurken spits en scherp de schaduwen. Een oud
mannetje zittend op een pothuis, rookt dommelig
zijn pijpje. De ronde stootsteenen aan de ingang van
de straten fonkelen als iets kostbaars. Over een gele
onderdeur met zwaar ijzerbeslag, leunt een opoevrouwtje en tuurt met vriendelijke oogjes uit haar
neepjes-muts naar de dingen van vlakbij en knikt
moederlijk. Een zwarte poes gluurt naar een paar
soezerige dikke musschen die op de onderste takken
van een linde schijnbaar onbevangen de verte inkijken.
Een kind speelt in zijn eentje met dingen en wezens
die men als groot-mensch niet meer ziet.
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Zóo zijn onder schooltijd de straten van oud
lange glinsterende of doffe stilten, een-Alschat:
ritselend boompje, een duttend snoepwinkeltje met
hooge vensters. In het etalage-raam van Sulvink de
horlogemaker staan en hangen de wekkers en wandklokken als ronde witte baby-gezichten in nikkelen
en houten kragen. En zoo stil is het daar, dat men
het tikken van de uurwerken door het glas heen
meent te hooren.
Pieta zet de voeten in het stille Alschat onwillekeurig wat zachter neer. De spichtige schaduwen
hebben hier hun eigen gedachten, de zon droomt
met een stil helder gezicht.
Plotseling denkt Pieta ook weer aan haar schooljaren terug. „Hier in de Schutters-Doele liep ik vaak
sommetjes uit te rekenen... ." Ze slaat links af en
glimlacht tegen het lage grijze schoolgebouw in de
Eikensteeg. „Dat je daar eenmaal zat, elk jaar achter
een ander raam. En hier vond je nog 's het speelgoedpistool en Marius Oorbag pakte het je af. „Geef hier
kuken, dat is gevaarlijk spul voor jou." Maar Geerlof
Borst heeft je nog 's toen het ijzelde, op zijn nek
naar school gedragen en zijn voeten leken tweemaal
zoo plat als gewoon. „Val jij niet, Geerlof ?" Hij
keek schuins in de hoogte. ,,Ik?, nee zus, ik val niet."
Die Geerlof was een goeie."
Bij het pijpenwinkeltje van Kruunt in de Taksteeg
stond Meester Boudewijn haar vaak op te wachten.
Ze ziet alles weer voor zich: daar kwam ze aanhollen, het wonderlijke platte pannekoek- hoedje in
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de hand, de lange oue-vrouwtjes-rokken in plooienknoedels om de beenen. „Meester ! Meester !"
En Meester Boudewijn's goeie rimpelige gezicht
klaarde op. „Ga je mee, Zigeunerinnetje ?" Ze hing
al aan zijn arm. „Is dat leelijk of mooi ?" Hij begreep
niet wat ze bedoelde. „Zigeunerinnetje ?", verduidelijkte ze. Toen schoot hij in een lach. „Karbonkel,
je ben een ijdeltuit." Het klonk toch zoo vriendelijk.
Ze drukte onder het loopen haar wang stijf op zijn
pols. „U ben de liefste meester van allemaal. Heb
u zelf geen kindje ?" Hij keek een andere kant uit.
„Meester heeft toch ook geen eigen huis en — en
geen — geen moeder-de-vrouw ?" Dat klonk zoo
vreemd. „Nou, zou u mijn Vader willen wezen,
Meester ?" Hij kreeg een bedroefde groote-menschenglimlach. „Ik denk het wel, maar hoe spelen we dat
klaar, kleine snoeshaan ?" Toen ze hem vlak er op
naar heel wat anders vroeg, had hij natte knipperoogen.
Daar was ze toen nog verwonderd over, nu begrijpt
ze er alles van. „Och ja," zegt ze in zichzelf, „hij had
vast een ongelukkige liefde, en toen is hij natuurlijk
alleen gebleven. Het is toch wel erg barmhartig van
lieve Heertje geweest, dat Hij Meester zoo maar op
een nacht in zijn slaap weggenomen heeft."
In de eenzame Jonathan-laan loopt ze altijd met
een ingehouden dralende kuier-stap.
De achtermuren van de tuinen gluren door wilde
heen, en de-kamperfolinsuwbchje
ronde tuinpoortjes zien er zoo verwaarloosd en
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eenzaam uit of geen mensch ooit naar hen omkijkt.
Hier komt vaak dezelfde herinnering terug.
Eenmaal zat het kleine meisje Pieta daar op een
stobbe in het wilde gras, stak haar duim in de mond,
en liet de bol van haar scharminkelig weezenhoedje
op éen vinger ronddraaien. Vurenbart was plotseling
vlakbij. Ze rook de geur van het middageten. Moeder
bakte spek uit in de keuken, de bruine erwten pruttelden zoetjes in de pan, en Vader wiedde groentebedden. En de bloemen keken uit roode en gele en
paarse blaren-kapertjes naar het huis en schudden hun
hoofdjes in de wind. Vader beet op een boomblad,
en er vielen strepen zon over zijn gezicht. Pieta kon
haar hand temet op Vader's hand leggen. „Als je in
de derde klas zit, dan ben je toch groot, is het niet,
Vader?, zèg ?" Ze hield maar aan. Ze drukte haar
oogen in de wit-roode verte van het laantje. „Nou
ben ik al twee jaar op de groote school, Vader —
kan lezen in een boek, kan sommetjes maken, brief
schrijven, tafel van twaalf opzeggen ...." Er liep
een hondje voorbij. Ze floot even. „Hondje ...."
Toen keek ze weer in de verte. Ze keek — kéek,
verdraaide de oogen, gluurde door de wimpers. Vader
was er opeens niet meer, Vader was nergens.
Ze liet het leelijke hoedje in het gras vallen, vouwde
de handen in haar kleine schoot tezamen en kneep
de oogen stijf-dicht. „Moe, kan je niet effe — effe
maar me nekkie ánraken ?, me haartjes? Ik zal niet
verschieten 1), Moeder, tee, met éen vingertje." Een
1)

Verschrikken.
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magere paardebloem vlakbij wiegelde onverschillig
door, een vlasbekje stak zijn tong uit. Geen vinger
raakte haar aan, niets en niemand glimlachte. Toen
werd dat verdriet-van-binnen tien, honderd maal
zoo groot als zijzelf. Ze slenterde weg en joeg de
droge modderstof met booze voeten op.
In het Huis klampte ze Moeder aan. „Zal ik de
tafel van twaalf voor u opzeggen ?" Moeder zweeg,
ze naaide, de rimpeltjes in haar voorhoofd waren
net zoo rond als haar wenkbrauwen. Beduusd lette
Pieta er op. „Is Moeder boos ?" In stilte soebatte
ze : „Zeg 's kleine Pieta. Geef 's een zoen op me
haar." Koppig herhaalde ze : „Ja, zal ik dan de tafel
van twaalf opzeggen ?" Moeder schudde haar hand af.
„Niet zoo zeuren, hè ?, heb nu geen tijd. En je bent te
laat uit school gekomen, dat moet niet meer gebeuren."
Pieta zei tóch, achter een deur in de gang, de
tafel op. Ze neep de oogen stijf toe, ze neep ook de
handen toe. Misschien hooren Vader en Moeder uit
Vurenbart het toch wel! „Zeven keer twaalf is —
is vier en tachtig, acht keer twaalf is — is — is zes en
negentig, hoor je Vadertje, luister je nou Moedertje ?"
Later zat ze als een stijf klein pijn-frommeltje onder
aan de trap. Die haar vond, boog zich naar haar
toe. „Wat is er ?" Ze moest fluisteren omdat haar
keel zoo'n pijn deed. „Niks — niks is er." Moeder
gaf haar een paar koekjes, ze kon niet slikken. Annebet
Kruvel nam haar op de arm. „Oh me kruzemuntje,
me zwartoogie, me pop." Annebet maakte dat de
pijn overging.
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Het volwassen mensch Pieta bijt in haar onderlip,
maar niet al te hard. „Verleden week dacht ik er
ook aan." Ze loopt over een stekelig-veerende reep
grasrand, plukt een laat meizoentje en neuriet zacht
voor zich uit. „Adolf," smacht ze met een mal kwijnmondje, „moet het nog lang duren ?" Voor de mop
dribbelt ze met stijve stokkerige oue-dameskuiten.
„Vin' ik daltig, há ?" Ze trekt haar hoedje nog wat
meer op éen oor. Dat is mode. Ze heeft de ceintuur
op haar sluike zwarte mantel nauw toegehaald, dat
kan zij doen, omdat ze zoo slank is. „Zou ik bij
Schepman een postzegel van een cent koopen ?",
overweegt ze dan weer hoogst ernstig, „heb nog een
stuiver. Maar dan zie ik Antonie Klepelei weer 's."
Ze houdt het in gedachten.
Vriendelijk-terloops groet ze elke voorbijganger.
Tegen Bas Kols de bedelaar, die er uitziet als een
verplukhaarde bos roggestoppels, glimlacht ze een
tikje beminlijker dan tegen mijnheer Otterlo van het
bestuur. Mijnheer Otterlo zwoegt te vroegtijdig met
een dikke wijd-openhangende winterjas. Zijn pothoofd
is rood opgezet, hij draagt een breed-gerande hoed
met een plat-ingevouwen bol, dat is Italiaansche
mode!, zijn vleezige oorschelpen steken als dikke
handvatjes uit zijn roestbruin haar, in zijn brilleglazen
flikkeren zon-sterretjes, en zijn hoepel-ronde buik doet
denken aan een abusievelijk bocheltje dat zich vergist
heeft in de juiste plek.
„Apoeh," blaast Pieta stiekem.
Even later ziet ze mijnheer Koelniet de voorzitter
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ook nog. Hij wandelt langzaam en loopt zeer recht-op.
Hij legt de handen op de rug en steekt de borst
vooruit. Hij beziet oud-Alschat of het zijn persoonlijk
eigendom is. Zijn te krappe hoedje staat fief-hoog
op zijn kruin, Mijnheer meent dat dat hem iets jeugdigs verleent, en zijn glad mager oue-heerengezicht
neemt al spoedig een edele kukeleku-uitdrukking aan.
Hij heeft iets van een bejaard haantje, dat zich
schuchter op zijn brutaal-schel mannen-gekraai van
weleer bezint, maar heimelijk diep -teleurgesteld is,
omdat hij zelfs in zijn eigen hok niet meer toonvast is.
„De soos gaat zeker aan," denkt Pieta. Ze schiet
snaaks-argeloos een zijstraat in.
De wind voert een zilte prikkelende zeereuk mee,
een verte-reuk. En ze moet opeens aan Bettig denken:
strand, zon, dobberende visschersschuitjes, gekleurde
schelpen en strengen wier. Eenmaal gaan ze er 's zomers
met hun allen een dagje naar toe. „Als koetjes aan
een touw," vit ze vroolijk. „Zal ik nou nog 's gaan
— alleen ?" Haar verstand zegt : „Dat wordt veel
te laat." Ze overdrijft het ook nog. „Ja, dan kom je
terug als de dageraad kriekt." Ze maakt met een
tureluursch joel-geluid achter de gesloten lippen, een
stijf hupsasa-sprongetje. „Oh-oh, ik wil zoo graag
iets beleven, het een-of-ander."
En dan gaat ze toch niet over de leeuwenbrug naar
Schepman en Co in nieuw-Alschat, maar ze slaat een
zijweg in naar de Kloosterklok. „Zal de boodschappen
's doen waar ik voor uitgestuurd ben." Ze heeft schik
in haar deftig-kalme wandel-tred. „O hemeltje, wat
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heb ik het druk en wat moet ik me haasten al-door ...."
— En weer op een andere dag zit ze bij vrouw
Boeklee.
De regen tikt met harde knokkeltjes tegen de
ruiten, de regen gonst een liedje aan het raam. En
de achterpui van het Huis en de muur van de moestuin
verwazen achter een streepjes-gordijn van schuine
regenstralen. Het is aardig om er naar te kijken en
te luisteren, als men in een warm kamertje zit. Het
regen-gordijn waait met lange plooien en ronde golven
uit in de straat, en verijlt soms tot een fijne vochtsluier. Een vleug helder licht breekt daar een enkele
keer onverwachts door heen, of een lange scheut
zon. Dan hangen de dikke bibberende druppels, die
in hun val gestrand zijn op de vensters, als kristallen
balletjes vol fijne flitsstraaltjes aan raamlatten en
ruiten. In de linde voor het huis huppelt dadelijk
weer een koolmees. En de Apostelpoort is nu vlakbij,
maar wendt zijn gewelfde blinde boog van de Kloos
af naar het plantsoen : een laag dakje van-terklo
leien, een grijs muurtje van gaterige grove steen, met
lomp-dikke voegstrepen er tusschen.
„Zoo kameraad," groet Pieta in stilte, „nou zie ik
je weer 's van je andere zij." Maar de scherpe zonglimpen vluchten al gauw, het liedje van de regen
neuriet krachtiger. En Pieta keert de oogen af.
In de kamer van vrouw Boeklee hangt een heel
bizonder soort van sprookjes-stemming, zoo of Roodkapje dadelijk binnenkomen kan met een mand vol
wafels en een dikke wijnflesch: „Maar Grootmoeder
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— Grootmoeder, wat heeft u een groote neus." En
ook wel of heks-zus-of-zoo elk oogenblik onder de
tafel vandaan kan kruipen, met een gezicht als een
rot peertje en een knobbelige vermaan-vinger: „Elk
woord dat je zegt zal in een pad veranderen."
De knoestige zolderbalken hebben een verlengstuk
van schaduw en duisternis. De onbehouwen tegeltjesschouw is een glad-blauw kamertje-apart. De lage
opgeklampte deuren zien er zoo plomp uit, of ze
nog bij Noach in de ark geweest zijn.
Vrouw Boeklee roert moederlijk Pieta's thee om,
klopt met harde tikken het nat van het lepeltje af
en schuift het kopje over het tafelblad naar haar
toe. „Hier drink maar 's, prinses."
„Nog bericht van Geertje ?", vraagt Pieta hartelijk.
„Tja-zeker, eens in de week ommers ?", bast vrouw
Boeklee met haar aardewerk-stem, „ze hêt geschreven,
alles bij het oue .... temenste zoo-wat." Ze plukt in
gedachten aan haar baardhaartjes. Haar rond plooierig
gezicht heeft wat van een dikke verwinterde appel:
voos, slap, en rood op de wangen. „Ik hoop maar
dat ze niet te wereldsch wordt. Nou wil ze ook al geen
borstrokken meer dragen ...."
En dan komt baas Boeklee ook binnen. Hij ruikt
een beetje naar beschimmelde zure broodkorsten en
aardappelschillen, dat is niet erg. „Suu," mompelt
hij binnen in zijn rechterkaak, „schuu," hij grommelt
maar wat. Hij draagt nog een zomersche vijgeben,
een blauwkatoenen boeren-boezeroen, een groen
halsdoek met gele franje en een vette-schote
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pilowbroek. Zijn staalkleurig haar hangt als uitgeput
bij zijn schedel beneer, zijn neus lijkt op het snaveltje
van een uil, en om zijn ronde eeuwig-verwonderde
oogen staan roode walletjes. Hij steekt zijn pijp aan.
En dan hebben ze samen een gesprek, hij en zijn
vrouw, dat is te zeggen: vrouw Boeklee voert het
woord en Boeklee teekent sterretjes.
„Moet je al weer dampen, jij kalk-oven ?", pruttelt
„tante" Boeklee ongemakkelijk en ze veegt met de rug
van haar hand haar vochtige mondhoekjes droog.
„Van uitzuinege gesproken, wat zou jij een bende
kennen uitzuinege, als je je pruim en je pijp 's afschafte. En in ieder geval zou je kenne minneseere."
Boeklee laat tusschen het kiertje van zijn halfgespleten lippen wat rook ontsnappen, dan teekent
hij met zijn verweerde wijsvinger een sterretje op
het tafelblad.
„Nee," grommelt vrouw Boeklee plotseling, precies
of ze antwoordt op een tegenwerping, „van mijn
onniklonje ken ik vanweges me hoofdpijn niet of.
Een mensch moet wat hebben. Maar rooken en
pruimen en al dat stomme gedoente, dat is overdaad. En scheren en knippen dat is jaarlijks een heele
cent en ook overdaad, omreden je dat zelf ken doen.
Eerst mot je een paar van die martelwerktuige hebben,
dan krijg je de uitwinst. En ik zelf, tja, neem mijn
nou, ik bestee geen rooie duit an me kanis."
Boeklee neemt de pijp uit de mond en teekent
twee sterretjes op tafel, dan zegt hij goedig en vol
rust : „Krijge we een kommetje thee, Moeder ?" Hij
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slaat zijn bruine kreukelige oogleden op. „Ik moet
nog effe weg met de kar."
„Zoo ?", tante Boeklee rijst met een zwaar-lijvige
piepstem overeind, „mot je nog ?, regent met pijpesteeltjes. Affijn, dat spaart je een waschbeurt uit."
Ze herinnert zich ook weer dat Pieta er is. „Jij een
bruidssuikertje, prinses?, of een mop?, of een ijswafel ?"
Pieta vergeet iets te zeggen. Ze knikt vaag, schudt
vaag het hoofd. „Heere," zucht ze verwonderd in
zichzelf. Ze vergeet bijna haar boodschap. „Of u
vanavond bij Moeder komt, Moeder heeft nog wat
oue lappen en zoo."
En op straat denkt ze, met de warmte van de
kamer nog aan haar wangen en het gegons van de
theeketel in haar ooren : „Het is tóch een gelukkig
huwelijk. Die twee hebben het goed samen. Als je
eerst maar met je-tweeën bent, dan kan je er tegen.
En ongelukkige liefdes komen hier niet voor, daar
is niks van bekend. Alleen Graaf Piquet uit het
feuilleton liep bij zijn vrouw vandaan. Maar dat is
dan ook eigenlijk rare lectuur."
Ze stapt danserig, ze zou wel willen hotsen.
Het is zalig om in de regen te loopen, de regen
huppelt door de dunne gele boomkruinen heen, slaat
dubbele kringetjes in de Grille en trommelt en tikt
jolig-hard op het dakje van haar parapluie. „O ridder
kom," neuriet zij vrij hard in het sterke regen-geruisch.
Oolijk-knorrig denkt ze : „Jet wat heeft die toch
geboft dat ze net in een stortbui holde, toen Wilco
92

passeerde. Gunst, wat een tref zoo iets, en dat hij
haar toen zijn parapluie aanbood. „Zal ik u even
thuis-brengen, dame ?" Of nee. „Mag ik de eer en
het genoegen hebben, dame." De éer en het genoegen,
tof, fijn, zalig. En daar had me de dame opeens een
vrijer, een vrijer met een beschaafd vak, een vrijer
die nog werk heeft en niet zuinig ook: schrijver op
de sikkretarie. Wie doet me wat! Niks geen wonder
dat Sajet een appelboom in de tuin omhelsde en
een werkmand in de zaal. „O me lieveling." Het
kan gek loopen in de wereld. Ik heb me nou toch
al zoo vaak met dat goeie voorbeeld van Sajet voor
oogen, kletsnat laten regenen op straat, nooit is er
iemand met een parapluie op me afgekomen," ze
monkelt met een bol knijp-toetje tegen de rutselende
regenpijpen, de overstroomde stoepetjes, de dichtbespikkelde venstertjes. „O Heer, wat een sjans heb
ik toch, wat een sjans ...."
En dan zit ze bij juffrouw Tes in het kleine voor
bovenhuis en kijkt met een verheven-kamertjoph
blik op de druipende boomkruinen en diepe regen
neer.
-straen
Juffrouw Tes heeft een netelig knijpbrilletje op haar
groote neus en een stijf dotje haar op haar glad
pommadekruintje. En haar schuwe spie-oogjes glippen
bliksemsnel van het een naar het ander. „Glaasje
warme liem ?", langzaam komt ze overeind, ze legt
haar borduurwerk omzichtig terzijde, strijkt een zitkreukeltje uit de rok van haar strakke japon en
glimlacht meisjesachtig bedeesd.
9)

Meheertje Baberg is er ook, hij zit kleintjes in een
groote leunstoel en zijn vuur-rood oud baby-gezicht
gaat half schuil achter een uitgespreid krantje.
Pieta vergeet telkens dat hij er is. „Gister," zegt
ze verrassend beminlijk tegen juffrouw Tes, „zag ik
u net toen u dat leegstaande huis van Brammers
voorbijging." Ze knippert van schrik.
De peentjes-vingers van meheertje Baberg bewegen
als waaiers voor haar oogen. Rare gebaren maakt die
man. „Wat ?", rommelt hij, „een huis vrij ?, huis
van Brammers ?, dat ken ik, leuk huis, voor drie jaar
heb ik het ook nog bezichtigd, enne .... en voor
zes jaar .... h'm." Als meheertje Baberg humt, maakt
dat een geluid of hij een blikken trommel intrapt.
En juffrouw Tes wordt plotseling erg zenuwachtig
en hanteert schutterig haar liem-glaasjes, moet erg
tobben eer ze de kurk van de limonadeflesch af heeft
en druppelt zoo beverig en langwijlig warm water
bij, of ze een drankje bereidt. Juffrouw Tes is geschrokken. Elk leeg-komend huis en elk leeg-staand huis is
voor haar iets als een muizenval. Ze is opeens bleeker
en spitser. En ze begint van schrik deftig te praten.
„Dat huits, Paperg ?, vlak bij depots ?, tege-over soo'n
erg rooie prievenputs ?", ze schudt een beetje komiekerig het hoofd. „Prievenputsen vin' ik altijd zoo
ies vervelens om na' te sien." Ze hinnikt.
Babergje neemt er geen nota van. „Een flink huis,
goed onderhouen," boemt hij groote-tromachtig,
„flinke gang, groote voorkamer, prachtige alcoof."
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„O nee, Paperg, geen alcoof, dat heb ik al soo
vaak gesegd,” juffrouw Tes strekt een oogenblik fel
afwerend de handen uit, dan reikt ze bibberig en
morsend de glazen aan. „In een huits met een alcoof
wil ik niet, veels te gedompt."
„Heelemaal niet bedompt," weerlegt Baberg ontzettend-forsch, „er is boven-ventilatie, een glazen
lichtkoker ...."
„Van poven-ventelaasje pen ik een peetje pang,"
juffrouw Tes heft de handen zoo bezwerend op of
ze bedreigd wordt met aanranding, „poven-ventelaasje ?, nee Paperg, dat pen van die draaiende dingetjes, hè?, nee, pen ik griezelig van, jakkes nee, a-als
ze 's niet werken, die dingetjes — je ken er griep
van opdoen en longontsteking. Je ken van alles op
je krijgen met die dingetjes : lekkaasje, wind, en als
de pliksem inslaat, nou dan is het ook wat lekkers
om er vlak onder te leggen? En hoe licht ken de
pliksem niet inslaan, door soo'n glasen dingetje ?
Wie sal seggen wat je met — met soo'n buits boven
je hoofd kan oploopen ?"
Baberg klemt de tanden opeen, en perst zijn groote
voeten zoo krachtig op de grond of hij ze er door
heen wil drukken. En zijn stem is een privé donder
„Onzin, klink-klare-ènzin ! Malligheid van niks.-buitje.
En nou we er tóch over praten, in de Van Tetterodestraat is ook een huis open : pracht van een voor
nette achterkamer, keuken met uitzicht op-kamer,
tuin, boven-slaapkamer."
Een teug liem blijft juffrouw Tes midden in de
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keel steken, ze slikt, hikt, kucht. „O nee, Paperg,
póven-slaapkamer ?, nee, dan kan je nooit 's gauw
wegkomen als het wezen moet, als er 's prand uitpreekt, of een ongeluk plaats grijp."
Babergje hijgt. „Wat ongeluk ?, wat brand ?" Zijn
handen steigeren als vurige paarden. „Zóo heb jij
al die jaren gekletst.
het ontvalt hem. Die
woorden zou hij terug willen nemen. Hij denkt
ineens weer aan Pieta. Hij briescht in stilte ...
Pieta heeft zich half achter de erker-portières
verstoken en kijkt met groote ontsteld-verrukte oogen
toe. „De komedie is er niks bij," denkt ze, „al wat
Sajet er van verteld heeft, zinkt er bij in het niet,"
en ze duikt meteen ineen.
Baberg's dwars open-sperrende mond lijkt op het
ijzeren muiltje van de waterspuwer aan de markt
haalt hij uit. Het is een donderslag-pom.„Oh,"
in het klein.
En juffrouw Tes vouwt zich haast dubbel over
haar naaiwerk.
Maar Baberg denkt aan geen handtastelijkheden.
„Over dat huis in de Van Tetterode-straat praten wij
nog samen." Hij zet de voeten wijd van elkaar af,
drinkt met wrang-vertrokken mond de heete zure
liem uit en stapt zoo antiek krijgshaftig naar de deur
of hij een ijzeren harnas draagt. „Ik ga nou, ik moet
nog marktgeld innen. G'middag samen."
„Paperg," smeekt juffrouw Tes nederig en schaamtevol, „Papergje." Ze kijkt armoedig over haar kleine
brilleglaasjes heen, plooit de lippen tot een aanhalig
...",
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zoen-tuitje en probeert er verleidelijk uit te zien.
Maar Babergje slaat er nu geen acht op. Hij zegt
op een nuchtere zakelijke toon, of het al weer iets
anders betreft: ,,Ik.... ik als marktmeester zijnde,
zal me niet langer laten lompen .... Van steken
onder water heb ik me bekomst, rijkelijk...." Met
veel onnoodig gerommel sluit hij de deur. Zijn
stappen op de trap zijn zoo zwaar dat de treden
krakend lijken te versplinteren. In het kleine kamertje
blijft nog lang de nagalm van zijn stentorstem hangen.
Juffrouw Tes zucht spijtig. Ze bloost zelfs van
voren in de hals en schudt mistroostig het hoofd.
„Paperg heb altijd iets dat je verschrikt,' fluistert ze
met neergeslagen oogen, „iets — iets.... dat je
toch zoo verschrikt, is soo onpekookt. En dan denk
ik wel 's : en dit weetje nou, maar watje niet weet .."
Ze drukt de lippen gefronseld en klein tezamen,
voelt dat ze tegenover Pieta al te ver gegaan is. „Maak
er alsjeblieft in het Huits geen praat van, hoor kindje,"
mompelt ze, „je krijg een mooi dingetje van me met
Sinterklaas. Paperg en ik zijn anders heel bets met
elkaar. Je moet niet vergeten, de tijdsomstandigheden
werken nou ook niet een huwelijk in de hand. En
vroeger zat Moeder er tusschen — waar die plijven
moest, hè? En later krijg je peswaren, sooveel peswaren ...." Ze veegt met een tip van haar naaiwerk
over haar oogen, snuift een beetje door de neus.
En Pieta durft enkel maar te knikken en het hoofd
te schudden. „theere," schiet het door haar heen,
„het is — het is een feuljeton
...."

ik verwacht het geluk.

7
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En juffrouw Tes zucht nog een paar keer diep,
zoo diep als maar mogelijk is, drinkt nog 's van de
liem en herinnert zich dat ze van-ouds de naai-juffrouw
is : ze begint weer over rolnaadjes en achtersteekjes
te praten. Maar haar handen beven en ze prikt zich
telkens in de vingers.
Pieta komt nu heelemaal uit de plooien van de
portières vandaan. „O ja," onderbreekt ze bloo,
„Moeder stuurt me om dat schort-patroontje waar
u laatst over gesproken heeft, en dan — dan moet
ik weg, juffrouw Tes."
Buiten mijmert ze : „Er héerscht wat op de wereld.
Weet jij wat er heerscht .... ?" Ze steekt haar
parapluie op en tuurt verstrooid naar de witte droogplekken van de straat-steentjes en naar de opgeklaarde
lucht. „Wat maakt een mensch toch wat mee in de
wereld! En dat meheertje Baberg wacht twaalf jaar
en is nog altijd een vurige minnaar. Hoe is zoo iets
mogelijk ? Want juffrouw Tes is net zoo'n potje met
doove kolen. Heer-heer, die liefde toch !"
Eerst midden in nieuw-Alschat merkt ze dat het
niet meer regent. „O hemel, die liefde ...." Gichelend
sluit ze haar parapluie en snuift diep. Het ruikt in
de groote winkelstraat naar anijs-taaitaai en warme
pepernoten. En bij de koekbakkers staan dikke
suikerbeesten in de etalages en kerken van marsepein.
Pieta kijkt er met kinderlijke oogen naar en loopt
weifelend voort.
De hooge roode huizen verwazen al in het slinkend
daglicht, zwart staan de daken tegen de verhelderde
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namiddaglucht die langzaam in bleek-gouden lichtlijnen en zwak-rosse vuurplekken uitdooft. Een klein
was-wit maansikkeltje kijkt om een rookende schoorsteen heen.
Half-onwillig wendt Pieta er de oogen van af, ze
moet op het verkeer letten, uitwijken.
Schoolkinderen hollen nog langs de Sinterklaasuitstallingen, oue vrouwtjes met klepmanden draaien
rond in de winkelportieken, wagens rollen voorbij.
Het mode-atelier van mevrouw Lebie glinstert
tooverachtig, de stralende lampen vestigen de aan
geëtaleerde bruidscostuum. ,,Aangrij--dachtope
pend," bewondert Pieta.
Ze gluurt ook langs de uitgestalde boeken, de
winkel in bij Schepman en Co en ziet enkel maar
een korte dikke mijnheer met een groot kaal hoofd.
Met een woest-gretig adem-geluidje snuift ze de
zoete sterke parfumgeur op aan de open deur van
kapper Risander. En bijna vroom staart ze naar de
witte orchidé met het gouden hart bij Tubals de
bloemist. „Is uit de hemel gevallen."
Achter de ramen van de sociëteit hangt een fluweelige roode vuur-schemer en de talrijke kroon-lichtjes
in „De vergulde boogschutter" verijlen in schemer
en verte tot druipende gele lichtkringetjes. De breede
glazen binnendeuren van de bioscoop worden al open
gezet. In de glanzende paarse hal glimlacht de beeltenis van Maurice Chevalier.
„Vin' je van hèm ?", vraagt Pieta zich af. Ze trekt
even de lippen scheef. „Gaat wel."
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Aandachtig monstert ze in het voorbijgaan de
binnenhuizen, de inkijkjes, de winkels. „Wat gezellig
hebben de menschen het toch overal, fijn als je zoo
in een eigen stoel bij je eigen theelicht aan je eigen
tafel kan zitten, en als je zoo maar een winkeltje
kan binnengaan om wat te koopen." Maar ze schuift
die jaloersche gedachte ook weer opzij. „Ha-ha,"
zegt ze bij zichzelf, „hier hebben we het dansinstituut
Linskop, biedt plaats aan twee honderd paar lakneuzen.
En de bios levert u hedenavond vijf en twintig om
een lange slot-zoen." Ze heeft dat van-helzing
Sajet, Sajet die gaat vaak uit op-heden.
„Je kan nou maar kort bij Jet blijven," valt haar
in, „een uurtje, jammer. De feuljetons zal ik dan
maar mee smokkelen in me zak."
In de nauwere zij-straten hangt al een vertrouwelijke
avondstemming. Een open groentekelder geurt prikkelend en voos, een snoepwinkeltje lokt met helle
suikergoed-kleurtjes. In de verte zingt een jongen een
schoolliedje. „Toen zei er die man.... toen zei er
die man — die man ...." Een winkelbelletje tjingelt,
schaduwhoofden glippen over neergelaten gordijnen.
In de bloembakjes op de vensterbanken wippen de
gele blaadjes van verschrompelende fuchsia's en geraniums als flap-oortjes op en neer. En de lantaarn.
lichten gloeien vreemd-helder op tegen de nog blauwe
daglucht. Maar de wind krijgt haar eenzame nachtstem al — God zet zijn schoonste ster in een donker
wolken-veldje neer.
Bij Baruut de antiquair in de Camelia-straat staat
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in de zwart-fluweelen winkelkast, temidden van twee
hartvormige kaarsen, een ivoren kruis-lieve-Heer.
Maar er liggen ook oue vreemde munten en een paar
hoopjes losse kralen, kralen die als uit groen ijs,
witte sneeuw en zilverig rijp gesneden zijn.
„Graag hebben," denkt Pieta. Een seconde later
denkt ze ook : „Hij zal weer geboren worden
aanstonds — de lieve Heer." En ze kijkt met vochtige
oogen naar de Avondster op.
Maar bij Sajet en Wilco gichelt ze nog al veel, en
op allerlei manieren, ook wel 's stroef, ook wel 's
met een kneep in de keel, ook in verlegenheid als
ze niets weet te antwoorden.
Sajet zit-ligt nonchalant op haar divan, ze sjort
een paar kussens heen en weer, heeft nog altijd haar
pompadoure slippers aan en draagt een bruin-fluweelen
japon met langharig bont aan de hals en de mouwen.
Uit haar wild-rood krulhaar lijken telkens als ze zich
beweegt, vonken te springen, haar flonkerende donkerbruine oogen hebben iets stiekem-joligs, zoo of ze vaak
inwendig huppelen en dansen. En ze haalt dikwijls snuivend haar fijne neusje op, Ook als er niets te ruiken valt.
Wilco zit naast haar en rookt, en trekt onder het
praten en luisteren allerlei dwarse en rechte rimpels
in zijn gezicht. Maar zijn oogen staan star en blinkerig
als gepolijste koperen bolletjes, achter zijn brilleglazen.
Hij laat zijn pijp achteloos in de scheef-uitgerekte mondhoek hangen en wriemelt ruw en hardhandig in zijn
ruig blauw-zwart kroeshaar. De schemerlamp achter hen
legt een glimmende licht-cirkel over hun hoofden....
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Die schemer-lamp is pas-nieuw en de bonte kap
is een mandarijnen-rok, vol woest-helle kleuren en
fijne goud-figuurtjes. In het haardje met de blauw
ruitjes dansen ijl de kolenvlammen, en-rodemica
onder de rose theemuts in het blad met de rose
kopjes staat de thee, en een rieten hengselschotel met
gemengde kaas-beskwie heeft Jet er naast geplaatst.
„Wat hebben jullie het toch fijn," zucht Pieta,
„éenig fijn." Een oogenblik sluit ze de oogen. „Zoo
denk ik het me ook," stelt ze in stilte vast, „precies
eender, daar de dressoir en de lamp zoo, en me man
naast me." Ze gichelt er bedeesd om. „Maar zooveel
als hier," beperkt ze nog, „dat hoeft niet eens." En
haar blik glipt van het boekenkastje naar de smeedijzeren klok, en van de klok naar de verzilverde
bouilloir, die op een koningskroon gelijkt. „Eenig
hebben jullie het," herhaalt ze nog 's.
„O ja," geeft Sajet enthousiast toe, „als je eerst
maar getrouwd bent, kind, dan heb je het eerst goed,
zoo veilig, hè? En nooit alleen, altijd je man bij je.
En je wordt zoo verwend en beschermd ...."
„Natuurlijk," beaamt Wilco, „dat moet toch ook ?
En dan zoo'n lieve vrouw als jij, een die met alles tevreden is, hè ?" Hij heeft het plotseling tegen Pieta. „Die
eenvoudige opvoeding in het Huis, die doet jullie toch
wel goed. Jullie bent natuurlijk nooit veeleischend."
Pieta betast verlegen-gichelend haar kin en haar
hals. „Zitten die mekaar op te smeren ?", vit ze, „in
huis was Jet anders niet gemakkelijk." Ze blijft maar
door-gichelen.
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Een herinnering danst door haar heen. „Tegen dat
ze trouwde, had ze haast elke dag wat met - Moeder.
„Het Huis," tierde ze, „het Huis is een doofpot. Je
smoort er, je wordt er net een aschketel. Ik wil
vrijheid, gelijkheid en broederschap net zooals Napolion zei." Pieta maakt dan onwillekeurig een critisch
puf-geluid.
Want Jet zegt ongelooflijk-deemoedig : „Och ja,
een weesmeisje kan zich niet meten met andere
dames, hè ?", en dat klinkt of ze iemand napraat.
„Kan niet tennissen, heeft geen Pa en Ma gehad,
spreekt geen Fransch, Duitsch en Engelsch. Ze moet
wel héel bescheiden zijn."
Wilco knikt voortdurend. „Het is mijn trots en
mijn glorie, dat jij dat zoo duidelijk inziet, daarom ben
jij ook de uitzondering op de regel. Gewoonlijk is het
zoo : als niet komt tot iet .... enfin, jullie weet het
wel, hè ?" Hij rookt of het aangenomen werk is.
Diep -verwonderd kijkt Pieta er naar, ze bijt in
gedachten op haar pinknagel.
„Ja," zucht Jet ijdel, „wat heb ik het ver geschopt
in de wereld, hè?, een man die schrijver op het secretarie is .... Dat woord „secretarie" is op zichzelf al
honderd gulden waard." Ineens gooit ze een kussen
naar Pieta toe. „Wat soes u, dame ?" Ze maakt een vage
wijs-beweging naar de rieten schotel. „Knabbel nog
maar 's. Lekkere biskwie, hè?, pittig, ik ben er dol op.
Wilco neemt tweemaal 's weeks een blik voor me mee.
Schandalig lief, hè ? En als ik er hem niet van terughield
zou hij driemaal in de week een blik voor me mee1o3

nemen. Het is zóo'n verkwister, hè?, nou ja, alleen voor
mij, dat is zoo, nooit voor zichzelf."
„Ja ?", Pieta gichelt stuursch-bloo. In stilte gispt ze:
„Moest ook 's aan ons daar in het Huis denken." Ver
grabbelt ze een handjevol kaasstengels van de-stroid
schotel.
En Jet ratelt maar door : „Kan geen dag voorbijgaan
of mannie neemt wat voor me mee : bosje rozen, blikje
zalm, paar manderijntjes, och kleinigheidjes, hè?, voor
achttien cents heb je een blikje zalm, maar je ziet er zoo
het hart aan."
„Hola," Wilco trapt bij ongeluk de leeren poef
omver, „me been gleed uit." Hij bijt in zijn pijpesteel
of het eten is.
„Och schat ?, met uitglijen moet je voorzichtig
wezen," Sajet maakt een aai-gebaar boven zijn hoofd,
buigt zich dan weer met een ruk naar Pieta om. „O ,ja,
zeg, ik ontwikkel me nou ook, lees De Kleine Johannes
van Heiermans, en Diamantstad van Hendrik Borel,
en Het Vlindertje van — van nog een andere jode-man,
erg interessant. En daar kun je dan nette twistgesprekken over voeren." Ze wipt op en neer. „O ja — o ja,
en dat weet je ook nog niet, dat is nou pas : we ben
op een club spiritisten, en daar gaat het reuze-lollig toe.
Je wordt daar soms in het pikke-donker van je stoel
geduwd zonder dat je iets of iemand ziet, dat is voor
de geestelijke veredeling. Wilco is er gek op, laat er zijn
boterham voor staan en nog wel meer. Het is beslist
iets voor hoogere standen. Ik ben er nog maar éens
geweest, maar heb er al veel over gehoord. Mevrouw
1

04

Van Asperen, dokter van Asperen ze vrouw die.. .
Wilco begint plotseling met gierende luchthappen
te hoesten, een vreemde haastige hoest, die vlak achter
zijn groote witte tanden begint.
„Neem 's een droppie," raadt Jet terloops aan, en
ze snapt al weer door. „Die mevrouw Van Asperen
gaat na afloop altijd nog een avondwandeling doen met
Simmering het medium. Dan zoeken ze geestelijk
contact. En Zuster Sepkes dat is een heele beste voor
geestelijke contacten en andere, is het niet, Wilco ?"
„O ja," Wilco drukt zijn hoofd met een bons tegen
de wand en schaaft met zijn schoenhakken over de
vloermatten, „ja hoor."
„Heb ik erg in gehad," Sajet's bleeke rose mond
heeft dan weer pret-apart, „en meheer Koelniet die
zou ook komen, er gaan meer aardige dames dan heeren
op, stel je voor : op dezelfde club met de ve-hoorzehitter. Hij heeft laatst zoo'n erge duizeling gehad, hè?,
toen hij uit de soos kwam. Ja, wat een mensch toch
gauw wat overkomen kan. Maar ik ben bang dat hij bij
de spiritisten nog meer last van duizeligheid zal krijgen :
je zit dan zoo gespannen in het donker. Ik heb de eerste
de beste keer dat ik er was, al een hand op me knie
gevoeld, een geeste-hand en die gaf warm af."
„Ja ?", rekt Pieta huiverig, „ja ?" Ze denkt: „En
Moedertje van Vurenbart, zou die ook komen als ze
dat willen?, en Vader ?" Ze laat dat ook weer los. In dit
huis doet ze zooveel indrukken op. „Wat heeft die
Sajet ontzettend veel," gaat ze weer 's na, „huis met
een erkertje, lantaarn voor de deur, spiritisten-club,
1
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's wekelijks twee blikken kaas-biskwies, lamp met
mandarijnen-rok, zalm in blik, hollende man met rozen,
bruin-fluweelen japon met bont of apehaar, satijnen
slippers, rinkel-armbanden."
Sajetje babbelt het omver. „Maar wat wel 's lastig
kan worden... ?, er zijn nou ineens clubleden die zich
bij ons willen aansluiten, om naar het strand van Bettig
te rijen, om naar de bios te gaan, wandeling te maken.
Nou en daar houen we niet van, wij gaan het liefst
alleen uit, vinden het met ons tweeën het zaligst, is het
niet zoo, Wilco ?"
Wilco rookt ontzettend. „Ja," zegt hij met een rare
doove stem temidden van de krulslierten, „ja natuurlijk, veel liever alleen. Zou voor geen geld iemand meenemen op die rijke wandelingen van ons."
„Blij dat je het zegt," in Jetje's oogen is dat dansende
weer, „vanmiddag was Zuster Sepkes hier, om nog 's
te vragen of ze Zondagmiddag meekon. Toen heb ik
haar maar rond-uit gezegd waar het op stond, dat we
er niet van gediend waren. Ik zei: we gaan bij voorkeur
samen, Wilco en ik, en u moet u in het vervolg meer
toeleggen op ongehuwd contact ...."
Wilco springt ineens overeind. „Zoo ?, ja, geestig."
Hij klopt zijn pijp uit op de aschbak, het maakt veel
leven. „Moet nog even ergens heen," mompelt hij,
„boodschap afgeven." Zijn oogen zijn achter de flitsende brilleglazen haast niet te zien. Hij trommelt in
het voorbijgaan hardhandig op Pieta's achterhoofd.
„Heb jij die uitdrukking wel 's gehoord?, als de koek
op is ?, nee ?, leuk hè?, leuke uitdrukking. Nou dag."
1
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Hij wuift in de deur met een dartel-hartelijk fladderhandje, maakt een jolig-schel piep -stemmetje. „Dag
lieve vrouwtje, dag engeltje, dag lieverd — dag Piet."
Hij is al in de gang, loopt al op straat.
„Gut, zoo ineens ?", zucht Pieta verbaasd. Ze gluurt
naar de klok en komt verschrikt overeind. „Gompie,
ik moet ook weg hoor, wat heb ik geplakt !" Even
kijkt ze bedeesd-jolig naar Jet.
Die lig-zit daar ineens zoo onbeweeglijk als een
knoedel lappen op de divan.
„Omdat Wilco nou nog hals over kop weg moest,"
begrijpt Pieta, „omdat hij haar geen zoen gaf," ze
drukt de lippen tezamen, „een klein beetje bizonder
was hij toch ook wel." Haastig knoopt ze haar mantel
vast. „Zeg, mag ik de feuljetons van graaf Piquet ?"
„De feuilletons ?, ja," Jet leeft al weer op, ze gooit
een paar kussens op de vloer, schopt haar slippers
uit. „Moet ook nog even boodschap afgeven," gichelt
ze, „bendes lieve menschen wonen hier toch, schatten,
maar tja, je kunt ze beter niet noodig hebben dan wel."
„Wat ?", vraagt Pieta nog in zichzelf, het is haar
leeg voorbij getuit. „Nou nog weg ?", denkt ze,
„vlak voor het eten ?", het verwaast weer. Ze strijkt
langs het dikke tafelkleed, de portières. „Als ik het
toch maar de helft zoo goed krijg als Sajet en Wilco."
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De grillige najaarsdagen gaan al sneller voort, de
wind suist over hen heen, regen klettert op hen neer,
zij flakkeren van zon, zij sterven schoon, zij buigen
zich in de donkere herfststormen schielijk naar de
avond toe en hebben een wilde dood.
Soms staan er ijl-groene kleurvegen in de lucht.
„Kou," voorspelt Vader Pelikaan dan met een
bol-genepen oue-vrouwen-mondje, „sneeuw."
De haard- en kachelvuren worden rood. Er hangen
zilver-rosse lichtplekken in de raamruiten. De wind
ligt stijf op de dakpannen, roffelt op torenleien, jaagt
langs zoldergebinten en joelt met een grommelstem
een psalm zonder woorden.
De pleinen zijn rossig-grijs en in de boomkruinen
wiegelen nog altijd oranje en roode bladeren, maar
zij dunnen snel. Magere winterschaduwen liggen in
de bleeke najaarszon over de verstilde straten.
Maar de winkels blinken al-heller in avond en
schemer. Het is best mogelijk dat een fee met haar
tooverstaf, de huizen en de straten, de wolken en
de sterren aangeraakt heeft. Alles ziet er raadselachtighoopvol en geheimzinnig-open en geheimzinnig-duister
uit: elke huisdeur, elk groen-wit beverig lantaarnlicht,
elk donker-glimmend en bleek doorgloeid venstertje
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en vooral de groote lucht. Maar ook in een oude
brugleuning met zwart-ijzeren leeuwenkoppen en in
de stugge pothoofdachtige kettingpaaltjes rond oue
stoepen kan nog iets van verwachting gloren.
Daarom staat Roeltje Reken er ook zoo verdieptaandachtig naar te kijken, met kleumerige oogen en
éen vinger in de mond. „Denk toch om mij, lieve
Heer Sinterklaas."
Vaak begint dezelfde herinnering in hem te praten.
„Verleden jaar om deez' tijd was me Vader er nog.
Verleden jaar toe' trok me Vader ze dikke duffel
n: kom me joggie, zee die, we gane kijken." Maar
dat breekt hij gauw af, want dan prikt en steekt
het van binnen of hij een naald doorgeslikt heeft.
Dorussie Doon eet en hanteert in gedachten, al
wat hij ziet achter de ruiten. Hij laat een spoortrein
rijden, smult van een gele suikerbeer, hapt in een
chocolade-hart, speelt met „magneet"-zwaantjes, zet
de tanden in ronde gele banketmooten en heeft zakken
vol pepernoten — alles in gedachten.
Bleek en met paarse kou-kringetjes in de wangen
sluipen de jongetjes 's namiddags het Huis in.
Moeder verschalken ze toch niet. „Nou zijn jullie
weer veel te laat. Als het weer gebeurt, gaan jullie
in het kolenhok."
Onder een diep stilzwijgen hooren zij dat aan,
een beetje gewild-deemoedig, het hoofd scheef tegen
éen opgetrokken schouder gedrukt. Morgen zullen
ze opnieuw uitblijven. In het kolenhok spelen ze
zwarte Piet. Ze moeten ook nog naar de prentenboeken
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bij Schepman kijken en naar de fijne spelletjes in de
doozen. Andere kinderen loopen nu overal rond met
hun Moeders en Vaders.
's Avonds op zaal vertellen ze met gedempte stemmen van hun ontdekkingstochten. „We hebben een
suikere huisie gezien .... Een winkel-kerel joegde me
weg, omdat-tik me neus ophaalde. Een vrouw gaf
ons suikerbeesies ...."
Vaak roept Moeder om Stijn. Stijn is tegenwoordig
ook erg in de gratie, ze mag boodschappen doen.
Ze gaat snel, blijft lang uit en komt dralend terug.
Haar ronde steenachtige oogen nemen iets mee van
de glans en de heerlijkheid uit de winkels. Een koureuk kruipt uit haar kleeren. Ze kijkt opoeachtigverrukt : „Ik zjag zjilveren scharen met kettingen en
haken en een brossie dat net een kleine blauwe tegel
was en zjilveren potlooien. Ik heb koek-boterhammen
gezjien met suikerworst er op."
Wina Levina zit er bij met een lacherig-gesloten
gezicht. Opeens haalt ze vijf reepen chocola uit de
bandzak onder haar rok. „Hier, allemaal een, en me
niks vragen, ik heb een aardmannetje ontmoet... ."
Een gesmoord gejoel stijgt op.
En Pieta doet wat afgetrokken mee. „Wie is
het.... ?", denkt ze. Ze glimlacht droomerig.
Droomerig en afgetrokken zit ze ook op „Cat".
Het vuurschijnsel uit de kachel speelt over de
witte muren en over de oue gebarsten landkaarten
van Griekenland en Italië. De bruine banken ruiken
naar boenwas, de heldere vloer is met zand bestrooid.
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In de vensterbanken staan zes bruin-aarden potjes
met zes groene geraniums, de dorre bloemharten zijn
weggeknipt.
Het stevige groote gezicht van Dominee Creboolders
met het naakte vierkante voorhoofd en de lange
kale wangen, kaatst het al te felle licht van de lamp
grappig-helder terug. Zijn tanden maken soms een
wonderlijk-klikkend geluid. Hij behandelt de rijke
jongeling. „Huu bezwaerlijk zal een reeke in het
keuninkreek Gods ingaen," haalt hij aan, en trekt
een breede goedkeurende kin. Zelf zou hij toch ook
wel graag rijk zijn. Het is bekend dat hij van overvloedige maaltijden houdt en graag degelijke fijne
stoffen draagt. „Het is lichtàr dat een kemel gaet
deur het eug van een naeld ...."
Dertien meisjesgezichten staren daarbij afwezig voor
zich uit. Fientje Rodebach met de ronde gloei
angetjes en de helder-blauwe straal-oogjes, heeft-w
een lieve aanvallige glimlach die niet voor de rijke
jongeling bestemd is. Tetje Roon staart strak naar
de naakte zwarte glinstertakken van een boom achter
het venster. Haar lippen sluiten als twee gegolfde
roode bloembladen op elkaar. Een stiekeme lach
drukt een kuiltje in haar eene wang. Misschien maakt
ze een Sinterklaas-rijmpje. En Klaske van Rijn zit er
bij of ze bidt, haar oogleden lijken doorschijnend,
op haar koonen ligt een glans. Ze vlecht de vingers
gelukzalig tezamen : ze is pas verloofd.
„Voor die en voor Fientje is het — het groote er
al," mijmert Pieta, „en misschien voor Wina Levina,
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hoewel je uit die nooit wijs worden kan met die
dingen." Ze zucht diep: „En wanneer komt het voor
mij ?, wanneer voor mij ?" Maar ze glimlacht niet
neerslachtig, er gloeit een wonderbaarlijk licht in haar,
een hoog zacht schijnsel, iets dat als een bleek heilig
gesternte is.
Er zal wat gebeuren, gauw, héel gauw, misschien
tegen Kerstmis, misschien met het nieuwe jaar.
Het valt haar dan plotseling op, dat ze niet naar
Dominee Creboolders luistert. „Och — nou ja —
die rijke jongeling — als hij nou nog zèlf hier was ...."
Ze houdt dat in. „Ik moet," erkent ze spijtig, „nog
vreeselijk mijn best doen om een piezeltje vroom te
wezen." En eer er een uur verstreken is, beseft ze
dat nog scherper.
Want onder het dankgebed van Dominee Creboolders, buigt haar droomminnaar Adolf Haagstein zich
dicht naar haar toe, klemt haar vurig in de armen en
fluistert zoete liefdewoorden.
„Wee dènken eutmuudig veur dit saêmenzeen,"
galmt Dominee Creboolders' stem daar dwars doorheen.
Met een schok in de rug schrikt ze op. „O gut,
wat dacht ik daar ?"
Na het amen duwt ze haastig haar cent in het
gleufje van de collectebus bij de deur en schiet naar
buiten. Ze gaat opzettelijk een andere kant uit dan
de meisjes. „Loop er toch maar overgeschoten bij."
De donkere wijd-gewelfde avondlucht maakt alles
nietig. De oude gekromde iepen staan als kinderen
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hand in hand voor de verweerde kerk. Overdag is
die kerk heel groot, nu is zij klein. Ebelei bespeelt
het orgel. Als uit goud gesneden, glanst een spitsboograam in de zwarte avondmuur. En Ebelei's
muziek flonkert en troost en zegent. Paarlen klankbogen rijzen er uit op en zingende verten.
Het is Pieta of de hemeldeuren zich openen. Ze
verstaat bij vleugen het juichen van de gezaligden.
„Och Vader," zucht ze, „Moedertje — Moedertje."
Een oogenblik blijft ze staan bij het hooge ijzeren
hek, en drukt de handen kruiselings op de borst.
„Och Heer, geef een zegen, geef toch aan dat eenlijke
kind hier een kleine zegen." Ze opent schuw de
handen — leegte is daarop, zooveel leegte.
Een lantaarnlicht in de verte verwaast een oogenblik voor haar vochtig-glimlachende oogen tot een
bleeke kopervlek, en uit elke ster in de hooge eenzame
lucht spat een druiperig licht-aureool.
In een droevig genieten let ze er op en dan plotse
ontgaat het haar ook weer.
-ling
Damesstappen hakkelen over de ronde straatkeitjes
achter haar, ze hoort een bekend hoog vermaan kuchje en ziet in het dunne goud-licht van het kerk
een gestalte in een mantel en een voorhoofd-ram
met stijve vraagteeken- krulletjes. Als een haas schiet
ze weg, het donker in. „Juffrouw Siebje," gnuift
ze, „moet het zeker weer met Dominee over de
heidentjes hebben." Plotseling gaat haar een licht
op. „Siebje ?", fluistert ze in grenzelooze verbazing,
„en — hij .... ?" Als een hobbelpaard helt ze
Ik verwacht het geluk. 8
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voor- en achterover. „Och — oh — tjikkig."
Dan slaat ze netjes als een wel-opgevoede jongedame de straathoek om, spiedt fel voor zich uit en
stoot in haar geagiteerde pret een muisachtig piepgeluid uit. Onder de laatste lantaarn in de straat staat
Antonie Klepelei.
Eerst is ze er, als steeds, zenuwachtig vroolijk over.
Ze moet zich bedwingen om niet te gichelen. Ze zou
luidkeels willen lachen, ze zou ook haar hoofd
achterste-voor willen draaien.
Maar gaande-weg taant dat hevige vreesachtige
genoegen over de ontmoeting weer, en ze houdt van
die eerste adem-benemende angst-schrik maar een
bleek schriel glimlachje over.
Antonie valt haar altijd tegen.
Hij steekt, als ze al dicht bij hem is, bedaard een
sigaret aan. Het wippende lucifervlammetje verlicht
onvoordeelig zijn duikelende neus-top en plooierig
gespitste weeke zuig-mond. „Nee," verwerpt ze kregel,
„Antonie ?, wel nee schaap."
Matig-beleefd tikt hij tegen zijn pothoedje en werpt
haar een koel-beschouwende, koel-uitvorschende
blik toe.
Gloed prikt in haar wangen. Haar hals in de opgeslagen mantelkraag lijkt vochtig van schaamte te
worden. Het is of de gedachten kromtrekken. „Wat
is dat toch," mokt ze, „dat suffe-teuterige?, hij schiet
niet op, hij komt niet uit de hoek."
Ze neemt de kortste weg naar huis, en luistert
vitterig naar Antonie's schurende schoenzolen op de
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ongelijke keien. „Daar heb je hem! Sinterklaas
Kapoentje, rij wat in me schoentje. Hu — mosterd
na de maaltijd." Ze zucht diep. „Zijn naam vond
je nog zoo mooi," valt haar in, „toen je die las bij
de ingekomen personen in de krant, net belletjesmuziek. En hij is niet eens leelijk, hij zal vast erg
goed wezen. Ik wil ook wel verliefd op hem wezen,
ik wil wel, maar ik kan niet .... Nou — als je dan
toch niet kan, wat doe je er án?"
De schaarsche voorbijgangers trekken haar opmerkzaamheid niet. Ze stapt ook maar werktuiglijk voort
in de vale onwezenlijke achterstraten. De boomen
en huizen verliezen hun vaste omtrekken, de ondermuren en stoepen zijn vaal-blauw. De avond spreidt
haar duisternissen uit, laag op laag, sluier op sluier.
En de kleuren van het leven smeulen weg.
Op het plein van het Cecilia-hofje brandt een laag
nachtelijk buitenlicht. Een uil zwiert over de poort als een
schaduw-vogel. De lampen van de afgelegen spoorbaan
hangen als bleeke vuurkorrels op de zwarte verte. Buiten
de fletse lichtkringen van de lantaarns loert verlatenheid.
Pieta huivert in een lach.
De stuntelige sleepstappen achter haar reppen
zich, zij halen haar in.
Maar het Huis is al vlakbij. De takschaduwen van
de kale en kalende boomen vallen bij het licht van
de muurlantaarn als bochelige tralies over haar heen.
De bonte oude weeskinderen op de gevelsteen staren
duister-aandachtig omlaag. Eenmaal heeft Pieta van
hun steepen lach gerild.
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„Wil ik beslist niet dat Antonie iets zegt ?", vraagt
ze zich af. Haar eenzaamheid soebat, haar leedwezen
wendt zich af, haar spijt schaamt zich. Ze staat voor
de breede zwarte weeshuisdeur en rukt zonder om
te zien aan de bel. „Wie weet wat er nog gebeurt
zoo tegen Sinterklaas," houdt ze zich voor, „je kan
nooit weten.”
— Ze gaat met die gedachte ook, op de avond
van de vijfde December, naar het fuifje in huis.
De jongens dragen schoone kieltjes en schoone
boordjes en ze hebben een natte scheiding in hun
haar. En de meisjes zien er uit of het Zondag is : die
pronken met hun beste knooplaarzen en hun zwarte
kerkjurk.
Eén voor éen gaan ze het kabinetje met de witte
beeldjes in : de oudste het eerst, de jongste het laatst.
En Moeder zegt : „Jij zit hier en jij daar, en beweeg
je niet en stoot niet tegen dat tafeltje aan en schuif
niet achteruit, en denk er om, hoor, nergens aankomen en niks bevingeren." En dan knikt ze stroef
en dringend, strijkt over de strak-gespannen bovenachter-banen van haar rok en gaat met Vader naar
de huiskamer om nog het een of ander te bedisselen.
Tweemaal per jaar mogen ze zoo in het kabinetje
zitten, eénmaal met Sint-Nicolaas en eenmaal met
Kerstmis. En ieder jaar vangt bijna tegelijk mèt het
feest de teleurstelling aan.
Moeder trekt expres de gordijnen op voor het
venster, zoodat de menschen die voorbijloopen hen
goed kunnen zien. Moeder zegt ook wel 's tegen de
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kennissen en tegen de heeren van het bestuur en de
dames: „U moet 's langs komen vanavond, het is
zoo'n aardige aanblik, die verrukte gezichten."
En nu is er juist — als de toezichtdames hen
ongezien en heimelijk aan de overkant van de straat
bespieden — een klein opstootje in het kabinetje.
Dorussie steekt zijn tong zoo ver mogelijk uit
tegen een heerig jongetje, dat daar buiten op de
rollaag door het raam naar binnen kijkt. En Roeltje
maakt op een bedeesde manier een lange neus. Maar
Wina Levina schudt allebei haar vuisten. „Habberdoedas, kras je op, stoethaspel, misgebakken peertje."
En Stijn mokt: „We ben net een uitstalling lamsvleesch." Pieta zucht gispend en zwijgt gispend. En
dan kijkt ze maar weer naar de mooie rosse lichtgrotjes in de lucht en naar de zwarte glim-takken van
de boom-kruinen. En ze gluurt ook wel naar het
witte-beeld-mijnheertje, op het console-tafeltje, en
naar de kleine witte ridder, die midden op de schoor
zijn liefdesverklaring afsteekt voor het slanke-sten
schoone beeld-juffrouwtje met het nauwe keurs en
de wijde rok.
Vanzelf keert dan ook weer bij de anderen de
wacht- stilte terug en de verstarring.
Plaatjesachtig -stijf of ze gefotografeerd moeten worden, zitten ze rond het brandende haardje, helder-wit
beschenen door het sterke priemlicht van een plafonden een wandlamp. En ze nemen onwillekeurig op de
ongemakkelijke antieke stoeltjes jongejuffrouwen- en
jongeheeren-houdingen aan: trekken de ruggen recht,
117

zetten de voeten keurig dicht bij elkaar, wachten
geduldig op de dingen die komen zullen, en gluren
met een harde blik van voldoening naar hun verrassing
voor Vader en Moeder.
Zij geven veel, zij geven een prachtig-bloeiende
vuurroode cyclame, versch uit de winkel. En elke
bloem tusschen de ronde groene lepelblaadjes is net
een gedraaid kronkel-vlammetje.
Pieta heeft de plant stilletjes gehaald en opgeborgen,
Wina Levina smokkelde hem in de schemer stiekem
onder haar schort in het kabinetje, Stijn verstopte hem
onder tafel, Dorussie zal hem aanstonds beetgrijpen,
Roeltje mag hem aanreiken — gezamelijk hebben
ze er maandenlang elk centje dat ze kregen voor
opgepot.
„Kallebasse," zei Wina Levina op een keer, „het
mat...."
En de vier anderen zwegen toestemmend en knikten.
Moeder had al een paar keer achter elkaar erg
duidelijk en langzaam gezegd : „Ik hoop maar dat
zwarte Piet mij een cyclame thuis stuurt. Ik hoop
toch zoo op een cyclame met Sint."
Ze begrepen toen alle vijf wel wat de bedoeling was.
En ze hebben met stijf-genepen mondhoeken geglimlacht....
En ze glimlachen nu nog, alle vijf, maar met puntige
lippen. En ze denken, elk op hun eigen manier: „Als
er nou ook maar 's wat wonders gebeurde. Je kan
het nooit weten ...."
Om de wille van het wonder zitten ze nu ook
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recht-op en inschikkelijk-stil, en trekken ouelijke
mijmer- gezichten en mompelen groote-mensch-achtig.
„Fijn dat haardje. Zal er aardig wat kolen doorjagen.
We kennen ons nou van alles verbeelden. Wij hebben
een eigen thuis. We benne schatrijke kinderen." Ze
steken de hoofden bijeen. „Zeg, meheer Koelniet, die
keek toch wel erg bizonder de laatste keer toen hij
in het Huis was, net of hij haast zijn mond niet
houen kon ergens over. Hadden de dames ook niet
wat leuks?, percies of ze wat lolligs in hun schild
voerden ? En Meheer Otterlo die knipoogde zoo. En
Vader en Moeder die ben zoo lang in de weer."
Stijn glimlacht met vreemde eenzame oogen en ze
neemt geen deel aan het gesprek. „Kom -ter een
Sinterklaas en een zwarte Piet ?", heeft ze op een
keer aan Moeder gevraagd. En Moeder zei: „Och,
voor twée kinderen? Jullie meisjes ben' toch al te
groot ?" Kouelijk strijkt Stijn nu over haar warme
knieën. „Weet je wat het is : veel haalt het niet uit,
of Vader het nou geeft of Sint — Sint van twee
jaar terug was ook niks aardig met zijn pietjelut-achtige
klachtenboekie : Wientje zat altijd an haar neus, de
jongetjes maakten met dat afglijen de trapleuning zoo
kaal. Dorussie moest altijd de ánmaning hebben:
met twee woorden spreken. Pieta keek te vaak in
de spiegel, nou — asjeblieft, leg het maar naast
je neer !"
Maar Dorussie Doon discht dan weer zoo'n aanlokkelijk verhaal op. „Naar de Kristelijke school gaat
de Sint nooit niet, maar hij komp wel op de school
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van — van het Singeltje. En dan-is-sic zoo rijk, een
baard als een rookwolk, paarse petoffels, paarse
wanten met een ring in het midden en een hemd
met kantjes tot ze hielen en een gele pillerien met
gouen biese, en een pushoedje van goud, en Piet:
zwart met rood en een pofbroekie .... En ze geeffe
alle kinderen wat, speeldingen en lekkers en boeken
en — en grabbelgoed."
„O ja —ja," zeggen ze om beurten, „fijn, eenig ...."
De verbeelding heeft vrij-spel : de oogen glanzen,
de gezichten glimlachen.
Stijn praat bezorgd: „We moete nou maar niks ...
nou maar niet zoo erg veel bezonders verwachten.
Dan valt het altijd tegen. Verleeje jaar kregen we
twee koppies sjokela en een gesmeerd krentebroodje
en een moppie boterletter als een vingerlidje. Ik weet
het nog pecies. Dorussie had een kiel en een tolletje
en een taaien vrijster, en een paar kousen en een
kerkboek, en wij hadden een schort en ieder twee
zjádoeken en een rolletje borstplaat en ook een
kerkboek."
„Nou ja," prevelen ze een beetje ontgoocheld,
„verleeje jaar — verleeje jaar is nou niet." Ze
brommen zelfs. „Geen oue koeien uit de sloot halen.
Wat hoef dat? Er is ommers een bende gebracht
vandaag? Drie volle zware warme bakkersdoozen, en
een mand, en een kissie, en nog een pak met de
post. En er staat een doos met een hanger zoo groot
as een riksdaalder, en een ketting en een rooie bros."
Er valt een stilte overheen.
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En dan droomen ze luid-op.
„Ik," mijmert Wina Levina, „ik wil graag een ring
met steentjes : parels of bloedkraal ...."
Pieta strijkt in gedachten over haar vlechten. „Ik
graag een leuke vroolijke sjaal met een ruit en een
bijpassende muts."
Stijn doet toch ook maar weer mee. „Ik zjou zjoo
graag een werkmandje willen hebben van wit strooi
met blauwe zjij van binnen. En van alles er in:
klossen, en vakkies voor drukkertjes en haken en
oogen."
Dorussie kan zijn beurt haast niet afwachten. „Ik
een prentenboek en een sjokela-paling en een spoortje."
„Ikke dat kleine stoombootje," somt Roeltje op,
„en die witte Kees van suikergoed, en een pliziefluit
van sjokela .... Enne — en we krijgen vast gevuld
spikkelaas, Moeder liep-per-mee deur de gang, op
een bord was het, een bord vol.. . ."
„Knul," Dorussie geeft hem onverhoeds een por,
„laten we nou zingen, die gluur-heremiet van het
stoepie is nou ook foetsie, allaah zingen, dan krijgen
we vast .... dan krijgen we nog meer."
Met wijd-open monden beginnen ze te galmen.
„Het heerlijke avondje is gekomen, het avondje van
Sinterklaas ...." En in hun gedachten vechten ze al
om de pepernoten en suikerbeestjes die Vader rond
zal strooien. En ze zetten hun stem nog meer uit,
hun oogen staan bol, hun ooren en wangen worden
rood.
Een oud mannetje kijkt met een verbaasde aandacht
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naar binnen, een paar kwajongens spuwen tegen de
ruiten, een vrouw in een wit-geruite schouderdoek
lacht luidkeels.
En dan wordt juist bijtijds de deur omgedraaid en
Vader en Moeder staan liefderijk als twee barmhartige
Samaritanen op de drempel, en hebben in het schelle
licht van de lampen vergulde weldoeners -oogen en
lach-monden met natte glanshoekjes. En Moeder
houdt een schaal met gesmeerde krentebroodjes in
de eene hand en een blad met vijf kopjes melkchocola
in de andere .... En Vader draagt vijf bruin-papieren
pakken — en de pakken zien er net uit als verleden
jaar....
De kinderen zuchten stilletjes.
Het is of iemand hen plomp terugduwt op hun
stoelen, ze hangen slap tegen de rugleuningen aan,
ze zetten de voeten wijdbeens neer.
Weeshuis-kou slaat door dat warme kabinetje.
In een oogenblik tijds zijn de meisjes weer volwassen en de jongetjes veranderen in grimmig-berustende oue ventjes.
„De vriendelijke groeten van Sint," zegt Moeder
met een marsepeinen stemmetje, „en hier is een en
ander ...."
Op een heerschzuchtige blik van Wina Levina's spottende flits-oogen, reikt Roeltje de cyclame aan. ,,Ook...
ook met de groeten van Sint," mompelt hij dof.
Het feest begint — het is uit.
— Die avond staat Pieta nog even in de grauwe
kou van de slaapkamer aan het venster. Stijn en
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Wina Levina slapen al half. Vinnig en ver tikt de
kleine wekker, toch is het of de tijd stil staat.
De kleine wereld daarbuiten flonkert als een glazen
sprookjesachtige binnenhof. De huizen doen zoo
onwezenlijk aan of zij enkel maar hun eigen weerspiegeling zijn. De verte is een dunne witte ademtocht, aan de voet van de glanzende ijle boomen
droomen de schaduwen.
Alles, elk wezen en elk ding, heeft zich van het
leven afgewend en zich teruggetrokken in het mysterie
van het eigen bestaan. De stervende boombladeren
denken, de takschaduwen droomen en de SintServatius-toren die zijn bolle kop-vol-slapende-klokkebellen diep in het zilveren droomlicht steekt, zegt als
met woorden van louter glans : „Stoor mij niet."
„Moedertje," prevelt Pieta in zichzelf, „Vader ...
is het dan door jullie .... ? Ik weet dat het me goed
zal gaan. Ik weet het ...."
Met vochtige oogen kijkt ze op : de sterren zijn
beken van licht, de maan is een gouden zee. „Ik zou
heilige muziek willen hooren .... van een engel zou
ik niet verschrikken — nou niet, ik wou dat Moedertje
een boodschap stuurde.. . ."
Ineens trekt een iesepierig nachtelijk geluidje uit
het Huis haar aandacht weer in de werkelijkheid
terug : Roeltje huilt.
„Zusse," roept Roeltje, „hoor 's, be jullie daar?,
ikke .... oe-oe — oe-oe-oe, ik heb pijn, oe-oe....
er loopt een beesie op me kussen, ik.... ik.
oe-oeh ...."
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Dorussie komt nog tot een vermanend gebrom,
woorden vindt hij niet meer in zijn zware dommeligheid. „A-wá-wá .. . feu .... leu ...."
De slaperige verdrietig-booze stemmetjes gaan klein
en verlaten door de eenzame nacht-van-het-Huis.
Pieta glipt op de teenen naar de zijdeur, die af
ze praat met haar mond op-geslotni.„J,"
het hout, „ik ben hier. Wees maar stil. Ik ben vlak bij."
„Drinke," bedelt Roeltje met een harde snik,
„drinke — mondje water."
Het kind in Pieta lacht, de vrouw in haar heeft
mededoogen. Om een mondje water soebatte zij zelf
ook vroeger. „Drinken, beetje drinken hebben, Annebet." Nee, maar dorst had zij niet. Ze wou een warm
gezicht voelen — vlakbij, een hand op haar koue
witte haar. Ze wou ingestopt worden.
Haar handen streelen driftig het glimmende deurpaneel, vatten vinnig de kruk aan, ze zou zich wel
door de deur heen willen drukken. „Kleine stakkerd,"
denkt ze, „nou huil je om je Moeder, nou mis je je
Moeder weer 's, kleine man." Ze zegt luid en duidelijk : „Pieta mag geen drinken geven, broertje, het
is te koud. Dan wor' je ziek. Ga nou gauw slapen,
me joggie : je hoofd er diep onder, dekens fijn om
je heen, zoo, lig je goed ? Morgenmiddag gaan we
wandelen, nemen we broodkruimels mee voor de
meeuwen, koopen we suikerbeestjes."
„Ja ?", haalt Roeltje uit, ,,wezenlijk?, ècht ?"
Ze herhaalt geduldig: „Ja, wezenlijk, echt. Maar
dan moet je nou slapen gaan."
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„Ik slaap al,” zegt Roeltje tevreden-gesteld, „dàg."
„Dag," ze springt klappertandend in haar bed,
schuift diep weg onder het dek.
„Dag !", roept de slapende Roeltje, „dag."
„Dag," echoot ze flauwtjes.
Maar Roeltje weet van geen ophouden. „Dag,"
fleemt hij, dag."
En telkens antwoordt ze : „Dag — dag."
Het klinkt aan beide zijden van de wand al zwakker, al verder-weg. Oplaatst is er enkel nog maar
een flauw gebrom over, dan houdt ook dat op.
Roeltje slaapt gerust, en Pieta dommelt.
Maar voor ze heelemaal inslaapt, rijdt ze nog met
Ijker de timmerman door het Gietelingen-bosch, en
ze is een klein meisje in een lange zwarte jurk, en
haar donkere hoedje staat als een schaaltje op haar
hoofd. Het karretje ratelt en de hit sjokt of hij op
pantoffels loopt. En Ijker geeft haar onderweg een
groote zak met pepernoten, maar die verstopt ze
onder de bank. Ijker praat lacherig. Ze kijkt boos
naar hem op. „Nou krijg je een nieuwe Vader en
Moeder," zegt hij. En ze pruttelt: „Nee, dat wil ik
niet — wil ik niet." En ze laat haar schoenhakken
tegen het schot van het zitbankje roffelen. „Dat wil
ik niet .... !" En ze ademt diep en benauwd, en
raapt een spaandertje op bij haar voeten en bezeert
er zich opzettelijk aan. Ze tuurt snibbig naar de
hit. De hit doet raar met zijn staartje. Hij laat zijn
staartje en zijn achterpooten dansen en van voren
sloft hij als een Opa. Ze komen langs vreemde buurten
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en straten. En IJker zegt een keer : „Daar is Anruut ...." Ze kijkt naar alle ramen en deuren en
stoepetjes. „Hier hebben mijn Opoe's gewoond ...."
Dan rijden ze door het Gietelingen-bosch. Daar zitten
groote zwarte vogels op de boomtakken en schreeuwen: „Krra-ra, krráá ...." En de boomblaren en
de paden zijn zoo rood of er vuur in brandt. En ze
komen langs een groot wit water en IJker wijst er
naar met zijn zweep. „Dat is de Grille." En ze hotsen
langs groote winkels en ratelen over een plein, en
ergens staat een groot grijs huis en boven de hooge
zwarte deur van dat huis is een steenen prent met
gekleurde poppetjes. „Hier moet je wezen," zegt
IJker. Hij stapt uit en tilt haar van het hooge bankje
af. Het Huis kijkt boos uit al zijn ramen op hen
neer, de lange witte gang bespiedt hen vijandig, met
een knorrig geluid draait een deur open. Een vreemde
mijnheer loopt voor een vreemde mevrouw uit. „Dat
benne je Ouders," zegt IJker. Ongewoon en koud
strijkt een vrouwehand over Pieta's haar. De vreemde
mijnheer glimlacht: „Geef Vader 's een handje."
Alles beeft en beweegt dan, het gezicht van een witsteenen engeltje rekt zich huilend uit, de marmeren
vestibule-steenen verspringen. Het kleine kind Pieta
staat in haar lange rouwjurk als een houten vrouwtje
op de vloermat, het is of elke gekromde teen in haar
schoenen en elke stijf-gestrekte vinger aan haar handen
gillen kan. Ze maakt geen geluid.
Vage gesprek-flarden tuiten haar voorbij, opgevangen woorden, een enkele zin voor een deur dicht126

getrokken wordt: „Kerkelijk hoort Vurenbart niet
bij Alschat .... Nee, het is een gunst van het bestuur
dat het kind-Arsting hier opgenomen wordt....
Vurenbart zou met diaconiegelden kunnen steunen."
Als een volwassen mensch gaat Pieta door een
grijze nevelpoort en verdwijnt, en ze vindt zichzelf
eerst 's morgens-vroeg terug tusschen een dikke verwoelde wrong dekens en een hol-geperst kussen.
— De dag kijkt naar haar als met blinde grauwe
oogen. Ze rilt heftig en glimlacht toch. „Al weer
een nacht minder, al weer een dag dichter bij — bij
de toekomst."
De ochtend leunt dan toch versteend aan het
venster, het begint vroeg te winteren dit jaar, en in
het Huis lijken de vloeren en wanden van ijs. Stijn
trekt de lange boven- en onderstukken van haar
lippen in driehoeken tezamen. „Me beenen vallen af,
heb geen gevoel in me beenen meer."
Met de handen onder de oksels gluren ze door
de smeltende vriesbloemen heen. Ineengedoken doen
ze hun boodschappen voor Moeder.
De straten liggen leeg en verkleumd in het stuursche
daglicht, berooid hangt de eenzaamheid over de
verweerde vale Grille-bruggen, verstard staat de winterstilte in de stadspoorten. Grauw en verwilderd buigt
de verlatenheid zich over het Gietelingen-bosch heen.
De doodsche winterpaden kijken elkaar verkleumd
en verkommerd na. Een zwarte vogel krast in een
kale boomtop, het is of de koude zelf daar zit en
heesch weeklaagt over haar harde levenstaak.
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Met opgetrokken schouders, hooge ruggen en
stramme beenen loopen de groote menschen elkander
voorbij. De bevroren krakerige zwerfblaren op de
tuinpaden en bleekjes ritselen scherp en vijandig.
Te avond, bij het haardvuur, breken de oue vrouwen
en mannen hun gesprek een oogenblik af, om er
naar te luisteren. „Een strenge winter," voorspellen ze.
En midden in de nacht ontwaakt menigeen bij het
geratel van een daverende regenbui. De onstuimige
dikke druppels kletteren als hagelkorrels. Het harde
stortgeluid verbrijzelt de stilte tot in de kleinste steeg.
De regen wordt als met volle nappen tegen de ruiten
geplenst.
In de vroege morgen steekt de wind op. De wind
verjaagt de regen met gierende zweep-striemen en
buldert terloops in de schoorsteenen.
Roeltje vertelt bij het ochtendbrood dat hij elke
nacht van zwarte ijsmannen droomt die hem weg
hij heeft een armzalig bleek-blauw pukkeltjes -hale-n,
gezicht. Dorussie ademt verstoord-heftig op zijn verstijfde polsgewrichten en gezwollen vinger-kootjes.
Wina Levina pruttelt met heldere pret-oogen : „Ik
heb een winterteenen-gevoel in me achterhoofd."
Maar Stijn praat met een oubollige pleizierigheid over
de ijsbaan, en de baanvegers en de melktentjes. „Ik
mag dat zwieren zoo graag zjien," smakt ze, „ik doen
het nog zjoo graag."
„En dat op je tachtigste jaar," valt Wina Levina
uit, „dat is ook sterk." Snel als het weerlicht steekt
ze een heele lap tong uit. „Oue trutje." Ze kan haast
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niet velen dat een ander ook 's aan het woord is,
en haar eigen mond staat nooit stil. Op slaapzaal
sputtert zij het hardst. Ze hotst uit haar kleeren,
bibbert alleen maar zoo erg om de lampetkom te
laten rinkelen in het ijzeren sluit-ringetje van het
waschstel, schiet met wilde hijsch-bewegingen in haar
nachtgoed en verdwijnt met een slap-omhoog gestoken
hand, als een zinkende drenkeling, onder het beddedek. „O me winterteenen-achterhoofd, heer in geen
enden .... brr.... brr ...." Ze lacht dommelig,
een paar woorden stommelen nog over haar lippen
heen. Ze slaapt al.
Maar op sommige nachten doet ze bijna geen oog
toe, dan gooit ze zich telkens om, van links naar
rechts en van rechts naar links en steunt daarbij.
's Morgens zingt ze toch weer met een dunne jubelende
tril-stem het hoogste lied.
Ze dolt ook wel, als Pieta en Stijn bij haar binnenkomst hun samenspraak plotseling afbreken: „Pas
op jullie, hier gaat een mensch met een geheim. Ja,
ja, pas maar op voor het aardmannetje."
„Wat ?", fluisteren ze dan.
Ze wil het niet hooren, ze wil er nog veel minder
iets op antwoorden. En niemand in het Huis weet
iets van Wina Levina's geheim af.
„Wat voor vak heb die vrijer van je ?", fluisterde
Stijn een keer, het was vreemd dat ze fluisterde „die
vrijer."
En Wina Levina verbeterde het gauw met een
snauwend lachje : „Me vrijer, stukkie hanepoot?, het
Ik verwacht het geluk.
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is me weldoener. Hij leeft van ze rentes." En haar
oogen gloeiden geheimzinnig en schichtig tegelijk.
„Oh," rekte Stijn, „zjóo ?" En ze praatte er niet
op door, ze beet hard op haar duim.
Als Wina Levina nu in het vervolg op haar weldoener stoft, kijken Pieta en Stijn een andere kant
op, en antwoorden niets, maar wrijven oue-vrouwtjesachtig-kleumerig in hun handen.
Zelf lijkt ze daar niets van te merken, Wina Levina.
Telkens als ze uit geweest is, fuift ze op allerlei
lekkers: vijgen, mootjes paling, augurken, zoute
krakelingen en reepen chocola. ,,Hier — eet. Wat
kijken jullie?, er zit geen vliegenvuil op." Ze heeft
wat verlatens over zich, maar in haar oogen is iets
blijven hangen van de groote flonkerende winter.
avond : het donker-avontuurlijke van steegjes en
boschpaden en het helle geglinster van lichtjes en
sterren. De werkzaal fleurt op als zij er weer is.
Maar Pieta en Stijn pakken toch maar dralend de
lekkernijen aan die ze meegebracht heeft, en glimlachen ouelijk om de argelooze gretigheid van de
jongetjes en snoepen tersluiks en kijken schuw naar
de deur en luisteren schuw. Moeder verschijnt nog
al 's op-heden, Vader staat soms eensklaps op de
drempel.
Op zekere avond overvalt mijnheer Koelniet hen ook.
Ze zitten dan alle-vijf met een groote dubbelgevouwen kistjesvijg achter de kiezen en probeeren een
stichtelijk gezicht te trekken.
Mijnheer Koelniet die toch weer zijn soos-duize13o

lingen te boven gekomen is, humt ontzettend plecht
praat op een berispende toon over de ver-staigen
verantwoordelijkheidsgevoel bij de-plichtnge
rijpere jeugd. Zijn alleen-staande kruinhaartjes bewegen
daarbij als voelsprieten. Hij kijkt het meest naar
Wina Levina.
En Wina Levina geniet afgetrokken van haar vijg,
mummelend vermaalt ze de knapperende pitjes tusschen haar kiezen, en langzaam en bedektelijk verschuift ze de taaie pruim zoetigheid van de eene
wang naar de andere.
Als mijnheer Koelniet de zaal verlaten heeft, zegt
ze: „Dehag meheer de rehijpere jeheugd." Er staat
dan toch ook wel een stugge pijn-vouw om haar
glimlach heen. Die nacht slaapt ze niet best. 's Morgens fluit ze boos en schel.
Ze schilt aardappelen in de keuken, vlak voor het
raam en zegt met een monter-stroef gezicht allerlei
hatelijkheden. „Daar loopen Dominee en Siebje. Nou,
het mag van Moe, maar om tien uur thuis. Ze gaan
het Apostelpoortje binnen en komen er niet meer
uit, moeten zeker in de luwte wat afpraten over
menscheneters en zuk tuig, zit toch heel wat aan die
Zending vast." Netelig-stijf dans-hupt ze ineens. „Oeioei, wat een kou, me teenen leggen finaal los in me
schoenwerk."
Pieta glimlacht toegeeflijk. „Wil ik ze opstoten ?"
Over een wegdooiende sterren-rand van vriesbloemen
ziet ze door de kleine groene ruitjes van het keukenvenster, de ijl-gouden winter-ochtend. De naakte
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glimtakken van de boonren in de binnenhof flikkeren
of ze van vuur gegoten zijn. De nokken van de trapgevels in de Kloosterklok hebben een rosse zon-blos.
„Dàt is er ook." Ze schuurt jolig-flink voort aan de
tinnen kannen en borden uit de bestuurskamer. „Ik
verwacht wat groots !"
Onderwijl snapt Wina Levina maar door. „Gaat
Otje !" En dan passeert mijnheer Otterlo van het
bestuur, mijnheer Otterlo die ook nog secretaris
van de crisissteun is, en pluimgraaf in zijn eigen
tuin en rentenier. „Wat heb dat Otje een jas, het
lijkt wel een wandelende bijbeltent. Dominee Creboolders met toebeheuren holt uit het peurtje. Jammar, het is zoo kood op de vlakte, ach die kode,
kreegt man peen van an de vuutjes. Hemel wat een
vertier in de mange. Meheer de rehijpere jeheugd
wandelt met ze nieuwe huisdame: ook een opgepoest potstukkie." Ze maakt malle keelgeluiden en
galmt ineens een liedje : „Wanneer kom ons troudag,
Gertji, Gertji ? Hoe's dit dan so stil met jou ? Ons
is so lank verloof al, Gertji, Gertji ! Dit is tijd dat
ons gaat trouw." Ineens breekt ze dat ook weer af.
„Mevrouw Mast die heb het zoo vaak over een levensdoel, hè?, ons levensdoel, hèt levensdoel. Nou —
ik wil het wel weten, mijn levensdoel is een muis
rookvleesch, een heele muis voor mijn alleen, hartig
en versch, van die doorschijnende rooie sneden,
hè-è fijn, gemènschte. Daar gaat mevrouw Van Asperen
ook weer met dat geestekloppertje-hoe-heet-die?, blijven ook in dat poortje. Zeker een klein samensprakie
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met een pittig geesie. En Sela-sela snijdt knolletjes
in de tuin. Ik zal voor — voor legerstoeten niet
vreezen, sela — maar gaat voor een bromvlieg op
de loop, jeu, nou struikelt hij, nou valt hij met zijn
volle heerlijkheid op een hoopie steenen. Juffrouw
Tes hinkt. Zeker een lief onderhoud met Paperg
gehad. Als je hier heen komt, hartje, dan tref je het
niet: Moeder en mevrouw Mast houen een kooken bakpraatje over de ezel van Bileam op de jonge
potjes met groote-dochtersvnig:„Kl
ooren."
Stijn komt ook nog binnen. „Is er wat ?", ze zet
twee emmers met vuil water neer, wringt een dweil
uit en houdt haar verstijfde dik-opgezwollen winterhanden even boven het klepperende deksel van de
soeppan. „Nou, wat is er ?" Ze kruipt haast in het
fornuis. Haar neus is blauw-rood opgezet, rond haar
verkleurde paarse blossen staan witte kou-ringen. Op
de knokkels van haar vingers is haar huid gesprongen.
„Tja," zemelt Wina Levina, „het is eigenlijk niet
geschikt voor zoo'n blaag als jij. Affijn, ik ben je
Opa niet. Ik zee zoo net tegen Piet hier: rare tijd,
waar mot dat heen, nou biejen ze ook al mannen
te koop an in de krant."
„Wat zjeg je ?", Stijn's mond slaat open, ,,mannen?,
tjisses nog toe ?", haar oogen worden bol. „In wat
voor een vies smerig krantje.... ?"
„Vies ?, smerig ?", Wina Levina draait statig lang
ze een hoog stijf boord om haar hals heeft,-zam,of
het hoofd om, „heelemaal niet, hoor zus, het benne
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knariepietjesmannen a éen golden vijf en zeuventig."
Ze lacht heimelijk.
„Gladdekker," moppert Stijn. En dan lacht ze ook.
Ze licht het deksel van de pan op. „Hè, dikke sjoep,
verremesjellie."
Pieta gichelt maar werktuiglijk zoo'n beetje mee,
ze luistert in gedachten toe, en tuurt ook in gedachten
op de versleten inscriptie van een wijnkan: Semeyns,
anno 1749 tot heyl —. Het wapen van Alschat staat
daar onder: een leege pijlkoker en een gebroken
schild.
„Hoeveel keer," valt haar opeens in, „zou ik die
kan en al dat tin-goed al geschuurd hebben?, en
hoeveel keer zal ik het nog doen ?" Het is of ze alwerkend en luisterend inslaapt en lieflijk droomt.
Een groot gedeelte van de dag gaat bijna ongemerkt
voorbij.
's Namiddags loopt ze langzaam door de dommelende winterstad. De fijne stuifsneeuw legt een witte
kraag om haar schouders en steekt pareltjes in haar
krullen. Ze glimlacht er om, ze vangt ook de kleine
vaste sneeuwvlokken op met haar lippen. In haar
gedachten danst een liedje : „Ga weg jij, ga weg jij,
toe ga nu toch heen! Kom bij me, kom bij me, ik
ben zoo alleen. Ti-de-ra-la-la-la ...." En ze stapt
veerkrachtig en licht. „Waarom voel ik me toch zoo
gelukkig ?", denkt ze, „wat heb ik dan? Ik heb
immers niks ?" Door een sluier van gebroken ijle
sneeuwlijntjes tuurt ze naar de blanke soezende
straten. De carillonmuziek van de Sint-Servatiustoren
1
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zweeft als op donzen trage vleugels uit de witte galm
winkels hangen de roode Kerstklokken-gaten.Id
al. Tubal de bloemist zet maretakken in een pot.
Eglin de bakker heeft een taart met suikeren hulstbessen gemaakt, bij Baruut de antiquair staat in een
zachte vredige lichtglans, een schilderij van de Heilige
Geboorte. „Men kan het zingen van de engelen haast
hooren," denkt Pieta. Ze schrikt op en loopt door.
„Ik moet boodschappen doen voor Moeder," brengt
ze zich te binnen. Ze wandelt toch nog wat verder ...
Over de grijs-groene ijsvloer van de Grille strijkt
midden in de dwarrelende sneeuw-sluier de avond al
neer. Kinderen hollen van wal tot wal. Een man
en een vrouw zwieren als op witte wieken voorbij.
Pieta staart er naar, en is er amper. Ze rijdt in
een droomkoets, ze buigt zich huiverig vroolijk over
haar witte meiklokjesboeket heen. „Bruigom, hoe
zal je naam toch wel wezen ?"
's Avonds voegt ze zich bij de anderen op de
speelzaal. Ze sjoelbakken en praten luid. Ze hebben
alle vijf wat schreeuwerigs, ze stappen dreunend om
de tafel heen, ze smijten vinnig met de houten schijven.
Het is koud op, zaal, en er brandt maar een matklein plafond-licht. Soms is het of er zoo maar ineens
naast de holle tegeltjes-schouw een schaduw -vrouwtje
zit. Ze kijken scherper — er is niets. Maar achter de
verste zolderbalken loert de duisternis met zwarte
oogen. En elk meubel op speelzaal heeft al zoo'n
terughoudend geheimzinnig nacht -gezicht.
Wina Levina springt als een kikker heen en weer
135

met kromme hip-beenen en stijve hoera-armen. Dorussie gooit zijn schijven zoo scherp-ketsend weg, dat
het is of hij schiet. Pieta schatert nog als ze maar
negen punten maakt. Stijn joedelt een Meiliedje, en
Roeltje's hooge stem klingelt als een schelletje door
alle geluiden heen.
„Sst — laten we toch wat stiller doen," vermaant
Pieta ineens, „er is immers bijeenkomst van de
Jeugdclub op het vergaderzaaltje ?"
„Vlakbij," gniffelt Dorussie.
Roeltje zegt onderdrukt: „Als je de spelletjeskast
opendoene kê'-je de praat-meheer hooren."
„Nou ja, dat géeft toch niet ?", wimpelt Wina
Levina onverschillig af, „het mag gerust. Vader zei pas
zelf : fiksch gooien maar, nou ken jullie uittieren."
„Tja, zei-die .. ?", Stijn's zwarte ronde oogen
worden nog ronder en zwarter. „Maar als „De
Bloemhof" vergadert," beseft ze ineens, „dan magge
we hier geen voet zjetten." Ze kijkt vragend rond
en knikt wijs, ze doorziet veel. „De Bloemhoffers
benne fijn en deze hier die benne grof, dat benne
groffers."
Een oogenblik kijken ze elkaar daar onderzoekend
bij aan. Moeder en Vader hebben hen opgevoed met
de stelregel dat men altijd goed en vriendelijk over
zijn mede-menschen denken moet, en daar houden
zij zich aan ...
„Dat zal dan toch wel bij toeval wezen," beslecht
Wina Levina met een napraat-stem, „dat we hier op
de Bloemhof-avonden niet komen mogen."
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Van terzij gluren de anderen naar haar.
Ze trekt een scheef deftig toetje.
Maar van de electrische bel bij de deur schrikken
ze alle vijf op, het is zoo'n alarm-bel.
„Theewater," weet Pieta al. Ze draaft weg. „Ja,
de heerenvisite," bedenkt ze.
Het is in de holle gang of de echo haar als een
levend wezen op de hielen zit. Met kleine spie-oogen
tuurt ze naar haar vluchtende schaduw op de witte
gangmuur en fronsend luistert ze naar een snel wegglippend geritsel in de keuken. Ze neemt gehaast de
kleine roode waterketel van het gasfornuis, draait
de kraan dicht en doet haar best om niet al te vlug
weg te loopen.
In de privé-huiskamer is het of de blakerende
kachelwarmte liefkoozend naar haar toekomt, het vuur
knettert en knapt en vlamt hoog op, de bonte wandlampjes spreiden roode en goudgele lichtbanen over
de wand uit. Sigarendamp kringelt geurig omhoog.
En Moeder flonkert van sieraden en Vader is een
donkere schaduwberg. En de heeren Koelniet en
Otterlo zitten breed uitgezakt in de diepe crapauds
die naar het vuur toegedraaid zijn, en hun hoofden
steken als knopjes boven de breede ronde rugleuningen uit.
Pieta knikt eerst tegen de knopjes en dan ook
tegen Moeder en Vader. Ze schenkt teuterig het
theewater op, gluurt belangstellend naar de sierlijkverpakte zoetigheden in de bonbonschaaltjes en zet
langzaam de kopjes uiteen. „Dat je nou voor zoo
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iets uit speelzaal moet komen," mort ze in stilte,
„en als je hier vandaan komt is het daar heelemaal
een spook-salon." Plotseling slaat er een heftige
verwondering door haar heen.
Mijnheer Koelniet draait zijn schedelknopje om
en kijkt naar haar. Zijn blik klimt langzaam bij haar
op en daalt geleidelijk. En zij ziet zichzelf eensklaps
ten voeten uit: de gulden gloed van het licht in
haar wit zijachtig haar, het fluweelige donker van haar
oogen, haar goud-bruine huid, haar tenger figuurtje
met het strakke span-lijfje en de wijde plooienrok,
haar smalle handen en een dwaas-opwippende pink ...
Het is of ze voor een lange scherp-belichte spiegel
staat. „Hoe komt dat....?, laatst was het ook in
de werkzaal...."
„Zoo Pieta," groet mijnheer Koelniet met zijn
vlotte notarisstem, „ben jij daar, hè ?" Hij knipoogt.
„Wordt groot," mompelt hij en dan zegt hij eigenlijk
wat anders, iets vleiends.
Mijnheer Otje plukt verstrooid aan zijn kale kin
en verdraait de oogen om iets van Pieta gewaar te
worden. „Zoo zus." Hij blaast een mond-vol rook
omhoog. „Waarachtig zeker," bromt hij voor zich
uit en dan vat hij het afgebroken gesprek weer op.
„Ik heb gezegd: geen cent geef ik aan die kerk
ik heb er geen last van, ik trek wel-verwaming,
een dikke jas aan."
„Och," mijnheer Koelniet slist weer erg door de
tanden, „wij zitten er niet voor ons genoegen, maar
tot — tot stichting. Zoo'n kerkverwarming — nee ... .
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en dan voor zoo'n uurtje, nonsens. Maar op andere
wijze kan men veel voor de samenleving te Alschat
doen. Ben gister naar „Meisjes in uniform" geweest.
Mevrouw Van Asperen riep er zoo over. Dat is te
zeggen, zij sprak er schande van dat zoo'n film toegelaten werd. Met het oog op de rijpere jeugd heb
ik het stuk toen 's gecontroleerd, had een schrijven
willen richten aan den burgemeester. Maar de film
viel me niet mee, ik bedoel uit artistiek oogpunt,
verder vrij behoorlijk, ofschoon voor de rijpere
jeugd ...." Hij tuit bedenkelijk de mond. „Maar
men moet veel oude solide begrippen als afgedaan
aan kant zetten tegenwoordig. Zie de hedendaagsche
literatuur: die driehoek-affaires. Waar ter wereld
gaat het zoo toe ? Te Alschat zeker niet."
Moeder kucht al harder. Ze ziet er plotseling uit
als een propperig bazar-engeltje met roode glimkoontjes, glazerige stuiter-oogen, een dik preutsch
plooi-mondje. Grimmig-vriendelijk zegt ze: „Ben je
nog steeds niet gereed, Pieta ?"
,ja — jawel," mompelt ze, ze heeft een melkvlek
weggepoetst, een lepeltje laten vallen ...
Uit de ronde schaduw-berg naast de schoorsteen
komt Vader's hakkelende stem: „U begrijpt, deze
— deze dingen kunnen wij niet in — in het bijzijn ...."
,,Wat?, natuurlijk niet, man," mijnheer Koelniet
gromt het gebelgd, „maar ik wist het niet." Zoekend kijkt hij naar Pieta om, praat met een breedgetrokken kiermond. „Is ons meiske er nog?, is zoo
muisstil, hè?, speelt schuilevinkje — niet?, ik dacht
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dat je al weg was, kindlief." Zijn blik klimt weer
bij haar op.
En opnieuw is het Pieta of haar een spiegel voorgehouden wordt. Schaamachtig ziet ze dat haar strak
lijfje een ronding aangeeft en dat de heupplooien
van haar rok schuin wegvallen naar het midden van
haar schoot. „Zoo vreemd." Ze slaat de oogen neer,
ze verdwijnt met een bedeesde groet.
En de avond glijdt weg in de nacht en de nacht
verzinkt in de morgen.
En de dagen trekken traag voorbij, verdiept in hun
eigen stilte en overtogen van een teêre glans.
Maar in de vale Weeshuis-Zondag schrijnt altijd
een vaag gemis.
Geerlof Borst heeft 's gezegd: „Er staat veel te
veel rommel tusschen God en de menschen, en
Zondags nog meer dan in de week. Het vrome dat
verdrinkt in de koffie-na-kerktijd ...." Ze liepen toen
in het Gietelingen-bosch. En het had pas gesneeuwd.
Een vogeltje zong schel, het was of er gouen belletjes
door de takken vielen. En Pieta die veel jonger was,
begreep Geerlof toch wel, maar niet zoo dat ze hem
antwoorden kon. Zij pakte zijn hand, en hield die
een tijd-lang onder het loopen vast.
Aan die openhartige uitlating van de stille in-zichzelf-gekeerde Geerlof, denkt Pieta nu ook weer
terug, maar vaag — alles is vaag op-heden. „Bij mijn
Moeder en Vader op Vurenbart," zegt ze doezelig
in zichzelf, „zou de vroomheid niét in de koffie
verdronken zijn na kerktijd, vast niet."
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De breede zwarte deur van het Huis wordt plechtiglangzaam opengedraaid. En de kinderen stappen
Zondags-traag in hun stug-zwart kerke-goed de straat
op. Vader die hen uitliet sluit zich ook weer bij
hen aan, maar Moeder blijft nu — en altijd — thuis.
Want Moeder krijgt een beklemd gevoel in de
kerk, de preek werkt zoo op haar zenuwen.
Twee aan twee loopen ze dan door de bleekzilveren ochtend. En de zon legt zwakke lichtlijntjes
om hun hoofden en schouders, en de kou bijt hen in
de ooren. Hun stappen maken een hol kleppergeluid.
Eenzaam en verwinterd staat de vroegte in de
straat. Rijp glinstert op elke ruigte, in de boomkruinen hangen ijzel-bellen, rollagen en stoepen glimmeren zilver-grijs.
De bleeke zon is toch al lang wakker. En de kerk
beieren al.
-kloen
Maar de huizen hebben nog iets over zich van
nacht en inkeer, en de leege straten sluimeren vreedzaam. Stil en tersluiks komen de kerkmenschen uit
hun huizen.
„Dit allemaal, dat kun je net zoo droomen," denkt
Pieta doezelig, alles is doezelig vandaag.
Ze loopt naast Vader Pelikaan. Nu en dan zegt
hij met een Zondagsche stem iets over het licht, de
wolken, de ijzel. Ze antwoordt behoorlijk. „Ja Vader
— ja Vader — ja Vader." Ze hoort ook de halvewoorden-samenspraak van Stijn en Wina Levina, en
het mompelend oue-mannetjes-gesprek van de jonge
-tjes—
maar alles blijft doezelig.
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Ze komen de koude kerk in. Iets grootsch dat
onzichtbaar blijft, en ijler is dan wind en zon, wijkt
uit. Elke Zondag wijkt het grootsche uit.
Zij schuiven in hun bank. Daar zijn de harten
die Marius Oorbag in het hout gekorven heeft. Een
schuin uitgegleden M en een bochelige P omstrengelen elkaar. „Met mijn trouw je, kuken." De heele
week vergeet Pieta de harten, Zondags wachten ze
haar geduldig op. „Met mijn trouw je." Schuw en
verteederd blikt ze er op neer. „Marius Oorbag, die
meende dat hij van me hield." Ze zegt ook zacht in
zichzelf: „Marius — Marius ?" Ze bezint zich. „Wat
voor oogen had hij toch ?" Ze vergeet ook weer
dat ze zich bezint. „Als Geerlof er nog was," denkt
ze, „die goeie.. . ." Ze maakt het niet af.
Het hooge grootsche dat uitweek bij hun binnenkomen, vertoeft nog in de verte. De spitsboog-ramen
lijken van glinsterend glazuur. Om elke blanke pilaar
legt de zilveren morgen een ring van vuur. Op elk
muurvak en in elke muurnis staan de lange en korte
zonnestralen of de ijl-blauwe doorzichtige morgenschaduwen als engelen des Heeren.
En dan breekt orgelmuziek de hemel open : een
stroom van klanken bruist donker en ongebreideld
door het witte bedehuis, juichende en smeekende
stemmen vereenigen zich, ondersteunen elkaar en
stijgen zingend en klagend omhoog. En te midden
van al dat forsche en breede en machtige, neuriet
innig en fijn een zilveren harp.
„Oh Moedertje," Pieta legt de handen op-een, „oh
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lieve Heer." Het stille hunkeren brandt weer zoo.
Maar het loop-geschuifel in de kerk neemt toe :
kromme opoetjes en gichelende kinderen gaan door
het middenpad, heel op het laatst komen de huismoeders, die sjorren nog aan hun handschoenknoopjes
als ze al zitten gaan en hebben hun hoed in der haast
opgezet. Juffrouw Tes glipt voorbij met een zenuwachtige monkellach, een kous met een gaatje èn
Babergje. En Babergje loopt of hij de reus Goliath
is, met rond-van-het-lijf-gebogen armen. „Kom maar
op! Krijg het met mijn niet te kwaad." Vrouw
Boeklee draagt een geel fluweelen keelbandenhoedje,
een hoedje als een oorlooze test en een appelstroop.
kleurige schouderdoek. Een paar mannen praten
brommerig over winteraardappelen en mijtig meel.
Gaardeeg de koster rinkelt met het busje voor plaat
-sengld.
Het grootsche is weg.
En dan staat, als de dienst begint, de weezenbank
weer zoo nadrukkelijk ver-af: ook in de kerk zijn
zij met hun allen een gehucht bij een dorp. Kou
huivert in de holle ruimte om hen heen, zij zitten
midden in een kille leegte. Een heele rist achterhoofden zien ze, een muurtje van zwarte ruggen en
een stuk vloer met groote grafzerk-ruiten, het tengere
zijtrapje van de preekstoel en de rechterwang van
Dominee Creboolders.
Hij spreekt het votum uit en de echo vangt zijn
woorden op en verbuigt ze en rekt ze uit. „Deur-eurden-en getroowen.... o-o-wen .... heer-eer, a-a-man."
áq33

De stem van de echo heeft toch wat erg eenzaams.
Hij gaat door een groote verlatenheid heen, die stem,
hij zit midden in een leegte, hij hoort bij de weezenbank.
Nu wordt er een koraal opgegeven. Op de zwarte
wandbordjes kunnen ze zien welk koraal. Ijverig
bladeren ze in de psalmen.
Dominee Creboolders laat rhythmisch zingen volgens de noten uit het boekje.
De kinderen in de weezenbank fleuren er heelemaal
van op: ze hebben goddank iets te doen, zij galmen
zoo hard mogelijk mee. „Gewoon zingen — da's
niks," snoeft Dorussie onder het tusschenspel, „maar
met steeltjes- en ootjes-nootjes zingen, da's een kuns."
En dan beginnen ze weer.
Wina Levina is altijd het eerst aan het eind van
een regel. De jongetjes doen toch ook hun best om
het orgel voor te zijn. „We kennen de wijs," wil
dat zeggen. Ze zingen de wijs toch niet. Maar Stijn
houdt elke noot veel te lang aan, louter vanwege
de plechtigheid, en de melodie draaft brieschend
voor haar uit, zij kan hens niet inhalen. Pieta probeert
tweede-stem te zingen en Vader zoemt zoo maar
wat op zijn eigen houtje, net als een waterketel in
een theestoof. Leuk gaat dat zingen zoo. Zij houden
kerkje-apart. De eigenlijke gemeente hotst en boldert
in de verte.
Als het psalmvers uit is en het orgel zwijgt, gaat
Dominee's wang weer op en neer. „Behud unze
geliefdan-n ...." Hij bidt dus, en enkele luid-gesproken woorden kan de gemeente-in-de-weezenbank op-
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vangen. „Wee vraêgen of Gee.... vergiffing veur
unze zundàn-n ...."
„Om zoo tegen de lieve Heer te praten," tobt
Pieta, „als dat maar geen groot kwaad is." Ze beseft
meteen dat ze dat de vorige Zondag ook gedacht
heeft en de Zondag daarvoor. „Och ja, altijd gaat
alles in zoo'n kringetje."
En dan begint de preek. Dominee maakt met
luider stem de tekst bekend: „Gaet ook henan-n in
den weengaerd." De echo tatert het na : ,.....he.
nan-n .... i-in den-en ween-eengaerd." Het klinkt
of de echo daar een hansworsten-gezicht bij trekt en
een lange neus maakt.
De heele ochtend gaat dat maar zoo door.
Over de zinnen en woorden die ze opvangt denkt
Pieta nog wel na. „Wat bedoelt hij?, bedoelt hij
nou.... ?" En vlak er op soest ze over Marius
en Geerlof.
Stijn leert intusschen stiekem haar les voor Cat.
Roeltje vouwt van een klenderblaadje een scheepje.
Dorussie speelt met zijn kerkcenten, hij drukt leeuwen
muis van zijn hand. Vader ziet er-stempljod
niets van. Hij krijgt kleine domme slaap-oogen, hij
snorkt een enkele maal.
Wina Levina stoot Pieta aan en wijst met de blik
naar de aardige jongens, die dwars van de ouder
als konijnen achter het spijlerblok van-lingebak,
het doophek zitten.
Adem-zacht fluistert zij af en toe. Zij zitten zoo
ver buiten „de bewoonde kom" van de gemeente,
ik verwacht het geluk. 10
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zij kunnen best een fluister-praatje maken. „Kijk,
Jozeppie — Jozeppie Koelniet, een pierenverschrikkertje in een IJslandsche want — hè. . . ."
„St," stuit Pieta, „s-st." Het klinkt of er stoom
ontsnapt: „S-s-st ...." En ze hikt van verkropte pret.
„Jongens van Buk," gnuift Wina Levina weer,
„kukens in dop met liggend boordje en fantesie-vest
hi-hi. Daar hei-je Brammetje de Bie — aaikinnetje
met nesthaar, ooren als hanglusse, hi-hi... ."
Dominee Creboolders galmt er dwars doorheen.
„O-o-oh, wee muttàn-n bleede zeen, allen-n. Wée in
deez' koode dunkere daegen-n ...."
Pieta's lach gaat er van over en ze tobt opnieuw
„Als de lieve Heer dat praten toch maar goed vindt."
Haar oog valt op het aai-kinnetje met nesthaar van
Brammetje achter de spijlen. En ze hikt weer.
Maar als zij die morgen op de kerkedrempel nog
een keer omkijkt, en haar blik over blanke pilaren
en bezonde muren laat glijden, is daar ook het groot
achter de wegsliffende menschen rijst-schewr,
het op : heilig en onzienlijk en toch oppermachtig,
en toch voelbaar-aanwezig.
„Lieve Heer," soebat Pieta schuw in zichzelf, „och
lieve Heer toch ...."
Daarna zijn de straten zoo nuchter en koud, daarna
schrijnt de onvervuldheid zoo pijnlijk.
Een paar gemeenteleden praten over goedkoop
schoenwerk en een verbouwing van „De vergulde
boogschutter."
Het ijle bevende Gods-verlangen in Pieta verheft
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zich schuchter en krimpt smartelijk tezamen. „Och
Heer — zoo ver ...." Het woord van Geerlof komt
haar ook weer in de gedachten: „Er staat te veel
rommel tusschen de menschen en God."
Ordelijk stappen ze weer terug door de bleeke
koele zonneschijn : twee aan twee, Vader met Stijn
voorop, en ze praten over heeren- en damesfietsen,
rolschaatsen en Friesche doorloopers. En ze loopen
met ingehouden tred door de versteende stilte van
het Huis, ontdoen zich van jassen en mantels en
treuzelen naar de werkzaal.
Maar Pieta, die de netst-gekleede is, helpt Moeder
in de privé-huiskamer. Er is veel koffie-visite. Otje
luiert al weer aan het haardje, Buk en Dibbe zitten
stijf recht-op naast elkaar, mijnheer De Bie heeft
weer zijn naakte open doodshoofdengrijns, mevrouw
Mast staat als een pilaar bij de schoorsteenmantel.
Ze praten over de centrale verwarming in de kerk
en over de opbrengst van de collecte, over een spinneweb in een bankhoek en stof op een bijbel. En
Moeder sis-fluistert er door heen. „Schenk nog wat
koffie op, Pieta-schat, reik de zoutjes 's aan... ."
„Het vrome dat verdrinkt in de koffie," zegt
Geerlof Borst vaag en ver-af ...
En Pieta glimlacht dan toch wel. „Later zal het
anders gaan, bij mij in huis.. . ." In de gang huivert
ze heftig. De kou neemt gestadig toe.
De vorst dooft het licht in de dagen, en doodt
het tintelende in de herfst. De roest-bruine bladeren
op de paden in het kale verwilderde Gietelingen-bosch
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verliezen hun goudkleur, het flitsende heldere verdwijnt uit het licht-groene mos op de boomstammen
en paden. In de schemer hangen er geen innig-doorwarmde rose zonne-wolken meer over de westerkim.
De korte grauwe middag glijdt al spoedig weg in
de lange donkere avond.
— Kleumerig wandelt Pieta in de felle vroege kou,
met Dorussie en Roeltje, langs de Kerst-uitstallingen:
bibberend in de tocht turen ze naar de glinsterende
witte denne-appels met de roode kaarsen, de vriendelijke surprise-kabouters, de bont-blinkende Kerst
vergulde top-sterren, de-bomentdgr
zilver-roode en zilver-groene kralen en kegels en
belletjes.
„Is-der een Kerstman ?", smoest Dorussie hoopvol.
En Roeltje smeekt haast : „Geloof jij dat het
Kerstkindje wat wonders wil doen als je het vraagt?
En waar staat nou de ster van de wijzen, zus ?"
„Vast en zeker is er een Kerstman," antwoordt
Pieta ongewoon beslist, „en de ster .... ?" Ze staan
alle drie stil om naar de groote donkere lucht op
te kijken. „Die erge-witte," wijst Pieta, „die mag
nou nog elke avond het eerst aan de hemel komen
van onz' lieve Heer."
Hand in hand wandelen ze de vestingwal van
Alschat om, de starre winterstilte in. En ze loopen
in de nijpende kou, over paden van dood hard blad,
recht op de groote ster van de wijzen toe. En ze
gaan in hun gedachten naar een kleine stal met een
wit stralend kindje. „Laat me Moeder toch een keer
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door de wolken kijken .... Kan me Vader nie'
meer levendig worre, net as Lazerus uit de Bijbel....?
Heer — een mensch die voor altijd van me houdt ...."
Maar het Kerstfeest in het kabinetje, een week
later, dat heeft weinig of niets met het Kerstfeest
uit te staan .... Een uitgedroogd oud Sinterklaasavondje lijkt het met melkchocola, krentenbroodjes
en opengetrokken gordijnen. De gelegenheidsversjes
die ze zingen, klinken dor en sleperig.
„Stil maar," sust Pieta in zichzelf, „het wordt
anders, het wordt gauw anders, dat weet ik of het
me gezegd is."
— Een paar dagen later denkt ze niet meer aan het
mislukte Kerstfeest. De nieuwe week is weer begonnen,
de dagelijksche bezigheden wachten, ze werkt hard.
Het kabinetje moet een flinke boenbeurt hebben,
de privé-huiskamer ook, de speelzaal....
Maar op een avond, als het al tegen achten loopt,
zegt Moeder : „Vraag jij 's even, Pieta, wat dat
koperen weeflampje kost, dat bij mijnheer Baruut in
de uitstalling staat."
Ze gaat gezwind.
En onderweg loopt ze te soezen. „Als er nou 's
iemand was, die zei: ik heb al lang op u het oog
geslagen, juffrouw Arsting — fijn ? Ja, dat hangt er
van af, hij moet wel een verheven blik hebben, zoo
schuin uit de ooghoeken en liever geen pothoedje."
Van de avondstraten ziet ze maar een schijntje.
Ze weet alleen dat het overal donker en winterigverlaten is. Bleek brandt het lamplicht achter de
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gesloten huizenvensters, de lantaarnvlammen kniezen
en kwijnen, de menschen die passeeren hebben
sloome hangschouders.
Ze komt de kleine bonte antiekzaak in van mijnheer
Baruut en denkt nog: „De prijs van het weeflampje ...."
Ze sluit de deur, wendt zich om en oogt in het
knappe verrast-opkijkende gezicht van een onbekende
jonge man.
Het is dan of er helle kleuren over haar heen
vallen. „Adolf !", springt het in haar op. En ze moet
zich ook weer op haar boodschap bezinnen. „Oh —
ik .... die weeflamp in de uitstalling," stamelt ze,
„de — de prijs er van ?"
Hij kijkt nog even naar haar en knikt, de raadselachtige blik uit zijn fluweel-donkere oogen en zijn
glimlach lijken haar aan te raken. Ze trilt inwendig
en alles wordt een beetje wazig en vreemd: de
gloeiende kleuren van een paar sjaals lijken door-een
te vloeien, de groote ivoren kralen van een halssnoer
veranderen in blanke gesloten oogleden. Verward en
wat onzeker in haar bewegingen, wendt Pieta zich af.
De vreemde onbekende haalt het weeflampje uit
de winkelkast en zegt de prijs, en laat haar ook nog
allerlei andere dingen zien: een zevenarmige kandelaar en een tuitlampje, een kaarsenkroontje, een
antieke hal-lantaarn. Hij zegt gewone dingen, ze
klinken ongewoon, en toch ook weer intiem bekend,
een vreemde is hij niet. Als hij spreekt, is er in zijn
lippen een eigenaardige aandacht voor elk woord
dat hij zegt, zijn lippen buigen zich om de woorden
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heen, geven er een vreemde bekoring aan. Als hij
het over muziek heeft, hoort men muziek. Als hij
zegt: een schotel fruit — dan ruikt en ziet men het
fruit, rood, rijp, rinzig, goudgeel en overheerlijk. Hij
glimlacht heel bizonder en heel mooi, maar hij kijkt
niet verheven uit de ooghoeken! Zijn blik is erg
aardsch en erg boeiend. Zijn gebaren komen Pieta
bekend voor. Hij maakt haar attent op een oud schilderij aan de muur, het stelt een blonde wondermooie meisjesachtige Madonna voor. „Dat lijkt,"
zegt hij met een kort bijna-stug gebaar, van haar
naar de Moedermaagd.
Zij weet niet waar ze met haar oogen blijven
moet. „Ik ?"
„Ik," bevestigt hij. Zijn blik dringt in haar.
Een oogenblik vergeet hij door te praten, werk
draait hij het weeflampje rond op-tuigljkspech
de toonbank.
En Pieta moet zich opnieuw in schaamte en ver
ring afwenden en kan toch nog niet weggaan.-war
„Hij wil geloof ik ook niet dat ik wegga," denkt ze.
Ze kucht ingehouden. „Woont mijnheer Baruut hier
niet meer ?", ze vangt zijn peilende warme blik op.
En dan is er weer dat wonderlijke of haar een spiegel
voorgehouden wordt, ze ziet zichzelf ten voeten uit :
de gloed van de lamp in haar wit-zijig haar, de scheef
muts, het donker-stralende in haar oogen,-getrokn
haar hoog rond voorhoofd, de rechte kleine neus,
de verlegen-lachende mond en haar slank figuurtje
in de nauw toegesjorde mantel. „Ben ik dan ijdel
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dat het zoo is ?" En ze doet inderhaast een ontdek.
king : „Als een man zoo kijkt, dan hèb je dat." Meer
dan een paar seconden zijn er in die tijd nauwelijks
voorbijgegaan.
Ze schrikt als de bekende-onbekende een stap
naderbij komt. „Pa Baruut is niet erg in orde," zegt
hij, „Pa noem ik hem altijd, hij is mijn Oom èn
mijn collega, we hebben hetzelfde vak. Ik kom nu
hier in de zaak. Een antiquair heeft een mooie werk
hij leeft tusschen legenden en sprookjes in, en-kring,
ook tusschen geloof, hoop en liefde. Ik hou van oue
zeldzame dingen, een fijn weefsel, een ivoren sieraad,
een juweel — u ook natuurlijk ?"
„Een juweel ?", denkt Pieta, als hij het woord
uitspreekt ziet zij de kostbare steen flonkeren. Een
antwoord weet ze toch niet te geven. Maar dat doet
er betrekkelijk weinig toe, hij praat wel door. „Ik
ben al vier weken te Alschat, ken hier verscheiden
menschen, u heb ik nog nooit gezien. U juist niet."
Zijn halve glimlach is als een schuw teruggedrongen
liefkozing. „U — niet." En dan valt voor een oogenblik dat vreemde innige zwijgen weer in.
Pieta gloeit tot in haar hals : haar gedachten lijken
te benevelen, iets dat nog ijler dan een waas is, trekt
bij haar oogen op. Een witte schilderij-roos staart
naar haar, en wordt een blank heilig engelengezicht.
„Wat gebeurt er toch met mij ?"
De vreemde, die toch eigenlijk al een goede bekende
is, nadert haar nog wat meer, en stelt zich voor.
„Hans Wietzel," zegt hij met een licht-hoffelijk
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hoofdneigen, „mijn naam is Hans Wietzel." Er
branden sterren van glans in zijn oogen. Hij staat
onder de witte helle lichtkring van de lamp. Zijn
pekzwart glad-geborsteld haar omvat strak zijn schedel. In elke holte van zijn mager-jong gezicht vallen
schaduwen. Lange diepe rimpels trekken gegolfde
groeven in zijn voorhoofd. Aan zijn innige mond
ligt een vreemde zorgelijke lachkerf. Hij kan wel
tien jaar ouder zijn dan Pieta. Maar hij is heel knap,
hij heeft een buitengewoon aantrekkelijk gezicht, een
fijne gebogen neus, een wat verweerde bleek -bruine
huid en wonderbare oogen, oogen die streelen en
gezag uitoefenen. „En uw naam ?", moet hij nog
vragen.
„Pieta," fluistert ze bijna, „Pieta Arsting." En ze
komt weer eenigszins tot zichzelf. „Och ik," verzucht
ze in stilte, „ik ...." Ze prevelt: „Ik woon — ik
woon in het weeshuis." Ze wendt het hoofd af.
„Heer," slaat het bitter door haar heen, „een kind
met zes katoenen hemden en vier paar wollen kousen."
Ze kijkt nog 's om naar het weeflampje. „Hoeveel
kost het ook weer ?"
Hij heeft er de gedachten niet bij. „Wat ?", mompelt hij, „het lampje ?"
„Ja," knikt ze, zonder op te zien, „de prijs ?"
„O-he — de prijs, he ?", hij kijkt naar haar en
bedenkt zich, en vergeet ook weer dat hij zich bedenkt. Dan komt hij onverhoeds met een vreemde
vraag voor de dag. „Wacht er misschien iemand op u ?"
Pieta's mond slaat open en dicht, ze zegt niets.
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Het is of ze van haar hoofd tot haar voeten éen
vurige blos wordt.
„Ja, erg brutaal, hè ?", plaagt hij rustig en weer
is er in zijn halve-glimlach die teruggedrongen teederheid. „Ik bedoel," legt hij uit, „hierbuiten ?, in de
straat? Of daar iemand .... ?"
„Nee, dat is — is nooit," stamelt ze. Bijna vinnig
drukt ze haar ronde zachte kin op haar mantelkraag.
„Is dat nooit ?", herhaalt hij diep verwonderd,
„nóoit .... ?" Hij stelt iets vast in die vraag.
Ze knikt weifelend-bedeesd, en wijzigt dat ook
weer en schudt het hoofd ...
Ineens richt hij zich wat meer op, hij kan als hij
dat wil, erg uit de hoogte op Pieta neerkijken, hij
is meer dan een hoofd grooter. „Ik sta niet toe,"
zegt hij, „dat u in het donker alleen terugloopt. Ik
sluit de zaak toch, het is al over achten, het moet.
Ik houd bij-tijden wel van zoo'n verordening. Dus
dat is afgesproken, ik ga zoover met u mee, als u
er niets op tegen heeft."
Op haar verwarring let hij niet. Zakelijk en gewendvlug verricht hij nog een en ander, bergt iets op,
sluit iets af, laat de ijzeren rolluiken zakken, en wipt
nog even de wenteltrap op in de gang. Overredend
gaat zijn besliste stem in tegen een oue pruttelende ...
Hij loopt door naar een andere kamer: donzig monter
verstilt zijn praten daar. Gehaast komt hij terug.
„Onze juffrouw Dozijntje was niet tevreden over mij
— heel jammer." Lachend trekt hij zijn jas aan, een
ruige grijze, die met konijnen-bont gevoerd is, zwierig
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staat hem de breed-gerande deukhoed. Hij grijpt
zijn leeren handschoenen, zijn wandelstok. „Fertig ?"
„Wat ?", denkt ze.
Maar dan loopt ze al naast hem, in de straat, en
vergeet het. De avond is veranderd, de winter, de
wereld. Het heeft opgehouden koud te zijn. Het is
niet meer verlaten langs de weg. De donkere avond glinstert helder. De smalle straten hebben hun beklemming
verloren, jolig fonkelen de lantaarn-vlammen. De ver
huisjes staan zomerachtig-fleurig in hun klim--winterd
op-vachten, aan de korte denneboompjes en de hulststruiken groeien glazige balletjes, die fonkelen als dauw
Ze ontmoeten alleen maar opgewekte men--drupels.
schen. Zelfs de oue vrouwtjes loopen zweverig en de
meisjes hebben dansende schouders. Met vage blik kijkt
Pieta naar hen. „Ik droom maar," flakkert het door
haar heen. Het is soms ook of ze ijlt. „Adolf," zegt
ze in zichzelf, „jij bent dus Hans Wietzel? Ik ken
je, Hans Wietzel. Ik ken je immers ?" En zij rilt
diep van binnen, want zijn stem lijkt haar aan te
raken. Meisjes-schuw bespiedt ze hem. Hij is mooi.
In een boek zou staan : schoon. Hij heeft iets van
een verkleede prins. Elke filmheld, die te kijk gestaan
heeft in de hal van de bioscoop, verliest het bij
hem. John Boles vooral met zijn bezemsnorretje en
Clark Gable ook, hoewel die erg interessant kan
fronsen. En Willy Fritsch valt heelemaal in het
niet, die heeft splitjes in zijn mondhoeken als hij
lacht. Nee, zoo voornaam en mooi als Hans Wietzel
zijn zij geen van allen.
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„Er hangt vocht in de lucht,” zegt hij, „moet je
maar zien, het is net of er kleine diamanten over
de keien gestrooid zijn. Zullen we nog een blokje
omloopen ?" Hij vraagt het. Maar het klinkt of hij
zegt: „Wij loopen dus nog een blokje om."
Ze knikt zwijgend en stapt gewillig naast hem
voort. „Vader en Moeder zullen niet weten waar ik
blijf," denkt ze, maar ze wandelt welgemoed met
hem mee. „Kijk, de sterren," waagt ze, „die zijn
nog nooit zoo wit geweest, blauw-wit, en ze branden
zoo stil of de Lieve Heer er allebei zijn handen om
heen houdt."
Zijn lach is vlakbij. „Aárdige gedachte."
Nu durft ze nog veel meer: „Vier weken woont
u hier dus al ?, maar in die tijd bent u nooit in de
kerk geweest ?, want dan zou ik u wel gezien hebben."
„Komt u daar veel ?", hij houdt haar bezorgd bij
de arm terug als ze nog gauw, voor een bolderende
sleeperswagen langs, de straat wil oversteken, „ach,
elke Zondag ?, zoo ! Ja, ik zal nu ook 's een keertje
gaan." Zijn hand neemt hij niet meer weg van haar arm.
En ze kan, bij vlagen, minder goed denken. „Ik
in die bank achteraf ...." Het verstuift al weer. Ze
moet scherp luisteren, ze moet haar aandacht bij
het gesprek houden. Hans Wietzel vraagt haar zooveel. „Hoe heeten Vader en Moeder ?, hoe zijn de
anderen?, hoe gaat het toe in zoo'n huis ?, wil ze
er graag uit weg? Hoe lang is ze daar geweest ? Waar
kwam ze vandaan?, een plaats uit de omtrek? Of
woonde ze al in de stad ? Wat deed haar Vader ?"
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Ze antwoordt zoo nauwgezet mogelijk. Maar dan
beweegt hij zijn hand op haar arm, en al haar gedachten tuimelen wild dooreen. Een vreemde warme
onrust bekruipt haar. „Ik moet nu wel naar het
Huis terug, als Moeder wist dat ik.... dat u...."
„Och maar kind," hij legt zijn hand vaster om
haar arm heen, „wat dan nog?, bij zoo'n man van
middelbare leeftijd als ik, ben je veilig — niet dan ?
Vierendertig, denk 's aan. En jij ?"
„Negentien," zegt ze.
Ze denkt: „Nou, ik ben liever niet veilig."
„Negentien ?", mokt hij met een lachje, „wat een
baby nog."
Soms zeggen ze een tijd-lang niets tegen elkaar.
En dat is toch wel heerlijk dan.... Er zingt iets
in hun zwijgen. Ze wisselen een lange vreemde blik
en glimlachen gelijktijdig. In een bijna-nijpend gevoel
van saamhoorigheid gaan ze door de verwinterde
duisternis.
Op de stoep voor het Huis staan ze nog een poosje
bijeen.
Het licht van de lantaarns slaat diep in de beijzelde
boomen, de zilverige glas-kruinen zijn rijk-opgesierde
doorzichtige binnenhoven, de steenen weesjes boven
de deur dragen glazen maskertjes. Het leven ziet er
uit als een sprookje.
Pieta heeft Hans Wietzel al haar hand toegestoken
ten afscheid. „Dank u, voor het thuisbrengen."
„Dat is lief," alles in zijn gezicht lijkt te flitsen:
zijn oogen, zijn tanden, zijn lippen. „Dank u —
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dat ik u thuisbrengen mocht." Hij houdt haar kleine
smalle witte hand stevig gevangen. „En wij willen
nog wel dikwijls met elkaar wandelen, is het niet
juffrouw Arsting — Pieta ?"
„Ja," fluistert ze bedremmeld, ,,wandelen... ."
Hij bukt zich wat voorover. „Morgen weer?, en
overmorgen ?", dringend kijkt hij haar aan met zijn
heerlijke oogen.
Ze tracht zich te bedenken. „Morgen heb ik Cat.
En overmorgen bezoek bij Sajet."
Zijn stem is als dons. „Cat ?, wat is dat ?, enfin,
dan ga je daar niet heen. Hoe laat?, zeven uur?,
ik wacht je bij dat Cecilia-poortje. En wie is Sajet?,
nou dat hoor ik nog wel. Sajet sla je dan wel over.
Wij gaan voor, wij samen — niet ?"
Een gejoel valt haar gedachten binnen, een stil
hevig juichen : „Ja — wij samen.. .
Van vlakbij kijkt hij haar nog een keer in de
oogen. „Zeg Hans tegen me — toe, voor we van
elkaar gaan."
„Hans," neuriet ze haast, „Hans." Al haar meisjes
-vriendljkh
glanst in die kleine naam.
Het is dan of hij zichzelf achteruit duwt. „Kind,"
groet hij zacht en heftig tegelijk, „tot morgen." Als
uit de verte zegt hij: „Dat ik jou ontmoet heb."
Hij rukt aan de bel. „Tot weerziens, Pieta." En dan
heeft hij opeens weer een heel andere stem: „Het
weeflampje kost vier gulden vijftig, denk er om."
Hij verdwijnt of hij vlucht.
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Pieta glimlacht verzonken, zij staart op een kaal
muurvlak in de gang of ze een rozentuin ziet, betuurt
de vale knop van een parapluie in de bak of het
een zeldzame orchidee is van Tubal de bloemist.
„Een man als een prins," denkt ze. Er gaan haar
ongewone woorden door het hoofd. „Een edel
mensch — een edelman." Ze legt de handen kruiselings
over de borst en zegt op een biddende toon : „Hans
Wietzel — Hans Wietzel."
Het is nu zoo met haar, dat zij dagelijks geheime
afspraken maakt. Ze weet altijd een voorwendsel te
vinden om weg te komen uit het Huis, zij overwint
alle weerstand, alle bedenkingen. Als zij opkijkt
schaamt de argwaan zich in Moeder's oogen. „U
heeft mij zoo verwend," zegt ze, „al die middagen
dat ik een beetje loopen mocht. Ik wil zoo graag
een klein straatje om. Mag ik een boodschap doen ?
Mag ik naar Sajet ?"
Moeder denkt dan altijd weer aan de angst-uren
terug, op de avond toen Pieta vermist werd. „Uit
dat laatste huis-arrest heeft ze wat vreemds gehouen.
Het kind kan de stilte niet aan.... Ze had het Huis
toen in opspraak kunnen brengen, dat kan ze nog,
men moet oppassen."
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„Ja,” antwoordt ze, „maar zoo 's avonds, liefje ?"
En dan heeft zij bij Pieta's heldere onschuldige meisjesblik dadelijk weer berouw van haar achterdocht.
„Goed, maar niet te lang. Vraag aan Jet of ze meeloopt, dat is gezelliger."
Pieta kust haar hand, ze zou zelfs een deurknop
kunnen kussen.
En daar waar de avond het donkerst is, wandelt
zij hand in hand met Hans Wietzel. Ze gaan langzaam
over kale winterpaden, ze staan stil op hard-gevroren
blaren-laagjes. Er glijdt een prikkelende kou-reuk
door de verlaten avond-wind, de hemel is duister.
Alle dingen staan toch in een goede trouwhartige
gerustheid bijeen. De boomen zijn oude kameraden,
de droog-ritselende grassen buigen zich beschermend
over elkander heen, de huizen schuilen- saamhoorig
weg achter een wand van duisternis. En de woorden
die gewisseld worden, hebben een innerlijke glans,
de woorden glinsteren inwendig als sterren.
„Kind, ik ken je zoo goed.... Ik jou ook, Hans.
Al lang geleden kende ik je, kind .... Ik heb je
een naam gegeven, Hans. Jaren-terug heb ik naar je
uitgekeken, goudbruin meisje met je witte krullen,
ik heb je altijd gezocht."
Pieta zucht verkropt. Er zijn zooveel gedachten
in haar, er schiet haar zooveel te binnen. Ze wil alles
vertellen van haar jeugd, van Vurenbart, van het
weeshuis. Ze valt Hans Wietzel bijna in de rede
oplaatst. „Nee, wacht nog even," weerhoudt ze zich,
„laat Hans uitspreken, laat Hans eerst vertellen." Ze
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glimlacht, luistert, prevelt een enkel woord. „O ja?,
en toen ?, en toen verder ?" Ze bedenkt meteen:
„Ik zal van de tuin vertellen en van het huis dat
onder de boomen doorkeek, en van Anruut dat we
daar doorreden, Ijker de timmerman en ik. Achter
alle vensters zag ik me overleden Opoe's zitten." Ze
wacht toch nog. Maar Hans Wietzel houdt niet op
met spreken. Hij praat vlot en zacht, hij laat geen
seconde onbenut voorbijgaan.
En dan beweegt zich midden-in de stralen-gloed
van Pieta's gedachten een kleine schaduw. Een kleine
innerlijke stem smeekt : „Och toe, och toe, ik ook,
laat mij ook vertellen." Maar de stem en de schaduw
schamen zich allebei.
Het is zalig om naar Hans Wietzel's vertellingen
te luisteren, het leven maakt muziek in Hans Wietzel's
woorden. „Ik ben ook te Parijs geweest, och dat
gespannen kleurige leven, kleine Pieta .... Je moest
de Seine-kaden zien in de ochtend, de boulevard bij
kunstlicht, de Eiffel, de — de midinettes .... De
patroon heette Le Chateau, klein, watervlug, sierlijk,
een eekhoorntje in een wit vest ...." Hans Wietzel
beschrijft het huis, de straat, allerlei stadsgedeelten. Hij
somt nooit-gehoorde amusements-gelegenheden op. „De
Folies .... Montmartre, Taverne de 1'Olympia ...." Hij
bedenkt zich : „Nou enfin.. . .," hij kucht, er rilt iets in
zijn lach. Hij heeft het ook over kerken, over musea,
eetgelegenheden, wandeltochten. „Ik zou onmiddellijk
met je naar de Sacre Cceur en de Notre Dame willen,
en naar Saint-Cloud en Versailles, het Luxembourg."
Ik verwacht het geluk.
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,ja," prevelt ze bedeesd, „o ja ?" Vol ontzag kijkt
ze bij hem op. „Weet zooveel." Ze denkt: „Wat
is Vurenbart daarbij ?" Ze wil toch over de tuin
beginnen.
Maar dan praat Hans Wietzel al weer over het
Café de la Paix, een ontmoeting met een Hollander ...

Ze schuift er verlegen een vraag tusschen: „Heb
je daar ook een meisje gehad ?"
„Een meisje ?", hij lacht binnensmonds, zwaait met
zijn wandelstok, het maakt een zoevend geluid, „née,
ik heb er een paar gekend, alleen vluchtig, Parijschvluchtig. Zoo'n kind dat 's avonds bij een straatlantaarn naar een geldstuk zoekt, en dan zoek je mee,
of je geeft het haar. En een klant bij Le Chateau ...."
„O ja ?", fluistert Pieta, „en toen ?, hoe ging het
toen verder, met dat meisje?, bij die — die
klant .... ?"
„Verder ?", verteederd lacht Hans Wietzel haar
toe, „dat weet ik niet precies meer, het is ook van
geen beteekenis. Maar hoe gaat het met óns verder,
kleine heilige Elizabeth ?" Onder het zilver-groene
winterlicht van een eenzame lantaarn blijven zij staan.
Dan is dat verzonken staren er weer, het verrukte
begrijpende zwijgen. Hans Wietzel legt allebei zijn
armen om haar heen en haalt haar dicht tegen zich
aan. In zijn schaarsche fluisterwoorden verspringen
vonken, hij kust haar op de mond. Haar argelooze
reinheid en innigheid ontroeren hem. Over zijn wetende wijze zekerheid van man valt een bijna vergeten
jongens-schroom.
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Van louter gelukzaligheid omhelst Pieta 's avonds
op de ijskoude slaapzaal haar bedde-kussen. „Oh jij
lieveling, prins-lieveling, tooverman-lieveling." Met
een nieuwe glimlach slaapt ze in, met een vreemde
glimlach ontwaakt ze. „En ik ben niet eens op Cat
geweest en niet bij Sajet." Ze neuriet. „Dag Hans,"
zegt ze in zichzelf, „goeie morgen, Hans." Ze streelt
het hoofden-eind van haar bed.
Wina Levina en Stijn gnuiven er over. „Schuin
tegenover ons slaapt de betere stand. Boen je netjes
de vloer, Mevrouw Wiesel?, en denk je án de pof
rtjes-avenden ? Wanneer komp-u verkeering er door,-fe
zwiete Mefrou ? Tja, je denk zeker dat wij niks
weten! Dat wij van Lotje-getikt benne !"
„Wat ?", vraagt Pieta telkens, „wat ?" Ze vangt er
maar weinig van op. „We zijn gezien," begrijpt ze,
„het is maar goed, dat hij nou komt praten."
's Morgens geeft ze Vader's kantoortje een beurt,
en neemt stof af met het zeemleer, en wrijft met de
koper-doeken de meubels. Kinderlijk glimlacht ze
tegen Hans Wietzel's gezicht in haar gedachten. De
echo van zijn stem trilt in haar na. „O jongen," ze
huivert bedwongen.
's Middags sneeuwt het, dikke bezadigde vlokken
dwarrelen om het Huis heen. Pieta drentelt over de
gangen en kijkt door de kleine groene raamruitjes
naar de witte straten. Haar hart klopt beklemd. „Ze
kunnen niet „nee" zeggen. Ze kunnen er onmogelijk
iets tegen hebben." Ze tuurt naar de blanke trapgevels
van de Kloosterklok, de heldere sneeuw-paden in
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de tuin, de vereenzaamde winterboomen. Een mannetje duwt moeizaam een slee voort. Ze keert zich
om, wandelt terug langs de regenten en engeltjes
en staat opnieuw stil voor een raam. De roode Cecilia-poort is een witte boog geworden, zwarte vogels
trippelen over het bobbelig-blanke hofjesplein. Pieta
tuurt er strak naar, ze ziet het nauwelijks. Ze sluipt
op de teenen naar de privé-huiskamer toe, drukt
zich bij de kapstok innig tegen Hans Wietzel's grijze
overjas aan, steekt het hoofd luisterend vooruit en
vangt enkel maar een vaag praatgebrom op. „Hoe
kleedt hij het toch in," piekert ze, „hoe zeg je dat?,
een gekke boodschap eigenlijk. Mag ik een beetje
met Pieta loopen ? Née! Schikt het u dat ik zin in
Pieta heb ? Née! Hij zal het zoo wel doen : als het
u gelegen komt, zou ik graag willen kennis maken
— née — de kennismaking willen voortzetten met
mejuffrouw P. C. Arsting alhier."
Een deur gaat open. „Pieta ! Pieta !", roept Vader
dreunend.
Ze wil snel de kamer inschieten en komt maar dralend.
Als Moeder's visite mag ze in een crapaud bij de
haard zitten en uit een fijn servieskopje theedrinken.
Hans Wietzel legt over de leuning van zijn fauteuil
zijn hand op haar arm. „Het is dus vastgesteld dat
we ons binnenkort verloven en in het voorjaar
trouwen. Pa Baruut maakt geen bezwaren, Vader
Pelikaan ook niet en Moeder evenmin. Waar zullen
we dan op wachten, hè vrouwtje ?, in de vroege
Lente, dat is een mooie tijd."
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Pieta bloost tot in haar hals. Verlegen-gelukkig
knikt ze. Het is of er fijne lichtstralen uit haar gloeiend
gezicht breken. „Dat het nou al zóover is," ze kijkt
op haar schoot neer, „werkelijk zoover. Het is toch
wel waar ?, het is toch geen droom ?, ik wou dat
eentje mij een harde kneep gaf." Steels kijkt ze naar
Hans Wietzel op. „Lief, mooi, eenig mensch," vereert
ze in stilte. Ze vergelijkt hem ook met Vader. En
Vader is nu opeens een plomp gedrongen mannetje
in slobberige kleeren, met een melig bol ventjes gezicht en een onderdanige ventjes-houding. Maar
Hans Wietzel is een héer. Hij zit achteloos in zijn
stoel, rookt achteloos een sigaret en is toch een heer.
Zijn boeiend innemend gezicht en zijn fluweelige
donkere oogen wisselen snel van uitdrukking als hij
van haar naar Vader en Moeder kijkt. En zijn glimlach breekt hoekig af op de scherpe rimpelkerf aan
zijn mond, telkens als hij Vader en Moeder aanhoort
of tegen Vader en Moeder praat, maar er schuift
zelfs een glimlach-glans over zijn wangen en zijn
voorhoofd als hij zich naar Pieta toewendt, en zijn
hand is — ook als hij die stil op de hare houdt —
een zachte betuiging van liefde.
Pieta glimlacht wat afwezig, ze luistert ook afwezig.
Vader en Moeder zeggen nagenoeg hetzelfde tegen
haar. „Weet dit geluk maar op de juiste waarde te
schatten, kind. Wees maar erg dankbaar. Dit is zoo'n
voorrecht. Maak je dit alles waardig. Je moet nu
meer hier in de huiskamer komen, om je nog
wat manieren eigen te maken."
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Hans Wietzel lacht in de keel, trekt de wenkbrauwen
hoog op en beweegt hevig toestemmend het hoofd.
„Lacht hij er om ?", Pieta knikt gedurig op alles
wat Vader en Moeder zeggen, en dan weet ze ineens
niet meer waarom ze knikt. „Ja, wat zeien ze.... ?',
Moeder informeert dan ook nog naar Hans Wiet
ouders, zijn broers en zusters.
-zel's
„Dood," zegt hij beknopt, „eenigst kind."
„Och, dat is waar," Pieta durft nu ineens meer
zijn kant uit te leunen, „hij is eigenlijk ook een
weeskind."
En dan vervaagt alles weer zoo.
Hans Wietzel's mooie sterke witte hand praat met
haar. Heerlijke dingen zegt die hand.
De blauwe vlammen in de haard dansen als armin-arm om de houtblokken heen, de thee geurt, dikke
wasem-krullen stijgen uit de kopjes op, in de schoorsteen zucht de wind lang-gerekt en vergenoegd.
Pieta denkt vaag aan Stijn en Wina Levina in de
keuken, aan de jongetjes op school. „Och hemel,
wat zal ik goed voor ze zijn."
En dan glijdt alles weer onwezenlijk en als op verre
afstand voorbij : de middag, de avond, de nacht.
Maar het is Pieta temoede of een glans haar gedurig
omgeeft, en of in al haar ledematen een verwarmend
licht brandt.
Op een andere keer blijft Hans Wietzel bij hen
te eten.
En Pieta heeft bij-tijden — als ze van gelukzaligheid
om Hans Wietzel's raadselachtige wondervolle blikken,
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haar oogen luikt — de vreemde gewaarwording, dat
ze een bijna-doorzichtig-wit zomerkleed draagt en dat
een prille jonge geur, iets zoets en teeders van sleutelbloemen en meiklokjes, ijl als een ademtocht over
hen heen vloeit.
Het nieuwe tafellaken van Moeder ruikt dan toch
enkel maar naar kamfer, en Pieta draagt een zwarte
jurk met een bubbelige rokzoom en een stop onder
de arm.
Ze schuift bij aan de maaltijd en lepelt maar wat
om in de bruine feest-soep, en proeft niet eens wat
ze eet: Hans Wietzel legt zijn hand tersluiks op
haar knie, en zij houdt de adem in bij oogenblikken.
Oh, hoe lief heeft zij deze hand, de mooie ovale
nagels, de slanke vingers, de zachte warme palm, de
heftig-kloppende pols. Het is of zij zich dronken
kijkt aan zijn hand, haar gedachten benevelen. Ze
gaat met Hans Wietzel door een licht-groene koesterende Lente-stilte. Hij neemt haar in zijn hand,
zijn hand omvat haar geheel, hij bergt er haar in
op. Bedwelmd ligt ze in de zijige rose geledingen van
zijn vingers: een klein gloeiend-verrukt schepsel, en
over haar heen buigt zich onwerkelijk-fabelachtiggroot het stralende gezicht van een rijke heer, de
machtige meester, de koning. „O liefde — geliefde
— liefste — eenigste." Daarbij eet ze dan warme
worstjes en bloemkool.
Moeder vraagt aan Hans Wietzel: „Blieft u mos
bant u ook gewand bij uw maêlteeden te-tàrd?,
drinktin ?"
167

Van zijn antwoord bemerkt Pieta niets. Ze hoort
wel dat hij bij de bereddering van het borden stapelen,
tegen haar smoest: „Dominee Creboolders brengt
een geheele vernieuwing in de taal tot stand onder
de gemeenteleden."
Dat gaat haar begrip te boven. „Wat ?", vraagt ze
in stilte. Het doet er ook niet toe, het is al lang weer
weggegleden, in een nieuwe blakende verwarring. Zij
hebben elkaar maar vluchtig aangekeken, Hans Wiet
zij, nu haken hun blikken ineen, en zij kunnen-zeln
geen van beiden de oogen meer van elkaar afwenden.
„Ik verlang vurig naar je," zeggen de wederzijdsche
blikken. „Ik heb je onuitsprekelijk lief."
„Neem nog een wàntelteefje," tracht Moeder netjes
af te leiden. En Vader schraapt overdreven-zwaar de
keel, ofschoon er niets te schrapen is.
Hans Wietzel let er niet op en Pieta hoort het
wel, maar als uit de verte en daardoor veel te vaag
om er aandacht aan te schenken. Oh, de heerlijkheid
van Hans Wietzel's blik ...
„Neem toch een appeltje," dringt Moeder opnieuw,
ze stoot hen aan met de steenen fruitschaal, „toe —
tóe." Ze stoot hen met de schaal-ooren in de werkelijkheid terug.
Verstoord en verstrooid kijken ze op en om,
afwezig en een beetje hulpbehoevend. ,,Appeltje.... ?"
Wina Levina en Stijn zitten er met knijperige
proest-gezichten bij. Maar de jongetjes kijken beteuterd en vereenzaamd. Achter de rug van hun hand
fluisteren ze: „Die knul — die vreemde knul ...
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hij heb een pukkel an ze kin, o-oh hij morst... ."
Moeder verbiedt hen. „St — ellebogen van de
tafel."
En na verloop van tijd leest Vader met zware stem
een lang hoofdstuk voor uit de Bijbel. En Hans
Wietzel's stoel kraakt.
„Dit allemaal — dit gebeurt nou echt," soest Pieta.
's Nachts droomt ze dat ze sterft en een vriesbloem
op de vensterruit wordt. En dan denkt ze ook:
„Dit allemaal — dit gebeurt nou echt."
's Morgens streelt ze de ijs-klaprozen en de glazige
zilveren margrieten op de ramen. „Dit is echt....
Ja, is dit nou echt ?" En wakend droomt ze ook
weer....
Ze werkt, en weet bij oogenblikken niet goed meer
waar ze eigenlijk mee bezig is. Werktuiglijk vlijt
ze haar wang tegen een handstoffer aan.
„Nou heb ze weer een klein pittig bezjetenheidje,"
monkelt Stijn.
En Wina Levina zegt grimmig jolig: „Als ze nou
van pure verliefdheid de stoffer maar niet begint af
te grazen, dat hiet passie of deftig gezeid pasje, je
leest er genog van in de fuuljetonne, het is geloof
ik een erge zonde. Tja, zware zondes hebbie in de
wereld." Ze staan in de keuken en heftig maar geniepig-stil verdringen ze elkaar voor het vatenloket
om Pieta, die de privé-huiskamer een lichte beurt
moet geven, heimelijk te bespieden. „Laat mijn nou
's zjien. Duw niet zjoo. Leg jij je elleboge op het
bleekie, dauwwurm. Heere, ze denk dat ze Wiesel
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ze kuif omhelst en het is maar de stoffer en gister
heb ik er nog de tolette mee ángeveegd." Ze pakken
elkaar van verkropte stiekeme stik-pret krampachtig
beet en draaien bijna geluidloos om elkaar heen.
„Oh me zjoete petoet ! Me liefie." En Stijn zoent
de groente-emmer en Wina Levina omhelst de waterfilter. Dan komt Moeder — ze werken bezadigd voort.
Maar even later laat Vader een mand met afgedankte
blikken trommeltjes bij de trap beneer vallen, het
klettert en klatert of het dak instort.
En Pieta pinkt en spert de oogen open als een
die plotseling ontwaakt. „Hè ?", zucht ze vragend,
„wat is dat ?" En ze merkt meteen dat ze de handstoffer ietwat zonderling vasthoudt. „Och — jij,"
verkennend gluurt ze naar het vaten-loket om, maar
daar is nu niets meer te zien. „Jeu, wat gebeurde
er ?, en — en wat deed ik ook weer ?, toe nou ...."
Ze probeert haar aandacht bij het werk te houden,
het gelukt haar niet. „Voel je hoe ik aan je denk,
Hans ?, en jij — jij — liefste . . ?"
Er wordt heftig gebeld, er klinkt een schelle stem
op aan de voordeur, het raakt haar niet, ze praat
met Hans Wietzel die er niet is.
En het Huis, en al wat in het Huis gebeurt, vervaagt
meer en meer.
Ze zit als Moeder's dochter in de privé-huiskamer
en denkt: „Laat ik nou toch letten op de goede
manieren die — die hier vertoond worden."
Moeder draagt een beige fluweelen japon die afwijkt bij de buste en van onderen opschuift. Nu eens
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hangt Moeder's rokzoom netjes boven haar bont
dan weer staan Moeder's beentjes te-pantofeljs,
kijk tot aan de knie: krommig en met dikke kuitjes.
Het ligt aan de te krappe rok. Vader trekt zijn pantoffels uit en zit overdwars in de heeren-crapaud bij
het vuur: de rug tegen de eene zij-leuning en de
beenen over de andere....
„Sebastiaan," vermaant Moeder, „dat kan die stoel
niet hebben, daar is die stoel niet op gebouwd, Sebastiaan."
Vader leest met een arbeidzaam gezicht in zijn
krant en fluistert donzig: „Stil toch — geklets."
Pieta luistert er naar en neemt er weinig van in
zich op. Ze priegelt aan een fijn naaiwerkje en vordert
maar weinig. Hans Wietzel die waarschijnlijk in de
Camelia-straat vertoeft, glimlacht van nabij.
Ze zit nu en dan ook weer bij de anderen op
werkzaal.
En Wina Levina lacht schuw-uitgelaten en praat
luidruchtig. Ze wordt al guller met haar lekkers. Ze
tracteert op negerzoenen, leverworst en jubes, alles
op éen avond. Aan de uitvorschende gezichten schenkt
ze geen aandacht, op omzichtige en brutale vragen
let ze niet. Ze gaat al geslotener haar eigen gang.
Stijn kijkt van haar naar Pieta en leeft eenzaam
tusschen hen voort. Ze vraagt dé hel-lachende Wina
Levina iets — de stilte kaatst haar woorden terug.
Ze praat tegen Pieta — en Pieta is hoorende doof
en ziende blind.
Pieta loopt langs de winkels in de stad en kijkt
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naar de uitgestalde costuums, de kas-rozen, de sieraden, de lekkernijen, de parfumerieën en denkt: „Waar
ben je nu, Hans Wietzel?, wat doe je nou.... ?"
Drie maal loopt ze door de Camelia-straat en houdt
bij de antiek-zaak haar stap in. Ze weet toch dat
Hans Wietzel voor een zakelijke aangelegenheid op
reis is. „Ja, maar als je hem nou 's onverwachts
ontmoette ...." Hunkerend oogt ze naar „zijn" huis,
zoekend gaat ze door de drukke namiddagstraten.
„Een uitgestorven boel," mokt ze. En als bij toeval
komt ze thuis.
In haar bed klappertandt ze en een vochtige prik
warmte breekt haar uit. „Is liefde dan toch-kelnd
iets dat je ziek maakt? En wat gebeurt er later?
Sajet lacht niet meer als in het begin, maar toch
nog wel even luid." Ze denkt er niet op door, ze
denkt nergens op door.
Ze steekt een bezoek af bij juffrouw Tes. En juffrouw Tes lacht anders dan gewoonlijk. Ze schrikt
ook niet meer op als Babergje met zware stem iets
zegt. Ze frunnikt aan het pronkzakdoekje in zijn jas
en aan zijn das. Ze is niet meer bang. „Pinnekort
gaan we trouwen."
Pieta kijkt toe en merkt amper iets op. „Jeu."
Ze wipt ook bij vrouw Boeklee aan. En vrouw
Boeklee praat nog altijd over bezuinigingen. En de
schilleman doet af en toe de onderhelft van zijn
mond open, net of hij een verwoede schreeuw zal
geven, maar hij geeft geen schreeuw.
„De laatste keer toen ik hier was," soest Pieta,
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„kende ik Hans Wietzel nog niet, hoe kon ik toen
leven ?” Bevreemd spiedt ze naar vrouw Boeklee's
gezicht: vrouw Boeklee praat of ze hapt. „Scheergeld
is weggesmeten geld. Een borrel kan je missen."
Midden in het eenmans-gesprek staat Pieta op.
„Ik moet nou weg." Als droomend gaat ze de deur
uit. „Misschien kom ik Hans Wietzel tegen," denkt
ze. Ze kijkt altijd naar hem uit.
Als ze tegenover hem staat, is het of de oude stad
Alschat wegzinkt in het niet. Een vergeten klokkestem roept een vergeten stilte aan. In twee paar
oogen glanzen hemel en aarde.
Later is de stad Alschat er weer en heeft een ver
aanzien. De huizen en straten wekken voor-vremd
het oogenblik geen herinneringen op, en de menschen
kijken naar hen als naar vreemdelingen.
,je tuurt te vaak voor je uit, meiske," vit Hans
Wietzel met zijn innige minnaarsstem, „heb jij nou
erg in die heerlijke blauwe lucht ?"
Ze vergeet te knikken. „De lucht slaapt boven
de huizen."
„Waar heb je dat gelezen ?", vit hij opnieuw met
zijn vriendelijke glimlach.
Ze begrijpt hem niet. „Moet ik dat dan gelezen
hebben ?"
Hij praat er verder niet over. „Denk je ook wel
's aan het eerste lente-groen ?", mompelt hij en dan
bedoelt hij eigenlijk wat anders. Verrukt let hij op
haar meisjes-verwarring.
Er zijn ook uitlatingen met een onsterfelijke echo :
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„In het voorjaar trouwen we. In de vroege Lente,
dat is een mooie tijd.”
Pieta knikt toch wel heftig. „Oh — ja."
En Hans Wietzel's oogen lachen diep van binnen.
„Zeg kind, is er werkelijk nooit een ander geweest,
hè?, een waar jij ook wel om gaf ?" Jaloersch-aandachtig buigt hij zijn gezicht naar het hare. „En die
jongens waar je het wel 's over hebt ?, Geert ?, Geerlof? En Marius of zoo-wat ?" Hij vraagt het maar

zoo luchtig-weg, er is toch wat straks in zijn lach.
Ze kijkt met ronde oogen naar hem op. „Iets
zooals .... tusschen jou en mij ?, wel nee toch!
Geerlof en Marius dat waren — dat waren toch
eigenlijk broers. En later, maar dat gaat altijd zoo,
toen werden het haast vreemden. Ze hebben een
paar keer een kaart gestuurd, en in het begin met
Nieuwjaar een brief aan Vader en Moeder, ons
schreven ze nooit. En Marius dat was een knulletje.
Hij zei in de kerk: „Met mij trouw je later, kuken,
anders schiet ik je een kogel door je neus."
„Nou ja," Hans Wietzel schuift dat met een klein
handgebaar opzij, „kinderpraat, hè? Maar iets
serieus .... ?"
Ze schudt het hoofd. „Dat heb ik je toch al meer
gezegd ?, ik was nog maar een kind. Later had ik
mijn droomjongen, die leek op jou. En de bediende
van Schepman slofte ook wel achter mij aan, maar
bij dat sloffen bleef het. Dacht je dan dat ik meer
beleefd had ?, omdat jij .... omdat jij zelf .... ?, en
te Parijs .... zooals je vertelde ?"
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„Wel nee,” valt hij er wat te luid op in, ,,Ik?,
wel nee ! Ik heb bij die vertelsels de bloemetjes
maar een beetje buiten gezet, ik wou 's zien hoe jij
dat opvatte. Jij reageert altijd zoo verrukkelijk."
„Was het dan niet waar ?", denkt ze, „heelemaal
niet ?"
En Hans Wietzel omhelst haar bijna, midden op
straat. Het stralende argelooze in haar oogen bekoort
hem heftig. „Ik zal je altijd beschermen, kleine
Pieta." Hij denkt: „Haar man kan gerust wezen:
een vrouw als een veilige haven." Hij glimlacht met
éen weggeknepen mondhoek, of hij zichzelf een raar
grapje vertelt.
Pieta kijkt er aandachtig naar. „Een interessante
mond," denkt ze, „met een leuk rimpeltje opzij —
was het maar donker."
Ze gaan samen ook al naar Sajet en Wilco.
Sajet draagt vaak een koperroode japon, zegt dik
dingen die op hetzelfde neerkomen. „De ver-wijls
wordt zeker binnenkort publiek, hè Wietzel?-loving
En dan gaan jullie natuurlijk zoo gauw mogelijk
trouwen." Ze wil dat Hans Wietzel opkijkt.
En Hans Wietzel heeft enkel maar oog voor Pieta.
Pieta bloost en speelt verlegen-heftig met zoo'n
wit-zijden haarkrul op haar wang. Ze trekt een spits
mondje.
„Het huwelijk is voor de liefde," gaat Sajet door,
„wat een safe van de Bank voor je dingen van waarde
is." Ze lacht zoo-maar!
Wilco zit er meestal hangerig bij. Zijn brilleglazen
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zijn wat beduimeld, zijn oogen kan men niet goed
onderscheiden. In zijn bleek glad kantoorgezicht leeft
geen enkele uitdrukking, hij rookt. „Steek ook 's
op," zegt hij tegen Hans Wietzel, en houdt hem de
geopende sigarenkoker voor. „Wat denk je ?, zouen
we gauw aan het tweede wintertje toe zijn ?"
Het wordt een gesprek zonder overgangen en met
vele gapingen.
Maar Hans Wietzel en Pieta, die dicht naast elkaar
zitten, ontgaat dat ...
Ook op de drukke verlovingsdag ontsnapt hun
veel. Zij houden elkaar steels bij de hand vast —
oh, de heerlijke taal van de handen ....! Zij staren
afgetrokken, zij glimlachen in zichzelf gekeerd, en
knikken en groeten, bij oogenblikken, werktuiglijk.
Mijnheer Koelniet spreekt hen het eerst toe.
„Wehaarde Wehietzel en Pehieta ...." Hij bezint
zich op uitgelezen bewoordingen, zijn kruiphaartjes
wippen. Na hem voert mijnheer Otje het woord,
zijn geblakerde biefstuk-wangetjes schudden en trillen
kwabberig. Pa Baruut speelt met het lint van zijn
lorgnet en zegt ook het zijne. Mevrouw Mast praat
honderd uit. Juffrouw Siebje verschijnt met een
raadselachtig gelukkig lachje en elk woord dat ze
zegt doet aan liefdadigheid naar vermogen denken.
Dominee Creboolders houdt een miniatuur preekje:
„Meen geèchte brudàrs en zustàrs ...." Hij krijgt
natte mondhoekjes en glanst hoog in zijn voorhoofd.
De heeren Buk en Dibbe overhandigen een geluk
rijm, zij zien er in hun lange groenig--wenschop
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zwarte kerkjassen knobbelig, braaf en houterig uit.
De Bie komt ook nog opdagen, een paar dunne
zwarte haarpieken liggen als houtskoolstrepen over
zijn gele schedel, zijn oogen staan fiets en diep in
de holle kassen, hij grijnst uit gewoonte en steekt
hakkelend zijn speechje af. „Met — met veel knorknor veel vol-voldoening knor-knor heb-hebben wij
knor-knor kennis genomen.. . ."
En Moeder Pelikaan glimlacht al met huilende
oogen. „Wij zijn toch zoo gelukkig met de kinderen,"
zegt ze in een stilte.
„Ja," beaamt Vader, „wij mogen wel trotsch zijn
op de resultaten van de opvoeding in het Huis." Zijn
dun wijd-gekamd haar piekt als een stekelige krans
om zijn dikke hoofd. Ondanks zijn gekleede jas en
liggend boordje, lijkt hij een beetje op keizer Nero
van een warenhuis-prent. „Onze jongens gaat het
ook goed: menschen met een keurige maatschap
positie en van onbesproken gedrag."
-pelijk
„Eigen roem stinkt anders," zegt mevrouw Mast
terloops. Ze praat met juffrouw Tes. „Van deze en
de vorige verloving wordt alleen wat meer werk
gemaakt, omdat de maatschappelijke welstand van
de huwelijks-candidaten zulks toelaat."
Vereenzaamd staan de jongetjes aan de open deur.
Stijn komt slofferig binnen met een scheeve haartoet
en een blad vol bibberende kopjes. Wina Levina
presenteert met een dikke koekkruimel aan haar
kin, spritsjes en moppen. Ze heeft een dans -huppeltje
in haar knieën en heupen als ze loopt — ze geniet.
ik verwacht het geluk.
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Hans Wietzel en Pieta zien dat alles zooals men
de dingen in een droom ziet: onwerkelijk en ijl.
Alleen hun eigen fluisterstemmen, en ook hun
blikken, die laten aan duidelijkheid niets te wenschen
over.
„Ik heb je zoo lief, kleine Pieta Arsting," zucht
Hans Wietzel.
En zij glimlacht vervoerd. „Ja-ja, ik jou ook, ik
— zoo erg, het.... het doet haast pijn." En zij
moet van louter geluk de knieën stijf tegen elkaar
drukken. „Oh Vadertje — Vadertje," juicht ze in
stilte, „Moedertje — weten jullie het ?, zien jullie
mij — ons .... ?" De winterig-roode namiddagzon
zet een goud-rose licht-huif om haar wonderlijk
glanzend gezicht.
— Haast elke dag zit ze nu ook, als een huisgenoote,
in de antieke achterkamer bij Pa Baruut. Stukken
goudleer, gobelin en rood-doorgewerkte sjaals hangen
aan de wanden. Boven de breede gewichtige deuren
zijn rekken met bonte schotels aangebracht. Pa
Baruut's achterkamer is een verlengstuk van de winkel, een oud-hollandsche vier-deurenkast met hooge
apotheekpotten, een mahoniehouten kabinet en een
groote porseleinkast nemen een flink gedeelte van de
ruimte in beslag. Een rozet-venster van gekleurd glas

kijkt naakt de kamer in 's avonds en legt overdag als
de zon schijnt purperen en okergele kleurvlekken op
het dikke bonte vloertapijt.
Statig schuifel-schrijdt juffrouw Dozijntje de huishoudster daar over heen. Ze draagt een antieke japon
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met een puntlijf en een wit boordje. Haar pafferig
bleek gezicht met het strakke gescheiden haar, de
dikke neergeslagen oogleden en het vleezig bolle kinnetje, zou goed tot zijn recht komen achter het zedige
venster van een vrouwenhofje.
Pieta tracht menigmaal een praatje met haar aan
te knoopen en haar sympathie te winnen.
„Wat staan uw clivia's er goed bij," prijst ze, „u
weet natuurlijk precies wat u er mee doen moet?,
eh.... met mest en zoo, en met sproeien .... ?"
Juffrouw Dozijntje rinkelt hard met de lepels en
vorken in de buffetla. Ze hoort alles niet, ze kijkt
doovig om.
Maar Pieta heeft geen lust om de woorden te
herhalen. „Zuigt u dit vloerkleed, juffrouw Jozijntje ?,
of wordt het geborsteld ?"
„U-um — neu," antwoordt juffrouw Dozijntje.
„Tjakkie," gispt Pieta in stilte, „wat — neu ?"
Maar ze glimlacht barmhartig. „Hoe zou jij het zelf
vinden, als je al gauw voor altijd weg moest uit dit
huis ?" Nadenkend draait ze de dunne gouden ver
ring rond aan haar vinger. „Staan er leuke-lovings
bloemen in de tuin, zomers ?, ik denk zoo : duizendschoontjes hè?, en van die groote paarse violen?,
en Maria-hartjes in de bakken ?"
Juffrouw Jozijntje betast eerst haar linker-oorlelletje
en dan het rechter, en ze plukt ook vrij-hard aan de
haar-broche onder haar kin. „U-umm — neu."
„Ooh !", jolig-moedeloos zakt Pieta achterover in
haar stoel. „Houdt u ook nog najaars-schoonmaak,
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juffrouw Jozijntje?, bewerkelijke kamers om te
doen, hè ?"
Als een krab scharrelt juffrouw Dozijntje achteruit
naar de deur, krabbelt aan haar kin, en aan haar
polsen. „Noo — ach — neu ...." En dan wiegel.
schuifelt ze de gang in.
„Noach ?", denkt Pieta mistroostig, „wat heeft dié
er mee te maken ?" Ze springt toch ook weer op
en steekt haar hoofd om de deurhoek. „Kan ik u
soms helpen met de váat ?", toetert ze in de richting
van de keuken.
„Neu — euh," roept juffrouw Jozijntje zeer beslist
uit de verte, een deur wordt ergens met kracht
dichtgetrokken.
„Ph-ph," Pieta lacht en zucht tegelijk, „boter aan
de galg ...." Een schaduw spreidt zich voor een
oogenblik over de gedachten uit en verdwijnt ook
weer.
Pa Baruut komt binnen, zijn calotje staat koddig.
scheef op éen oor. Hij rookt uit een lange kalken
pijp en kijkt oue-mannetjesachtig-coquet over zijn
uilen-bril heen. Hij draagt een wijde zwarte vlekkerige
broek en een soort van fluweelen jagersbuis met
koordknoopen. „Leuk praatje gemaakt ?", met het
mondstuk van zijn pijp wijst hij schalks naar de
keuken.
Ze gichelt verlegen. „Och, tjikkie — Pa !"
„Zoo tjikkie ?", hij gnuift van zijn hoofdschedel
tot zijn voetzolen, „een hoop in de wereld is tjikkie,
kleine meid."
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Ze lachen erg verschillend: Pieta ongeloovig, Pa
berustend. De afstand van een menschenleeftijd ligt
tusschen hen in: Pieta droomt over de nieuwe
toekomst en Pa mijmert over een oud verleden.
Toen Hans Wietzel Pieta als zijn aanstaande bruid
aan Pa Baruut voorstelde, zette hij eerst zijn „werk"bril op en wandelde dan langzaam met de blik van
een kenner op haar toe. „Tja-ja, zeker — zoo .....
En kun je ook koken ? Ik bedoel niet iets gaar-maken,
maar kóken ?"
„Een burgerpot," zei ze met een verbeten zenuwlachje, „en dan: net wat u maar opgeeft."
Hij had haar al op een trouwhartige joviale manier
de hand toegestoken, hij gaf haar nu ook een zoen.
„Dan — welkom kind." Tegen Hans Wietzel smoesde
hij: „Rakker, dat jij zoo boft." Hij hief ook als
zegenend de handen op: „Weest samen gelukkig."
Maar vlak er op wees hij schijnbaar streng van
Pieta naar de keuken: „Vóor jij trouwt, bak je
hier eerst pannekoeken en maak je een hazenpeper
klaar."
Nu is hij al zoo vertrouwd met haar. Hij klopt
haar op de schouders, knipt de avonturen van Adamson voor haar uit de krant en probeert haar in zijn
liefhebberij voor kruiswoord-puzzles te betrekken.
„Noem 's een profeet op uit het Oude Testament
met vijf letters ?" Zijn tong spartelt jolig tusschen
zijn afgesleten verweerde tanden, in zijn pleizierig
roode wangetjes wordt het wijn-kleurtje dieper.
Ze gichelt maar zoo'n beetje plagerig. „Habbekuk,
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Pa." Om zijn schimpende puil-oogen schiet ze in
een schater.
Hij laat het praatje ook weer gemakkelijk varen,
fluit oubollig jong en toont haar met een kinderlijk
genoegen een paar nieuwe aankoopjes. „Kijk, is dat
niet wat moois, kleintje?, haantjes-trekpotje met
melkkannetje, en hier twee lijzen-schotels zesmerks,
heeft Hans voor een prik gekocht op een vendu
te Amsterdam, had geen mensch erg in, het ging bij
een gewone burgerlijke inboedel. Mooi hè ?"
„Ja-a," haalt Pieta uit, „nóu."
„En dit dan," hij laat haar al weer wat anders
zien, „bokaal, zoogenaamd ijsglas, met mat-geslepen
voorstellingen van oud-hollandsche zeeschepen."
„Eenig," ze bewondert het voorwerp stil-uitbundig,
vat het aan met een gracieuze verfijning in haar
meisjesgebaren. „Komt het zoo lang hier in de kamer?"
„Wat ?, hi-hi," hij verstaat haar best, Pa Baruut,
en hij lacht waardeerend. „Ja, misschien wel." En
dan haalt hij ook nog een brochette met diamant
voor de dag. „Oud." Hij laat de steenen schitteren
achter het donker van zijn hand, moffelt het sieraad
weer weg, grabbelt iets anders uit zijn volle jászakken,
en schuift haar onverhoeds een dunne gouden schakelarmband om de pols. „Die krijg je van mij, elfje,
mag je houen."
Ze hapt naar adem. „Mag ik die houen ?, maar
Pa Baruut?, en is die van echt goud ?" Haar zwarte
oogen gloeien, ze krijgt vurige blosplekken op de
wangen.
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In zijn pret over haar, maakt hij sputtergeluidjes
als een kind. „Echt goud, elfje, echt goud. Ja, die
Hans Wietzel heeft nog niet zoo'n beroerde Oom."
En nu gaat Pa Baruut zich plotseling te buiten aan
een overdadige goedgeefschheid. Hij schuift haar ook
een goud-ringetje aan de vinger. „Echt pareltje, elfje,
mag je houden."
„Mag — ik — houen ?", ze staat hem perplex
aan te gapen, „mag ik.... ?"
Hij knikt jolig-lang. „Een pleizier op zichzelf om
aan jou wat kwijt te raken."
„Pa !", ze vliegt hem om de hals, „Vadertje." En
haar wangen zijn plotseling nat van tranen. „Ik zal
me zoo voor je uitsloven, zeg, als ik hier inwoon.
Ik — ik zal zelf je schoenen poetsen. Je moet maar
— maar vertellen hoe je alles hebben wil, eigen
mensch, eigen...." Ze zoent hem op zijn harde
rimpelige stoppel-wangen. „Alles wil ik voor je doen :
je instoppen 's avonds, je ontbijt op je bed brengen,
je boordje vastmaken als je rimmetiek hebt, je das
strikken."
„Kom-kom, kalm aan," Pa grinnikt met wat hik
„wil je me ook scheren hè?, en een uien-kerigs,
klaar maken ?, en de nagels van me rechter-schotelj
knippen? — want dat kan ik zelf niet — en-hand
wil je me Zondagsmiddags wat voorlezen uit de
apokriefe boeken hè?, hi-hi ...." Maar hij moet
meteen zijn bril afnemen om wat nattigs weg te
vegen. „Blomme-fee," mompelt hij, „oogen-troost."
Soms troont hij haar ook met zich mee, door het
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oue kil-verwinterde huis. „Dat schilderij op de
dichtgemetselde schouw, boven rechts -achter, heb je
dat wel 's goed bezien ?" Hij klimt al voor haar de
trap op, opent een deur op de korte gang. Een kamer
sluimert daar in half-donker, kale wintertakken gluren
door nauwe gordijn-spleten. Boven een doodschzwarte sofa hangt een klein schilderij: een jonge
boer met bruine baret aan een plompe tafel, dicht
naar het warme straal-licht van een logge stallantaarn
gebogen.
„Onbekend," mompelt Pa of hij een geheim ver
„maar kijk 's naar de gloed van die fijne levende-klapt,
vlam. Wie had dat zoo ?, en die diepe fluweelen
schaduwen, daar en daar en bierzoo ?"
Pieta kan er niet over mee praten. „Tja," weifelt ze.
„Eenmaal," voorspelt Pa, „zal het ding weggaan
voor grof geld. Ik zal er eer mee inleggen. Hans
gelooft het niet, moet Hans weten. Ik heb het gezien
bij de eerste oog-opslag. Ik heb de hand van de meester
ontdekt, de eeuwige vonk, het genie. En hier dat
kamerbehangsel, de zon mag er geen barsten door
heen priemen, daar zie ik ook wat in. Kijk die ar
met schimmel daar en de lol van de kerels. Je kan
de lol met soeplepels vol van de tronies scheppen.
Hier die koopvrouw met het koek-en-zoopje, wat
een bellefleur, hè?, wat een breed brok hartelijkheid
en beenen als eiffeltorens."
Pa opent opnieuw een deur. „Hier hangt ook nog
wat aardigs : edelvrouw bij kroonluchter, en daar
het vogelstuk, zeventiende eeuw, een kuifkophoen
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met kuikens, schrijf ik toe aan Melchior d'Hondecoeter."
Pieta knikt werktuiglijk en rilt een beetje. Het
is koud in de duffe kamer. Somber-eenzaam staat in
de holle ruimte achter hen een wit dichtgedekt bed,
stoelen van oud fatsoen met verkleurde kussens,
een antieke linnenkast ...
Pa Baruut volgt Pieta's blik. „Naargeestig, hè
kleine meid, triest nietwaar?, tijd dat hier 's wat
nieuw leven komt, vroolijke behangsels, nieuwe
ameublementen."
Hij gooit vlak bij de trap nog een deur open. Het
matte groezellicht van buiten staat naakt in een
klein kabinetje met kale wanden en een ongeverfde
vloer. „Dat zullen we zoo gauw mogelijk voor jou
inrichten, dat wordt voorloopig zoo'n omkleedkamertje.... Och ja, hè, zoo'n jurkje dat je draagt
als je mettertijd heele dagen bij ons bent of als je
uitgaat met Hans, daar kun je moeilijk mee naar
het Huis terug, dat zal wel tegen het reglement zijn,
en dan mag jij je kleedjes hier uit- en aantrekken
-en netjes opbergen. Moet je zien, wat een diepe
muurkast hier, en kurkdroog hoor." Hij kijkt even
naar haar om en lacht met een verteederd meewaren.
„We hebben al een aardig vloerkleedje voor de
fee: hemelsblauw met een klaprozen-motief, en een
blauw emaille petroleumkacheltje."
Een paar maal heeft Pieta al zonder eenig geluid
voort te brengen haar mond geopend. Nu zucht ze
onbeholpen. „Ik — ?, voor — ik.... ?"
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Gemaakt-ruw geeft hij haar een duwtje: „Voor
— ik !"
Diep-verwonderd schudt ze het hoofd. Op de trap
prevelt ze : „Ik droom toch niet, Pa ?"
„Ik denk het niet, apie," hij lacht zachtjes-ontroerd,
„maar dat zal Hans je straks wel duidelijk maken
als hij thuiskomt van de reis, of niet ?"
Hij neemt haar ook nog mee naar het opkamertje,
rechts van de winkel. „Hier zit je wel leuk als het
schouwvuurtje brandt, zoo 's ochtends en 's middags
een uurtje. Er is een spie-venstertje in de muur, zie je
wel?, kun je meteen een oogie op de affaire houden,
zien wat er omgaat. En dan heb je een vroolijk uitzicht op straat .... En ik kan nog 's effe een kop
koffie bij je komen drinken. Hier achter is het kan
daar ben je natuurlijk nog niet eens geweest.-torje,
Nee, in een zakenhuis is het kantoor het heilige der
heilige, dat betreed je maar niet zoo gemakkelijk.
Stil en rustig hier, hè ?, een vertrekkie om de ge
bij elkaar te houden."
-dachten
Ze staan er nog even rond te kijken. Zakelijk ziet
alles er uit: de brandkast, de loketkast, het telefoontoestel, de rechtruggige bureau- stoel....
„Het ruikt hier naar cijfers en geld," grinnikt Pa,
„ja, vin' je zelf ook niet? En kijk 's, een dik schuif
voor de deur. Je moet je niet voorstellen-gordijn
dat je hier ooit wat afluisteren kan." Hij grinnikt,
hij wordt in zijn gezicht rossig van pleizier. „Oh,
hi-hi — ik hoor een stap.. . . jawel jawel, het Paradijs
wordt geopend. Daar is Hans. Hallo compagnon ...
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Hier is de hulpe tegenover je. Nou mag de oue
baas opkrassen, hè ?"
Antwoord krijgt hij niet eens.
Pieta heeft enkel maar een schreeuwtje gegeven —
Hans is het trapje opgestormd. Ze liggen al in elkanders armen, en zij maken elkaar hun innigst verlangen
bekend in een taal zonder woorden.
Wat later als Hans Wietzel met Pa Baruut over
zijn dag en zijn reis praat en daar geheel in opgaat,
leunt Pieta zalig-voldaan tegen zijn schouder. „Ik voel
zijn stem, zijn stem trilt in mij.... Zoo heb ik
Vader's stem ook gevoeld als kind. Ik zal hem nog
's van Vader vertellen, op een keer, het komt wel."
— Als ze na zoo'n dag weer het gewone werk
verricht in het Huis, valt er iets grauws over haar
gedachten. „O ja," zegt ze zonderling in zichzelf,
„hier ben ik." Ze staat in de keuken en daar is alles
zoo uitgestorven en arm. Ze zet in de bestuurskamer
de pas-geschuurde schotels en borden op hun plaats.
Teruggetrokken en verwezen dommelen daar aan de
trotsche plompe tafel met het groene laken, de verwaten zetels van de bestuursheeren. „Brrr," huivert
ze. En ze denkt : „Het wordt hier al zoo vreemd ...."
Doodsch in zichzelf verzonken staren de schilderij.
regenten in de gang, lijkachtig verstard glimlachen de
stuc-engeltjes boven de deuren. „Als ik twee uur in
de Camelia-straat gezeten heb," mijmert Pieta, „is
het of ik j aren weg geweest ben hier — elke dag
een paar jaar !"
Ze staat weer 's stil voor de ramen, tuurt naar de
187

droog-gevroren Tobias Brakelstraat en het verwinterde Cecilia-hofje. Een krom vrouwtje in een zwarte
doek loopt hinkend de leegte tegemoet. Raven krassen
schor in de kale iepen. Een windvlaag valt als een
grom uit de grauwe lucht.
Pieta luistert er zwaarmoedig naar.
Ze tuurt ook door de zwarte glimtakken van de
binnenhof boonren naar de in sneeuw en winterregen
versjofelde huizen van de Kloosterklok. En de kille
gestichtsstilte van het Huis lijkt zelfs over de tuinmuren heen te buigen en zich uit te breiden tot
de straat.
„Jij hebt Hans Wietzel," houdt Pieta zich voor,
„Hans Wietzel leeft.
Haar gedrukte stemming
wijkt toch niet. Het Huis legt zijn schaduw groot
en donker over de zachte helle teederheid van enkele

volmaakte uren heen. Pieta moet herhaaldelijk diep
zuchten.
En Moeder Pelikaan praat dan toch met haar als
met haars gelijke. „Wat een kostbare dingen in die
winkel bij Pa Baruut, hè lieverd? En wat een beminlijk mensch die Hans.... Heeft hij al een flinke
kennissenkring? Kieskeurigheid is een groote ver
Kom je bij me in de kamer zitten straks?-eischt.
Ik vind het echt prettig als jij er bent."
En Vader streeft Moeder's bedachtzame vriendelijkheid onbezonnen voorbij. „Ik hoop dat we ook in de
naaste toekomst als vrienden met elkaar zullen omgaan."
Pieta staart enkel maar .... Dat staren is ook een
antwoord.
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Een enkele maal voegt ze zich dralend bij de andere
kinderen op de werkzaal.
Ze wordt daar ook maar dralend begroet. „Zoo,
kom je weer 's boven water ?"
Wina Levina en Stijn kijken zijdelings naar haar,
de jongetjes gluren.
Er is een soort van gelaten en meestal vredige
verwijdering tusschen hen gekomen.
„Wat doen we hier in het Huis toch een rijke
partijen, hè ?", spot Wina Levina goedmoedig, „een
antikaar, een klerk-of-zoo-wat, en Annebet Kruvel
indertijd een sesjant .... Het zal me benieuwen wat
Stijn en ik an de haak slaan. Me illusie is de geestelijkheid of een barbier, die ruikt lekker. Een gewone
milisjein die verdient mij te veel — geld heb ik zelf
wel... ." Ruw van belustheid sjort ze een doos met
dadels uit haar bandzak. „Hier, de mans vier, te
beginnen met mij zelf, ik hoop dat het u niet te min
is, Mefrou Wiesel, om uit de hand te eten." Ze likt
met het puntje van haar tong langs haar lippen en trekt
dwarse jool-plooitjes in de zijkanten van haar neus.
Stijn's ronde steenachtige oogen verstarren nog
meer. Ze tuurt met een ontstemde Opoe-blik naar
de opzichtig mooie doos met dadels ...
„Fijn hebben we het nou," smekt Dorussie, „guster
gemberbolusse en eergister worsies en makreel."
„Zeg Pieta," de helft van Roeltje's klein pipsch
gezicht staat in de bleeke doffe lichtkring van de
lamp, „denk je nou nog án de poffertjes-avenden
die je beloofd heb.... ?"
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„Poeh,” haalt Wina Levina uit.
En Stijn en Dorussie grinniken bloo-hekelend.
Maar Pieta zegt gul: „Natuurlijk, dat gebeurt, dat
doen we vast." Ze denkt: „De stakkerds — en
zoo was ik ook, een klein tijdje terug ...." Haar
stemming slaat om. Het is of zij plotseling van heel
oud — heel jong wordt. Ze verzint allerlei grappige
verhalen, en geeft raadseltjes op, en lacht hoog boven
de anderen uit. En dan is het of de vervreemding van
de laatste tijd maar een hersenschim is.
Want zoo gauw de jongetjes te bed zijn, komt
Stijn nog met een intiem verhaal over juffrouw Tes
en meheertje Baberg voor de dag. „Vemorrege, toe'
ik die hansjop-petroontjes bij haar halen moest voor
Moeder, ston' de deur án en ik belde en de bel gaf
geen asem. En ik na' boven — ja, die hansjoppetroontjes, hè? En een paar keer zjee ik zjachies :
is daar iemand ?, maar geen asem. Enne ik denk:
ze ken wel gestikt wezen of zjoo wat. En ik staan
op dat overloopie en wat zjien ik daar, achter de
glazen deur van het keukentje ?"
„Een garnaal met een lakensche jas," plaagt Wina
Levina, „of misschien een negenoog met een lorrenjet."
„Nee waarzegster, juffrouw Tes zjag ik," Stijn
brengt de hand aan de mond. „Enneh juffrouw Tes
die zjoende meheertje Baberg, en ze hiel' hem zjóo
stijf vast dat hij benauwde geluiden maakte, net of
hem wat in zijn verkeerde keel schoot. Enneh ... .
en hij spartelde eerst nog tegen, maar toe' ineens —
mensch-mensch, het was of ik looien voeten kreeg,
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toe' verwoog hij heelegaar niet meer, geen vinnetje,
en ze jaspanden hongen er zjoo levenloos bij of hij
het bestierf. En ik liet de hansjoppies — de hansjoppies en ik maakte dat ik weg kwam, rrts .... En ik
zjee tegen Moeder dat ze niet thuis was, juffrouw Tes."'
Ze kijken er elkaar sluw-nadenkend op aan.
„En zjóo lang verloofd... .", zucht Stijn.
Pieta kleurt een beetje, en zwijgt.
Maar Wina Levina zegt als een mensch van ervaring: „Tsjonge, dat is nou net of je op je vijftigste
jaar mazeltjes krijgt, dat ken gevaarlijk worden."
In de stilte die daarop invalt, hooren ze alle drie
duidelijk het scherpe warrige stemmengeroes in de
bestuurskamer.
„Het is daar oorloggie," vat Stijn, „een zjure
vergadering."
Wina Levina nijpt de lippen een oogenblik hard
en dun tezamen en kijkt plotseling met luisterende
gespannen loer-oogen voor zich uit. Een poos naait
ze nog zenuwachtig-gehaast voort, breekt dan vinnigbeslist haar draad af, steekt de naald met een bitse
prik op het speldekussen en staat op. „Effe na' —
na' de W.C." Ze verdwijnt al. Achter de gesloten
deur is haar stap niet te hooren. Het blijft drukkendstil in het koude duister van de gangen.
En Stijn kijkt van onderen op naar Pieta. „Wat
dié heb ?", mompelt ze bezwaard en hulpeloos, „met
wie dié is... ?" Fel drukt ze de punt van haar naald
tegen haar onderlip. „Van wie kan ze nou zjoo
op-heden wat ze wil. Mijn wou-vel.?,zkopt
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ze zjoo maar een gulden kedo geven. Ik moest niet
hebben. Ik denk wel 's ...."
„Nee zeg," triest schudt Pieta haar hoofd, „niks
denken, voor je zekerheid hebt. En jullie .... we....
we moesten eigenlijk niet mee-eten van wat ze telkens
presenteert, het is.. . ." Het naaiwerk glipt haar
van schrik uit de handen.
Wina Levina staat opeens weer in de zaal. De
piepscharnieren van de deur hebben niet eens ver
dat ze weer binnengekomen is : haar kaken-klapt
zijn vlam-rood, haar borst golft op en neer, ze heeft
hard geloopen, ziet er onthutst uit en gichelt toch.
„Hè — oh.... nou geloof ik toch vast dat ik een
spook zag : iets zwartigs met een paardenpoot."
„Née ?", rekt Stijn ongeloovig en bang.
„Natuurlijk niet," denkt Pieta.
Wina Levina bibbert ook erg gekunsteld. Ze trekt de
ingetrapte hielen van haar pantoffels wat op en begint
jakkerig haar verstelgoed weg te bergen. „Ik schei er mee
uit, ben .... ben dood-zenuwachtig, brrr. Toe, ga jullie
mee naar slaapzaal ? Anders krijgen we ook nog de
omwasch van de koffieboel op de bestuurskamer —
brrr ...." Ze schuift haar stoel onder de tafel en
steekt de half-leeg gegeten doos met dadels in haar zak.
Stijn heeft haar mistroostige Opoe-blik weer, ze
zucht zwaar, gelaten legt ze haar werk in de naaimand,
komt langzaam overeind. „Ja, laten we dan maar
alledrie," schichtig spiedt ze naar een zaalhoek. Ze
denkt zienderoogen aan iets zwartigs met een paardenpoot. „Láten we dan maar gelijk... ."
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Nadenkend volgt Pieta hen. „Ik moet Wina Levina
als ze weer 's zoo wegschiet, stilletjes achterna gaan."
Op de kille slaapzaal rillen ze om het hardst:
„Oe-oeh, brrr — jeu ...."
En Pieta denkt: „Wat een weelde zal dat wezen
daar in de Camelia-straat: een donzen dekbed ...."
Ze hebben het Lancaster-rolgordijn voor het hoek
opgetrokken en kijken nog even uit in de-venstr
kil-heldere maan-avond.
Hol en leeg strekken de wegen zich uit. De schaduw
schept poorten en trappen van duisternis. In het
koude blanke maanlicht richt zich iets ondoorgrondelijks op....
Stijn klappertandt. „Nou niet omteuten," onhandig
van driftige haast trekt ze de strik van haar schort in de
knoop, loopt met ruzieachtige dreun-stappen op haar bed
toe en slaat het dek breed open. „Toe nou, uitkleeje."
„Ja," zegt Wina Levina zoetsappig, „direk hoor."
Ze houdt Pieta die zich al afwendt, nog even bij de
arm terug. „Wil jij," fluistert ze, „een riksdaalder
voor mijn bewaren ?, jij ben op-heden toch onder
en boven de wet, op jou let geen-een, maar ik. . .
„Een rijksdaalder ?", vischt Pieta verbouwereerd,
„hoe kom je daar aan ?, van wie....?"
Ongeduldig schopt Wina Levina haar pantoffels
uit. „Voor jou een vraag en voor mijn een weet !
Zeg jij mij alles ?, nou — wil je of wil je niet ?" Ze
ademt met open mond, als in spanning.
„Als je niet zeggen wil hoe je er aan komt," Pieta
schudt fel-beslist haar hoofd, „dan niet."
Ik verwacht het geluk.
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Even is Wina Levina spinnijdig. „Blikke domenee
— inwendige zendeling." Dan lacht ze al weer. „Nou
affijn, ook goed, maar toet-houen, hoor ?, heb ik
de joggies ook op hullie hart gedrukt."
Stijn maakt rukkend en trekkend de veters van
haar rijgschoenen los, gispend kijkt ze onder haar
eene arm door. „Jullie moeten zeker kou vatten,
hè ?", foetert ze met een bits-hartelijke zorg-stem,
„gewoon gekke-werk, bij die tochtige ramen te
blauwbekken, net kleine kinderen." Moeizaam wrikt
ze haar krappe schoenen uit, richt zich plotseling
met een stramme ruk op en luistert, haar gemopper
vergeten, met de anderen mee, naar het heengaan
van de bestuursleden.
Het dompe woelige praatgebrom dringt opeens
zwaarder door, een deur kraakt open en toe, stemmen
klinken warrig en ontevreden op. Een gesprek-flard,
een brokstuk van een zin schettert een oogenblik
grillig-helder en bijna-verstaanbaar door de luister
verdoft, en wijkt zijdelings uit naar een mul-stile,
praat-gebrabbel verder op. Stappen stampen en sliffen .... De buitendeur schiet met een plof in het
slot. En over het stuursche zwijgen dat invalt daalt
geducht en donker de nacht.
„Zalle we," begint Wina Levina, „het bestuur effe
nakijken door een raam, om te zien of ze wel netjes ...." Ze wil wat geks zeggen en vergeet het, snel
knipt ze het schelle naakte plafondlicht uit.
Iemand houdt vliegensvlug avond-inspectie, controleert de werkzaal, de slaapzaal van de jongens,
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blijft een oogenblik hijgerig luisteren aan hun deur,
en verwijdert zich gehaast met schuwe zachte stappen.
„Vader ?", smoest Stijn weifelend, „was dat Vader?, die is zjoo gauw niet anders, die... .", ze
bijt op haar tong van schrik.
Een half-gesmoorde zenuw-krijsch slaat domp door
de slaperige rust van het Huis. Felle booze schreden
die vluchten, worden door gehaaste bazig-zware stappen achterhaald. Iemand mompelt kalmeerend. Dof
vangt een dreinerig onderdrukt huilpraten aan....
Zonder gerucht opent Wina Levina de deur van
de slaapzaal, en met een griezelig-vaag spookgebaar
van haar half-verwaasde hand noodigt ze, in het
matte trieste nachtschijnsel op de gang, Stijn en
Pieta uit haar te volgen.
Schichtig-onwillig geven ze aan het zwijgend verzoek gehoor, sluipen op de teenen dralend achter
elkaar aan en buigen zich muisstil over het lage
afsluithek van de wenteltrap heen.
Dan is het plotseling of ze zich op de voorste rij
van de engelenbak in de schouwburg bevinden en
op de slot-scène van een schel-gekleurd melodrama
neerkijken.
Vader staat met een keizer Nero-houding aan de
opgang van het trapportaal, maar er glinsteren dikke
zweetdruppels op het naakte rosse schedel-eilandje,
midden in zijn wijd-gekamd haar.
En in haar fladderende zwart-zijden bestuursvergadering-japon draaft Moeder telkens rakelings langs
hem heen. „Oh, de 1-lui," briescht ze met een snik en
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holt voorbij. „De pl-ágers," ziedt ze in de verte, dan
keert ze terug.
En Vader tracht haar in het voorbijgaan beet te
grijpen. „Kindje — molletje, luister 's ...."
Maar ze geeft hem een harde tik op zijn knokkels.
„Laat me, Sebastiaan, laat me." Ze beweegt hevig
het hoofd, en verliest een dikke haarspeld. „Verguisd
ben ik," gilt ze fluisterend, „verguisd." En ze fladdert
weer weg en hijgt in de vestibule en nadert als een
gericht: ruischend en kletterend. „Een ons thee te
veel gebruikt," toornt ze met een traan-stem, „en
een halve flesch boter-olie." Ze entert voorbij. „Maar
de vorige Moeder," schreeuwt ze domp achter haar
zakdoek uit, bij de keukendeur, „dat was er nog 's
een, dié waschte zèlf alle venstergordijnen, dié zat
's middags niet om drie uur opgemaakt aan het raam,
dié was tot diep in de nacht aan het werk, maar
Moeder nadert weer.
ik — Ik.
En Vader soebat: „Hoor toch 's, hummeltje,"
maar hij houdt zijn handen thuis.
Met het hoofd in de nek stuift Moeder hem voorbij.
,,Ha.... en dan wil ik apart met mijn man eten,
verbeel je, het idee, de schande, het boevenstuk !"
Ze is al weer verdwenen. Maar ter hoogte van het
kantoortje doet ze mijnheer De Bie's schraperige
keelstem na: „Moeder — je moet een Moeder
wezen." Ze hoest van woede. „Bah, bàh !"
En ze nadert opnieuw, maar nu met een loome
wandeltred, en ze laat zich vlak voor het trap-portaal
tegen een wit muurvlak aanvallen en ze houdt de
..
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oogen strak op een stuc-engeltje gevestigd, ze spreekt
het stuc-engeltje aan. „En rood vleesch voor de
weeskinderen en voor ons, dat is natuurlijk een veels
te groote weelde, dat is onze stand niet. Wij hebben
een vette-lappen- en een soep-met-beentjes-stand."
Moeder geeft een schilderij-regent van terzijde een
vinnige opstopper.
En Vader wil iets in het midden brengen. „K-kind
— 1-liefje .. ."
Maar Moeder praat er overheen of ze niets gehoord
heeft: „Há, ik had natuurlijk niet tegen mevrouw
Mast moeten zeggen: u zult toch zelf ook wel 's
rood vleesch gebruiken in uw gezin met uw kinderen! Oh gunst, dat gaf geen pas ! En mevrouw
Mast had groot gelijk toen ze zei : „Mijn gezin laat
zich niet vergelijken met een weeshuisgezin !" Spreekt
vanzelf — dat kun je zeggen, als je verpleegster
geweest ben, kapitale positie .... En daar zit dan
je man met wie je alles besproken en overlegd en
vastgesteld hebt, als een dik zemelen Paaschkonijn
met een flikflooi-gezicht bij en geeft teekenen van
afkeuring. Oho — oh hemel !" Moeder rukt drie
lange grove haarspelden uit haar hals-toet en werpt-vier
ze diep-verbolgen op de looper en stampvoet er op,
en geeft de schilderij-regent vlakbij nog een stomp.
„Och toe, toe kalm nou," smeekt Vader met een
nog statiger keizer Nero-houding. „Kinnie, wees nou
's een oogenblikje stil, laat mij nou ook 's wat zeggen,
de stemming die er hing ....", hij zakt van schrik
een beetje door de knieën.
197

Want Moeder maakt een woest maai-gebaar dicht
bij zijn dunne krullen. „Zwijg Sebastiaan, zwijg, je
gedroeg je als.... als een gesopt beschuitje, als een
half-gesmolten chocoladekip." Ze praat gesmoord,
maar ieder woord spreekt ze erg-afzonderlijk en met
veel aandrang uit, zoo is het of ze mompelend
schreeuwt. „En dat kind van boven, hè?, dat geld
uitgeeft waar niemand de herkomst van weet, dat
kan ik helpen, nietwaar?, dat is mijn schuld, dat
ligt aan mij, en daar had ik al lang achter moeten
zijn." Buiten-adem woedt ze nog een tijdje door.
„En ik hèb het kind op de proef gesteld met kamers
doen, met kasten doen, met een kwartje in een glas,
maar als ik dan toch niets vermis ? Ja, dan spreek
ik onwaarheid, hè ? En als ik haar dan toch zelf een
paar keer in regen en wind achterna gegaan ben de
stad in, en telkens alleen maar gezien heb, dat ze
in enkele snoepwinkels komt?, ja, dan jok ik hè?,
dan lieg ik, nietwaar?, oho.... och ...." Moeder
zakt een beetje ineen, haar dikke haartoet valt los,
haar schouders krullen om.
En Vader nadert haar vreesachtig-liefdevol, en
streelt met éen vinger haar elleboog en fluistert overredend en wijst naar de trap: „De ongunstigste
plek van het heele huis .... de gehoorigste. Wat
hoeft dat nou.... ?" En met twee vingers aan
haar elleboog, voert hij haar, langs haarspelden
en zijkammetjes, tactvol met zich mee. „Jouw fijn
besnaard gemoed," mompelt hij onduidelijk, „jouw
teêre zieltje ...." Ze gaan een kamer binnen en
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de deur van die kamer wordt omzichtig gesloten.
De meisjes boven aan de trap blijven nog even
star naar omlaag kijken, dan laten ze alle-drie tegelijk
het traphekje los en sluipen strompelend en zwijgend
door de schemerige verlatenheid van de bovengang
naar de slaapzaal terug....
— In de heldere glans van de winterzon, de volgende dag, en vooral bij Hans Wietzel's verliefde
warme onstuimigheid, het goede milde joolgezicht
van Pa Baruut, de gezellige sfeer van de winkel met
zijn fonkelende snuisterijen en bonte prenten, lijkt
Pieta de kil-verloopen weeshuis-avond een nachtmerrie. „Was het werkelijk zoo.... ?" En ze kijkt
ook met ronde schalksch-vorschende oogen rond.
„Wat is er nou weer ?"
Pa Baruut wrijft zich monter in de handen en
geeft half-stiekem malle oog-seintjes ...
En Hans Wietzel maakt op een gegeven oogenblik
een overdreven-hoffelijke buiging voor haar. „Geachte
dame en stille mede-vennoot, mag ik u de arm aan
naar boven geleiden ?, wij zouden u-biedn,u
namelijk gaarne iets laten zien, Pa Baruut en ik."
„Dat jok je vast," zegt ze — ze gaat toch met
hen mee.
En op een oud-zilveren presenteerblad dat Pa voor
een oogenblik uit de winkel genomen heeft, wordt
haar de sleutel van het omkleed-kamertje aangeboden.
„Wat ?", fluistert ze, „nou al ?" Ze bloost tot in
haar hals, en ze hanteert de sleutel of het een gouden
kleinood is.
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,ja, freule — sluit nou je boudoir maar 's open,"
monkelen Pa Baruut en Hans om de beurt, „en
forceer dat slot niet, het is een ingewikkelde constructie, rechts omdraaien en links de gang inkijken
en tweemaal drukken." Gnuiverig stooten de twee
mannen elkaar aan.
„Stil 's," Pieta morrelt lang met de sleutel, „moet
het nou zoo — die kant, of zoo — dié kant....
of... .?", als bij toeval draait de deur open. En ze
staat sprakeloos op de drempel.
Het omkleed-kamertje is al heelemaal ingericht,
he dikke blauwe tapijtje waar Pa het over gehad
heeft, ligt op de vloer, het blauwe kacheltje brandt.
Op een laag vierpootig tafeltje met een vroolijkgebloemd kleedje pronkt een geel-steenen servies met
blauwe randen. Een ruststoel met een gezellig dik
kussen staat uitnoodigend klaar, ook is er een tweede
poef en een laag zitbankje. Voor de groenige-handsc
raamruitjes hangen neteldoeksche gordijntjes met
blauwe bloemetjes, aardige oue prenten bedekken
voor een groot gedeelte de wanden, op de breede
vensterbank staat een groote mahoniehouten kapdoos
met spiegel, en een kleine vriendelijke schemerlamp.
„Nou, hè?, zeg je ervan ?", vragen Hans Wietzel
en Pa tegelijk, „naar genoegen, jongedame ?, of
mankeert er nog wat aan ?"
Ze wijst naïef-verwonderd in het rond. „Is ...
is.... dat.... ?", ze probeert te zeggen: „voor
mij ?" Maar dat kan ze opeens niet meer. De woorden
blijven haken in haar keel, haar oogen branden. Ze
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wendt het gezicht plotseling schaamachtig af, groote
kinderlijke tranen rollen over haar wangen.
„Maar kleine poes, wat is dat nou ?", Hans Wietzel
drukt zijn gezicht tegen haar zijige krullen, haar
warme hals, „moet je — moet je daar nou om huilen,
mijn lieveke ?, mijn korenbloem, mijn kersebloesem,
mijn kleine klimroos ...."
„Moet ik bij dié gezelligheid zitten ?", Pa Baruut
doet of hij mokt, „nou als ik dat voorzien had ...."
Hij slaat als een omroeper op het presenteerblad.
„Afslag van versche heilbot," jankt hij. En dadelijk
er op zegt hij met een zacht-sussende stem : „Je zou
ook nog een klok krijgen, eendvogeltje, eekhorentje,
muis .... een snoepie en een hartje van een klok,
maar als er nou telkens nattigheid moet vallen.. . ."
„Och, nee-nee," snikkend en lachend begint Pieta
zich te verdedigen, „het is — het is, me schatten,
dat ik nou een — een eigen kamer heb, zoo'n prachtig
eigen kamertje, het is zooveel. Ik heb me.... me
heele leven gesnakt naar een — een eigen kamer,
en nou — en nou ineens — en zoo.. . ."
„Hoor me die huilebalk," pruttelt Pa Baruut
heesch en hij snuit met een toeterend geluid zijn neus.
Maar Hans Wietzel dreigt: „Voor elke traan die
je in dit huis stort, moet je een boete betalen." Hij
fluistert iets in Pieta's oor.
En ze maakt een verschrikt geluid. „Oh Hans !"
En ze wordt vuurrood. „Het is zonde !" Maar het
huil-snuffelen houdt op.
En ze klapt opgetogen in de handen als juffrouw
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Jozijntje de thee boven brengt in het geel-met-blauwe
theepotje. „Drinken we hier een tas ?, o, dat is leuk,
me jongens, doet u mee, juffrouw Jozijntje ?"
„U-um-um," juffrouw Jozijntje praat weer of ze
spelden tusschen de lippen houdt, „n-neu." En ze
verdwijnt gehaast.
Pa Baruut heeft daar geen aandacht voor. „Ja,"
gniffelt hij, „een tas, bij wijze van inwijding, elfje!
Moet je niet 's uit dat raam kijken, hè?, geniet je
uitzicht nou !"
Ze drukt haar neus al tegen het vensterglas aan,
en ziet op ongeveer twee meter afstand, een oue
bruin-roode schuur-muur en een grindplatje met een
luierwasch en een bloempotje op een paaltje. „Ohoh," joolt ze, „wat kijk je hier ver van je af, de toren
van Bettig zie je duidelijk."
Een kastdeur wordt haastig achter haar dicht
gedrukt. Als ze verkennend omkijkt staat er een
schotel met vruchten-cake en een kom met roode
rozen in het theeblad. „Och — toovenaars !", ze
slaat er de handen van in elkaar. „Van wie is dat
nou weer ?, waar komt het vandaan
„Van Eglin de bakker," grinnikt Pa, „en van
Tubal de bloemist." Hij probeert op het lage bankje
te gaan zitten, maar daar is hij te stijf voor. En dan
neemt hij met een koddig argeloos gezicht listiggauw de armstoel in beslag.
„Mag gerust," staat Pieta ondeugend toe. Ze
schatert stoeierig. Hans Wietzel wil naast haar op
de poef zitten en de „zitting" is veel te smal voor
?"
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twee personen — maar dat is juist het aardige.
„Die diepe muurkast hier," oppert Hans Wietzel
practisch, „die kunnen we nog wel mooi benutten
voor winteraardappels of turf, prachtige bergruimte !"
Schichtig-snel staat Pieta op, ze zal thee inschenken
en vergeet het.
„Ja," geeft Pa Baruut volmondig toe, „heb ik ook
al over gedacht, of steenkool, hè ?, of bosjeshout ?,
of zoo 's van die oudroest dingen waar je geen weg
mee weet, offe .... of.. . .", hij krabbelt aan zijn
neus, „een paar mooie jurken voor onze Pieta ?"
Blozend grijpt ze de trekpot beet en ze bukt zich
diep over de kopjes heen: „Ze zeien het er om."
„Dat is waar ook," stemt Hans Wietzel toe, „die
jurken — ja, dat is nog een heel ding, dat uitzoeken
en zoo, en hoe heet dat ?, de coupures .... !, een
paar dagen blijven we wel weg, denk ik. We gaan
natuurlijk naar Den Haag, daar heb je keus te-over,
Pa !, en dan logeeren we in een first-class hotel, kamers
met bad, liften — stekelbaarsjes in gelei ...."
Pieta zet de theepot zoo vlug neer of ze er zich
aan brandt. „Een nacht weg ?, nee, dat gaat niet. In
een hotel ?, dat vindt Moeder Pelikaan vast nooit
goed, dat mag vast niet van het reglement, dan krijgen
we het met het bestuur aan de stok. En koepures
— wat zijn dat?, die hoef ik niet te hebben."
„O nee ?", Pa Baruut wrijft met stijf naar binnen
getrokken lippen allergekst aan zijn kin, „zouen je
toch zoo aardig staan."
„Ja," voegt Hans Wietzel er bij, „in je oortjes
...."
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En dan maken de mannen allebei een geluid of
ze een vischgraat doorslikken.
Vragerig en verbaasd gichelt Pieta er om. „Wat
is het gezellig," denkt ze dankbaar. Ze glimt van
verkropt genoegen.
En als Hans Wietzel haar naderhand naar huis
brengt, zegt ze : „Het is net of ik van een feest kom."
— De dagen gaan nu al-sneller....
Pieta slaapt, werkt en zit droomerig tusschen de
andere kinderen in. „Nóu ben ik weer Asschepoes,
maar van-avond komt de gouen koets voor, dan
word ik de onbekende prinses."
Ze tuurt onderzoekend naar Wina Levina om, die
babbelt bijna onafgebroken door — en zegt toch
eigenlijk niets. Soms denkt Pieta: „Zou ze zelf wel
luisteren, naar alles wat ze er zoo uitflapt ?" Het
hindert haar dat Wina Levina, die toch altijd zoo'n
montere zuster-kameraad geweest is, als een bijnavreemde met een geheimzinnig en verdacht eigen
bestaan, naast hen voortleeft. „Stijn de tobber zag
grauw van zorg, en wat zouen de joggles denken ?"
Op een ochtend, vlak na het ontbijt, is ze even
alleen met Wina Levina, en ze benut dat oogenblik
dadelijk. „Zeg," prevelt ze omzichtig -vorschend en
met een vermanende onderklank in haar stem, „merk
je nou nog wel 's wat van Moeder ?, of 's avonds
als je omkijkt op straat ?"
En dan is het of Wina Levina's gichel- gezicht
plotseling „op-slot" gaat. En met een harde afwerende
verbazing in haar stem, polst ze : „Waar heb je het
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in gosnaam over ?, omkijken op straat ?, dat is geloof
ik niet netjes, wel ?, en van Moeder merken we
allemaal meer dan ons lief is — niet soms ?"
Op een andere dag lacht ze jouwerig-hel en maakt
dubbelzinnige opmerkingen.
„Wat bedoel je ?", vorscht Pieta stug.
En dan wordt het onaangenaam stil tusschen hen.
„Arme — arme Wina Levina," denkt Pieta toch
nog vaak. Maar haar bekommering verijlt. „We gaan
allemaal een andere kant op in het leven," ziet ze
in, „Annebet Kruvel, Kors Burk en Geerlof, Marius,
Sajet, ik, en nou Wina Levina ook ...."
Nu en dan stopt ze de jongetjes een fijn gebloemd
zakje met snoep toe. „Van Oom Hans," zegt ze,
„eerlijk met de zussen deelen, hoor."
„Ja," knikken de jongetjes gedwee, „fijn." Ze
grinniken een beetje. Hun monden gaan vlug open
en langzaam dicht: ze zouen nog wel graag over
allerlei dingen met haar willen praten — een vreemde
nieuwe schroom belet het hun. Ze steken ook niet
meer op straat hun arm door de hare....
Pieta merkt het wel, maar haar spijt over de ver
blijft steken in een gedachte aan Hans-vremding
Wietzel : „Hij legt me van alles voor om te bepraten,
toch eenig, al — al is de tijd dan ook altijd te kort
om over je eigen dingen te beginnen."
Ze zit in Moeder's huiskamer aan haar uitzet te
naaien en gaat meteen in een glanzend-wit bruidscostuum aan Hans Wietzel's arm door de lange zalen
van het Stadhuis. „Oh Heer in de hemel, laat mij
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toch een goeie vrouw voor Hans Wietzel zijn."
En bij de tafel zegt Moeder : „Al weer een
broekje af." Haast elk stuk dat gereed komt, vertoont
Moeder met groote fierheid aan de toezicht-dames,
dominee Creboolders, Otje en mijnheer Koelniet.
„Kijk u 's, is het niet keurig?, kéurig afgewerkt,
vin' u niet?, maar daar zitten we dan ook héele
middagen op te priegelen."
De toezicht-dames kijken vitterig. „Natuurlijk zelfgehaakte kantjes aan de hals van de hemdjes ? Oh
gekocht ! Tja, dan is het gemakkelijk."
Dominee Creboolders bloost tot onder de oogen,
en bevoelt het gebloemde kleurige katoen tusschen
duim en vinger. „Zekàr, bast guud."
„Ha-ha, zoo-hoo ?", mijnheer Koelniet beweegt
de handen of hij muziek maakt, „nu meheisje, dehaar
kehun je het mehee dehoen."
Otje zegt : „Ik zien er die toffe bruid in. . . .", en
hij likkebaardt.
Moeder bestraft hem met een kuchje....
Het eene oogenblik geneert Pieta zich daar hevig
bij, het volgende oogenblik soest ze al weer weg:
ze zit in de zomerschaduw achter „haar" huis, ze
bereidt eten in de rose keuken en geniet van de
mooie volle glazenkast, ze hoort Hans Wietzel ergensvlakbij „mijn vrouw" zeggen, het is of er een glans
door haar lichaam schiet.
Een enkele maal als ze alleen zijn, begint Stijn
nog wel 's te smoezen over veete-tjes en schermutselingen, en afgeluisterde ruzietjes in het Huis.
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Pieta kijkt dan met haar loonre droom-oogen
bevreemd op en tracht een aanmoedigend en belang
woord te vinden. Maar haar gedachten zijn-stelnd
ver weg.
Bij Moeder in de keuken zit ze ook vaak op haar
eigen-kamertje bij Pa Baruut. Dan staat ze bij het
aanrecht koper te poetsen en ligt meteen heerlijklanguit in de ruststoel met het dikke kussen, en
verbeeldt zich dat ze al de vrouw des huizes is. „Straks
moet ik mijn strijkgoed invochten. En vanmiddag
zal ik koekjes van speculaasdeeg bakken." Ze weet
meteen — door een of ander geluid in huis, dat
ze enkel maar wat soest. „O ja, natuurlijk, alles
moet nog gebeuren — temet alles." En ze glimlacht
voldaan en gespannen.
„Nog ruim twee en halve maand," berekent ze,
„eer we aanteekenen. En mijn kamer bij Pa heb
ik nou al weer een maand." Ze glimlacht en zucht
tegelijk. Het is of de tijd met haar voort-ijlt.
Soms schertst ze : „Nou wou ik toch wel graag
dat alle uurwerken in alle klokken en torens 's een
poosje stilstonden." En dan proest ze het zelf uit,
omdat het zoo dom en onzinnig is.
Ze zit op „Cat." En dominee Creboolders zegt:
„Nu zullàn wee veur de greute gebeurtenis van het
ènnemàn nog 's de goddeleeke waerhedàn deurnemàn."
En dat treft haar dan niet eens. „De groote gebeurtenis," herhaalt ze in zichzelf, „het aannemen." Ze
blijft er onbewogen bij.
Maar dominee Creboolders praat soms met een
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ijle beschaduwde droom-stem en hij bijt nu en dan
de lippen wrang en bol tezamen.
„Het gaat met de heidentjes scheef," bepaalt Pieta,
„of hij heeft wat met Siebje." Zoo dwaalt ze dan
af, van het een naar het ander. „Het duurt ook te
lang tusschen die twee," stelt ze met kennis van zaken
vast, „zoo iets moet dadelijk goed wezen, net als bij
Hans en mij — o, bij óns ...." Ze neuriet haast.
Als het les-uur voorbij is en ze naar buiten gaat,
spiedt ze fel en gretig naar Hans Wietzel uit. „Vroeger," valt haar plotseling in, „stond daar dan dat
jog' van Klepelei, zie je nooit meer, woont hier
zeker niet meer."
Ze ontdekt Hans Wietzel naast een stutbeer, aan
de ingang van de kerk, en holt op hem toe en
vergeet de Cat en de groote gebeurtenis geheel....
Maar op een ernstige maanavond, als het is of de
eeuwigheid zich in een zilveren stilte over de aarde
uitspant, mijmert ze toch wel met een nijpend plechtig
gevoel over haar bevestiging. „Dat ik nou al met
Paschen lidmaat wordt, een heele stap, en met dat
lidmaat worden is het toch zoo : dan zegt men voor
altoos „nee" tegen de wereld.. .
Maar ook dat verijlt weer.
Ze zit in de trein met Hans Wietzel en aait de
zachte veerende kussens in hun leege tweede-klas
coupé. Verwinterde landschappen draaien voorbij,
seinpalen hollen langs de weg, telegraafdraden dansen
op en neer. „Och heden," zegt Pieta, „ziet de weg
naar Den Haag er zoo uit ?"
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Kale bosschen wenden zich naar hen toe, staalblauwe rivieren, dijken, bruggen en wegen. „Kijk
toch — kijk toch," wijst ze als een kind.
En Hans Wietzel blikt haar vreemd vorschend in
de oogen. „Ik kijk immers ?" Eerst houdt hij alleen
maar haar hand vast, dan slaat hij beide armen om
haar heen. Tenslotte kust hij haar wild ea onverzadigbaar en al-te-heftig.
Aan een gedekt tafeltje met gestempeld hotelzilver, een vaasje met drie roode tulpen en een appetijtelijk plat du jour, praat hij over de veranderingen
die hij in overleg met Pa Baruut, na de winter —
zoo gauw het niet meer vriest — in het huis aan
de Camelia-straat zal laten aanbrengen. „Een serre
achter de huiskamer, dat is zonniger voor jou, en
nog een raam er bij in de keuken, en een zitje in
de tuin, een vaste waschtafel en openslaande ramen in
de slaapkamer. Veel licht en lucht moeten we hebben,
hè? En juffrouw Dozijntje gaat naar een hofje —
hou je vork niet recht-op in je hand, kind — want
het botert toch niet van haar kant. En dan nemen
we een hit, daar zal je het wel mee kunnen stellen,
denk ik ? Jacomijntje, dat wurm van Gibbig de
metselaar, lijkt me heel geschikt, dunkt je ook niet ?"
Ze kent het kind Jacomijntje van aanzien. Ze zegt
achteloos : „Och ja — is te probeeren." En ze denkt
verrukt: „O lieve Heer — een hit krijg ik." Op
de rand van het hoteltafeltje vouwt ze haar handen
tezamen. „Jacomijntje," zingt ze haast in haar ge
„breng het theewater 's. Haal 's een ons-dachten,
Ik verwacht het geluk.
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chocolade-kattetongen, Jacomijntje." Maar ze beveelt
ook erg uit de hoogte : „Schuur het tin vanmorgen,
Jacomijntje. Schil de aardappelen."
En dat alles ontgaat haar weer, als ze naar Hans
Wietzel's manlijk mooi gezicht kijkt. Zijn donkere
oogen werpen een vluchtige blik door de lage breede
vensters van de eetzaal, op de bezadigde en deftige
groote-stadsstraat, die zich heimelijk lijkt te vervelen,
en dan zetten zij zich weer met een intense aandacht
op haar vast. Zijn slanke handen die altijd wat keurends
en onderzoekends hebben, willen dicht bij haar handen
zijn. Hij praat nu half binnensmonds, maar hij spreekt
de woorden met zoo'n eigenaardige intonatie uit, dat
het is, of nooit een ander voor hem dezelfde woorden
gebezigd heeft.
Pieta luistert naar hem met een open vertrouwelijk
welgevallen, maar door haar rein en droomerig behagen in hem, slaat soms plotseling heftig en beschroomd een nieuw gevoel van hunkering en vrees.
Fleemend zegt hij: „En je zult je meiklokjesboeket hebben, sneeuwwitje, elk bloempje is een
kus van mij, later hang je je bruidsboeket natuurlijk
op boven ons bed in de slaapkamer."
„Ja, hè ?", Pieta bloost en knikt, „ja." Ze sluit
de oogen halverwege, om haar mond speelt een
verzaligde glimlach. Het is haar of ze de zoete fijne
geur van de meiklokjes inademt en de koele glanzende
stof van haar bruidskleed voelt. Als ze dan later
weer opkijkt onthutst ze meisjesachtig van de manlijke dwingende kracht in Hans Wietzel's verlangende
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oogen. „Hans — Hans," zucht ze verbijsterd. Een
sterke diepe huivering slaat door haar heen.
Hij ademt zwaar. ,ja?, wat is er ?"
En ze antwoordt niet direct. Haar vingers bewegen
als in de droom. Een oogenblik is het of haar gedachten wegdeinen.
Maar zijn gloeiende strakke blik lijkt zich diep in
haar te boren en dwingt en dringt en ontsteekt tegen
haar klein verzet en meisjes-vrees in, een helle gloed
in haar.
Ze zou nu Hans Wietzel's bemind gezicht tegén
zich aan willen persen, ze zou zijn zwart satijnen
haar willen kussen, de gegolfde ronde jool-rimpels
in zijn bruine voorhoofd, de zorglijke lach-kerf in
zijn wangen. Maar door het vreemde boeiende vrouwenlachje van haar meisjes-lippen, slaat meteen een
kuische trek van deemoed. „Ik dank elke avond
onz' lieve Heer," mompelt ze vaag, „jij ook ?"
„De heele dag," dikt hij aan, en glimlacht even
ondoorgrondelijk als in de kerk.
Kort daarop past ze in een groot modemagazijn
een paar japonnen, die Hans Wietzel eerst voor haar
uitgezocht heeft. „Hier deze en die zullen je goed
staan," heeft hij van te voren bepaald, hij liet de
verschillende stoffen luchtig door zijn vingers glijden.
„Angora ?, nou misschien. Dit bleek-blauwe velourschiffon?, nee liever zij-fluweel, iets waar gloed in zit."
Nu wordt zij achter het schuifgordijn van het
paskamertje in vreemde glanzende stoffen gehuld, en
loopt langzaam-onwennig en trekt een gewichtig ge211

zicht en meent éen oogenblik voor de lange wandspiegel dat ze tegenover een wild-vreemde dame staat,
een dame die een beetje op Pieta Arsting uit het
weeshuis te Alschat lijkt. Schuw-verbaasd kijkt ze
om — nee, er is niemand achter haar. „Gunst ....,"
fluistert ze.
En het spichtige pas-juffrouwtje zegt amicaal: „U
kan er zoo mee wegloopen. Hij staat u beeldig."
„H'm," Pieta durft dat niet goed te beamen, maar
ze is het er wel mee eens. Haar oogen lijken nu
plotseling dieper en grooter. Het volle wit-zijden
haar komt voordeeliger uit. Soepel omvat de fijne
japonstof haar armen en heupen, haar hals. De
geraffineerde berekenende snit doet elk bekoorlijk
detail van haar slank meisjeslichaam bijna vrijpostig
uitkomen.
Hans Wietzel zit op een vestibulebank in een door
gordijnen afgesloten ruimte, terzijde van het paskamertje, en rookt een sigaret.
Maar telkens als Pieta in een nieuw jurkje te voorschijn komt, staat hij verrast op, maakt schertsender
een neiging of hij een koningin begroet, en zegt-wijs
ingehouden-verrukt: „Perfect." Zijn oogen laten haar
hevig blozen. „Dus deze, liefste ?, of komt er nog een ?"
Pieta knikt statig. „Nog een." En openhartig-ijdel,
als een verrukt kind, betast ze het dubbele plooi
om haar hals, haar pofinouwtjes.
-kragje
Als ze weer in het pashokje terug is, gluurt Hans
Wietzel met een naakte felle blik door de gordijn
-kiern
heen.
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's Avonds gaan ze toch weer naar Alschat terug.
— En nu kan het gebeuren dat Pieta als een kloosterachtig gestichtskind de trap opgaat, naar het omkleed-kamertje in de Camelia-straat — en als een
wereldsche dame terugkeert naar beneden.
Pa Baruut gaat terzijde staan en neemt met speelsche
eerbiedigheid zijn calotje af. „Ha-ha, edele jonkvrouw."
En Hans Wietzel lacht streelend : „Zoo, papavertje."
Ze draagt een japonnetje van kersrood fluweel —
Hans Wietzel heeft het betaald, ze draagt schoentjes
met roode hakken — Hans Wietzel heeft ze haar
ten geschenke gegeven. Gister had ze een wollig
korenblauw kleed aan, dat was een cadeau van Pa
Baruut.
Mannequinachtig loopt ze even langs hen heen,
dan schatert ze. „Dag mannen van me." En ze maakt
een danspas. „Jullie tweeën zullen nooit weten hoe
lekker ik mij voel als dat gestichtsgoed uit is. Het
mag dan geen uniform meer wezen, het is toch een
doodsaai pakkie, in huis ook, met dat stijve schort
en die puntdoek 's morgens bij het werk, en 's middags die hark van een opknappersjurk. En dit roodje
nou en die blauwe van gister — oho, ik voel mij
als een blom die uit wandelen is."
Ze tracht ook weer gewoon te loopen en dat lukt
haar niet heelemaal. Het is of haar nieuwe jurken
haar ook een nieuwe houding geven. En ze brouwt
tegenwoordig een beetje als ze, bevreesd voor haar
eigen ontroering, iets gevoeligs zegt.
213

Aan tafel kijkt ze veel van Hans Wietzel af. Ze
snijdt haar vleesch net als hij, ze neemt haar groente
zoo.... Ze veegt eerst met haar servet langs de
mond, eer ze uit haar mooi geslepen glas een teug
water neemt. Ze zegt ook als ze morst : „Fi donc ...."
Daarbij zucht ze van genoegen.
Maar Pa Baruut kan een enkele maal wel 's iets
tobberigs over zich hebben, dan lijkt hij ondanks
zijn bril een beetje op de Bijbelsche schilderij-mannen
in zijn winkel. „En denkt de edele jonkvrouw thans,
dat van-nu-aan geen enkele schaduw meer haar levenspad zal kruisen ?" Hij steekt zijn behaarde lippen
wat vooruit en probeert over de rechter steker van
zijn bril heen te kijken.
Pieta tuit de lippen zelf ook. „Och Paatje," zegt
ze dan toch met ernstige oogen, „als je nou weet
dat er in dat Huis ginder eenmaal een kind leefde
dat — dat soms de wenteltrap haast niet af durfde
gaan," ze brouwt weer erg, „want dan was ze er
zoo raar bang voor dat ze naar omlaag zou rollen,
omdat — omdat alles zoo roetzwart was, ja roetzwart! Nou, waar blijft u dan, hè?, met uw eene
schaduwtje. En als u.. . ." Ze kan het niet afmaken.
Want juffrouw Dozijntje die voor een oogenblik
de kamer verlaten heeft om het een of ander te halen,
komt nu weer terug en gaat met een ongenaakbaar
maar geniepig aandachtig gezicht aan tafel zitten.
„Hè ?", mompelt Pa Baruut nog voor zich uit,
„wàt ?", hij vergeet door te eten en beweegt toch
als proevend de lippen, „zoo ?"
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Maar Hans Wietzel, die in zijn gedachten met iets
anders bezig was, trekt — of er enkel maar schertsende opmerkingen gemaakt zijn — grappig de
wenkbrauwen op en neer: kijkt met een afgetrokken
lach in de oogen van Pa naar Pieta en begint plotseling
over een kennis uit Amsterdam, die hij in de trein
ontmoet heeft. „Van Sols — Bóbbie, weet je wel,
Pa ?, is hier ook een paar keer geweest, een ventje
met een zeldzaam stom gezicht, voor stroppen geboren, eeuwig pech." Hij diept allerlei anecdoten
op over Bobbie. En dan heeft hij het ineens ook
weer over zijn Amsterdamsche tijd. „Leuke baas
toch, die'oue Reinier van Schalmijen, en een gladde,
maar in zijn zaakjes toch ook weer ouderwetsch
correct, echt een man van stelregels." Hij haalt
herinneringen op.
En Pieta trekt wel een aandachtig gezicht, maar
ze vergeet af en toe te luisteren. Zij weet nu al lang
hoe Reinier van Schalmijen er indertijd uitzag, wat
hij bij voorkeur droeg, wat voor liefhebberijen hij
er op nahield, hoe listig hij was, in wat voor soort
van huis hij woonde en wat voor meevallertjes hij
nog 's had in zaken .... Hans Wietzel heeft het
haar op hun wandelingen meer dan eens verteld. En
nu hij Reinier van Schalmijen's schranderheid roemt,
denkt ze met een glimlach: „Hij zal dadelijk wel
beginnen over die leelijke „prent" op het vendu,
die een echte Jan Steen was."
En bijna op het zelfde oogenblik zegt Hans Wiet
„Heb ik je dat al 's verteld?, van dat schil--zel:
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derijtje .... ?, een smerig berookt ding, had jaren en
jaren in een hotel-keuken gehangen, een vod, hing
ergens achteraf op een boelhuis ...."
„Ja ?", vorscht ze jolig-belangstellend, „en toen.... ?"
Een kleine wrevel is daarstraks bliksemsnel door
haar gedachten geslagen en meteen spoorloos verdwenen. „Mooi voornaam voorhoofd heeft de lieve
vereert ze in stilte, „en zooiets edels in zijn-ling,"
mond."
Met een heldere lach beëindigt Hans Wietzel zijn
vertelling. „Vijf duizend pop winst en nog een strop."
„Zei hij de vorige keer ook," weet ze direct en ze
schatert van harte mee. „Eenig zeg, nou .. "
„Zullen we naar Sajet gaan ?", vraagt ze na de maal
willen we een keertje naar juffrouw Tes ?"-tijd,„of
Hij wuift het al af. „Ik wil met jou alleen zijn."
En altijd zoeken ze dan weer de stilte op.
— Na dagen van prille voorjaars-luwte, valt de
vorst opnieuw in. En bekoord door de heldere zon
en het levendig vertier, of gelokt door de mogelijkheid van ijs-avontuur, krioelt een flink gedeelte van
Alschat's ingezetenen op de blinkende ijsbanen van
de Grille dooreen.
„Er blijft," mokt Hans Wietzel half-gemeend, „geen
besje aan de haard." Het is hem tegenwoordig overal
veel te vol. „Nu verder op, hè ?", dringt hij en grijpt
Pieta's handen steviger beet.
„Als je wilt ?", weifelt ze.
Ze rijden dan toch nog even tusschen de menschen
door.
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Wina Levina en Stijn hebben ook middag-verlof.
Ze krabbelen op hun te kleine botte schaatsen onbeholpen rond, glijen met krom-uitbuigende beenen
een eindje voort, geven gier-schreeuwtjes en tuimelen
bijna onderste boven .... Groot steken hun handen
uit de te-korte mantelmouwen. Ze wuiven joelerig
tegen Pieta. Een enkele keer, als ze vertrouwelijk
een praatje willen maken, trekt Hans Wietzel een
leelijk gezicht. Hij staat op-heden niemand graag te
woord, ontwijkt zijn eigen kennissen ook....
Mevrouw Van Asperen groet bijna opzichtig-vriendelijk. Haar rond welvoldaan gezicht met het breede
blanke voorhoofd, de frisch-roode wangen, de gesperde
neus, glanst van genot. Maar het roode ijspetje dat klein
linkerhelft van haar hoofd hangt, misstaat-tjesopd
haar. Ze zwiert hen voorbij, zwenkt meteen mooie ronde
glijboog en wijkt als ze terugkeert, niet al te veel uit.
„Zal ik je voorstellen ?", vraagt Hans Wietzel
aan Pieta.
Ze trekt een gelaten gezicht: „Als je vindt dat
het moet.. .
„Och moet.. . .," hij weifelt even, verwerpt de
inval ook al weer, „zóo ken ik de lui zelf trouwens
ook nog niet."
Pleizierig glij-zweven ze al weer verder.
Een bleek ouelijk meisje met een groote platte
mof, rijdt hinderlijk dicht langs hen heen en is dikwijls
in hun nabijheid als ze een oogenblik stilstaan. Hans
Wietzel wendt dan op een bitter-nadrukkelijke wijze
het gezicht af.
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„Wie is dat ?", fluistert Pieta.
Eerst lijkt het wel of Hans Wietzel niet eens
antwoorden wil, dan zegt hij zoo kort-mogelijk:
„Nicht van Buts." Maar zijn betrokken gezicht ver
gauw en wordt dan bijna week van-heldrtaw
innigheid. Hij let op Pieta's kranig fier ruggetje,
haar rechte schouders .... Ze rijdt kordaat, haar
teêr maar veerkrachtig figuurtje in de wit-wollen
ijstrui en de korte blauwe rok, buigt soepel door,
de slipkwast van haar wollen muts slingert grappig langs haar eene wang. Haar zwarte oogen
tintelen, haar witte ronde krullen wippen jolig
op en neer.
„God, het kind is zoo mooi.” Hij praat onderdrukt
met haar, ook het gevf'oonste, het meest-alledaagsche
zegt hij op een verliefde toon. „Je bent in de loop
van deze winter goed gaan rijden, je hebt de slag
te pakken — een vaste streek, en dan wil de dame
maar zwieren, jawel, durf je alleen ook zooveel, hè?,
zonder mij ?"
Diep-ademend lacht ze : „Nee, zonder jou ?, dan
val ik, dan glij ik uit.... Laat me niet los, hoor
Hans Wietzel, laat me niet los .... !" Gevleid
en plagerig lacht hij er om. „Nooit laat ik je
los, lieverd, nooit !" Wild dringt hij zich tegen
haar aan.
En de Alschatsche menschen letten op hen. Ze
steken de hoofden bijeen, ze smoezen .... Iemand
zegt met een harde mompel-stem: „Dat kind uit
het weeshuis." Op de bevroren walletjes wijzen oue
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vrouwtjes hen aan. De mannen die over de brug
-leunig
hangen, maken toespelingen.
„Kom," beslist Hans Wietzel dan plotseling, „nou
er een vaartje inzetten." De tintelende blijde een
gestolde ringvaart, achter de verre-zamheidvn
witte wintervelden, trekt hem aan. En met korte
vlugge slagen gaan ze er van door, Pieta wil per slot
toch ook alleen maar wat hij wil. Ze sluiten zich
dichter bij elkaar aan, en rijden een tijdlang zwijgend
voort, er is een verliefde overgave in hun rhythme
en een bedwongen vreugde.
De harde winter-akkers slapen, een vogel zit als
dood op een witte boomtak. Een dik-besneeuwd
torentje glinstert op de einder, als een heiligenbeeld
in een ronde schoudermantel. Rossig-verguld in de
kwijnende namiddagzon, duikt een eenzame hoeve
op. Allerwegen glimlacht en rilt de winter — de
winter kijkt vroolijk uit de stralende kale boomkruinen, staat kleumerig in de verstorvenheid van
het land, heeft het Gietelingenbosch veranderd in
een witte droom en op het Plompenmeer een kristallen deksel gelegd.
Pieta en Hans laten elkaar hier onder het rijden
een oogenblik los, speelsch-onverschillig glijden ze
van elkaar weg, en teekenen met hun ijzers ootjes en
achten en bochelige cirkels op het ijs. Dan stormen
ze plotseling weer wild op elkaar in, vergeten winter
en wereld in een lange omhelzing. „Hou je van mij ?,
hou je van mij? — Ik hou zoo van je — ik hou
zoo van je. . .
-
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Wat later binden ze de schaatsen af, en gaan te
voet door het bosch terug. In het late rosse licht
glanzen de besneeuwde zijkanten van de boomstammen als paarlen schilden, een haas schiet over het
pad, droefgeestig krast een raaf. „Kra-a — kra-a."
En Pieta ziet ineens weer IJker de timmerman,
zooals die uit het karretje, over het paard heen wees
met zijn zweep : „Het Gietelingenbosch."
„Hè ja," denkt ze, „dat zal ik Hans toch 's vertellen. En wanneer zouen we 's naar Vurenbart
gaan .... ?" Naar Hans Wietzel's uitvoerige mede
aankoop van een palissanderhouten-delingovr
kast luistert ze maar bij oogenblikken. „Zoo gauw
hij ophoudt," stelt ze vast, „begin ik." Maar hij
houdt niet op. Een zonderling trein-avontuur met
een verwisselde koffer volgt onmiddellijk op het
relaas van de aankoop, en een gesprek dat hij vlak
er op met een zakenvriend had, sluit zich daar goed
bij aan. Zijn gevatheid laat hij dan zoo voordeelig
mogelijk uitkomen. Hij wil wel graag een beetje
bewonderd worden.
En Pieta glimlacht dapper. „Jeu jeu, wat handig
— oei, wat een fijne troef !" Ze dwaalt toch ook
nog wel 's af. „Mijn uitzet — dat was nog 's een
corvee .... En juffrouw Tes al getrouwd .... En
Siebje, wat die toch schort ?, kijkt als een mot die op
een kamferbal zit. Nou hebben we gauw het aannemen
bij Dominee en dan de bevestiging. Heer, U wil ik
dienen. Och, Moedertje, zoo ver weg.... En het
staat dus vast dat ik in het wit trouw, zalig — zalig."
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Nog altijd praat Hans Wietzel door.
Ze luistert er afgetrokken naar.
En weer wat later denkt ze : „Dat ik toch dezelfde
Pieta ben van toen, van vroeger — maar ik ben
dezelfde ook niet."
Aan de zoom van het bosch houdt Hans Wietzel onverhoeds haar gang in. „Toe gauw, geef me je mond."
Hij pakt haar onstuimig. „Wat dacht je daarnet, hè ?"
„Ik ?", ze zegt het zonder omwegen, „dat ik zoo
nieuw ben."
Hij glimlacht en antwoordt niet. Hij denkt: „Je
nieuwheid is je grootste bekoring, kind."
— Aan de zoom van het bosch zitten ze ook een
keer in de vroege Lente. De sneeuwklokjes gluren
nog uit het jonge hupsche groen van de grashellingen,
en de goud-bronzen wilgenkatjes wiegelen al aan de
naakte glinsterende takken.
Pieta en Hans Wietzel hebben een luwe bezonde
plek in een warm-gestoofde glooiing-holte uitgezocht.
„Hier is de aarde het jongst, kind, ben je nu gelukkig?
Ik voel mij van goud, Hans.... Heer, dat we nou
ondertrouwd zijn, on-der-trouwd." Ze glimlachen in
elkaars oogen, buigen zich dicht naar elkaar toe.
„Ik voel jouw warmte — aanstaande man! Kleine
vrouw, het is maar goed dat het nou niet meer lang
duurt met ons. Moet je zoo erg blozen ?, ik houd
van je blos ...." Ineens praat hij ook weer over
de huwelijksreis. „Ja, we moeten nou toch iets vaststellen. Als we 's naar Zwitserland gingen, het kleine
tijdje dat we weg mogen ?"
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Van schrik zakt Pieta een beetje onderuit. „Jeu ?"
„Kijk zoo," hij trekt een boekje uit de zijzak van
zijn jas, en slaat het bij een opvouwbare landkaart
open: „Van Bazel met de trein naar Luzern ...
Met de boot langs het Vierwoudstedenmeer. Uit
te Vitznau .... Bestijgen Rigi ...." Een-stapen
heele rist namen noemt hij nog op.
En Pieta's handen beginnen aan de binnenkant te
transpireeren. „Zoo ijselijk ver ?", zucht ze in zichzelf.
En ze denkt: „Dan moet je net een eigen kamer
met een eigen serre hebben en zoo'n aardig keukentje
met een raam er bij, een vaste waschtafel en vensters
vol bloemen en die oue Pa Baruut ...." Maar op
Hans Wietzel's vragende blik knikt ze toch dat het
goed is. „O ja, dus — Zwitserland." En ze steekt
zichzelf een hart onder de riem. „Hemel, zoo'n arm
weeskind, en dan heelemaal naar Zwitserland. Elke
dag stuur ik ansichten naar het Huis, afzendster:
Mevrouw Wietzel, Hotel zus en zoo, Zwitserland ...
Sajet is naar Wiesbaden geweest, Zwitserland is
natuurlijk een heel eind verder !"
Even later komt Hans Wietzel nog 's weer met
een ander reisplan op de proppen. „Luxemburg is
ook aardig," hij neust al weer in het boekje, „Echternach, dat is lief. Onderweg uitstappen te Brussel.
Het Bois de la Cambre wint het van het Bois de
Boulogne. En dan Namen — de Citadel. Jemelle —
grot van Han. Wat dacht je daarvan ?"
En Pieta knikt opnieuw dat het goed is. En ze
zet of ze het opeens te warm krijgt, haar nieuw rood-•
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strooien voorjaarshoedje af. „Hebben we die namen
ook op school geleerd ?", piekert ze. Droomerig
prevelt ze: „O ja, dus — Luxemburg."
En van Hans Wietzel's woestheid schrikt ze op.
Hij slingert de bontgekleurde reisgids baldadig ver
van zich weg, en strekt zich half over haar uit en
bewondert haar heftig. „Je bent mijn wereld, kleine
heerlijkheid, mijn wereld ben je."
Met iets plechtigs kijkt ze naar hem op, haar kort
uitwaaiend zilver-haar trilt als een flit--gekniptwld
sende krans om haar verheerlijkt gezichtje. „Hans
Wietzel — Hans Wietzel, luister: ik zal je tot in
alle eeuwigheid liefhebben," haar groote donkere
oogen worden vochtig en diep, „tot in alle eeuwigheid."
Getroffen staart hij in haar kinderlijke oogen.
„Bruid — meisje."
,ja ?", haar gespannen dringende blik wil iets
van hem.
Maar het antwoord dat zij verwacht op haar betuiging — dat komt niet, dat kan Hans Wietzel
haar niet geven, daar is hij al te oud en te wijs voor .. .
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De schutsluizen en vaarten van Holland, de blonde
hooibergen, de blauwe molens en de hel-groene
voorjaarsweiden, wijken meer en meer uit: de trein
stuift voorbij, ratelt over een spoorbrug, laat schrille
fluit-signalen hooren en dendert op een kaal onHollandsch grensstation toe.
Hans Wietzel legt zijn onrustige warme minnaars.
hand vaster om Pieta's pols heen. „Kleintje, je gloeit
zoo, je gloeit .... Ben je moe ?"
Ze drukt haar kin op zijn schouder. „Ik geloof
dat ik nou eerst weet wat koorts is, Hans, en hoe
het daar van binnen moet zijn als je ijlt. Ik schitter
inwendig, ik schitter." Vluchtig oogt ze om zich
heen. Ze wil steels letten op het jonge meisje in de
coupé-hoek tegenover hen, op de bont-uitgedoste
dame naast zich — ze kijkt zonder te zien: ze dringt
zich dichter tegen Hans Wietzel aan.
Zijn hand ligt nu breed en zwaar op haar rug, en
zijn adem strijkt warm en vlug over haar nekkrullen.
„Het duurt nog zoo lang eer we er zijn, kindje!
Lang?, is dat lang, Hans ? Het is nu lang, kindje.
Bij ons duren de wittebroodsweken altijd door, hè
Hans?, zèg dan, Hans ?, waarom geef je geen antwoord?, waarom kijk je zoo vreemd, Hans ? Stil224

stil, kleintje, zal ik je opeten ?, waar moet ik beginnen ?" Ze persen de schouders tegen elkaar aan,
een uitgelaten zwijgen valt in.
Pieta wil nog iets vragen, en de gedachten ebben
weg, de vraag ontgaat haar. Hans Wietzel's blik
neemt haar gevangen. In de nieuwe lief koozingen van
zijn verstolen hand nadert haar een diep en groot
geheim.
Maar de soesah in de wandelgang neemt toe, en
Pieta voelt opeens weer de veerende kussens van de
coupé-bank. Ze verzet de voeten. „Dat ik een paar
uur terug nog wit-zijden schoentjes droeg.. . ." Ze
knippert als na een droom.
De bezadigde zware redenaarsstem van burgemeester Frontseel tuit plotseling in haar na, een
fragmentje trouw-preek, de hartelijke zegenbede van
Pa Baruut .... Ineens ziet ze ook weer de jongetjes
met hun zwarte Zondagsche kieltjes en witte ronde
glansboordjes, en Wina Levina en Stijn die met
opgesjorde mouwen en huilerige proestgezichten bloemen strooien .... Opnieuw glanst en golft dan het
bruidskleed om haar heen, de sluier deint breed-uit
onder het loopen, de handen houden werktuiglijk
de kleine bevende bruidsbloemen vast. „Ons kind,"
snikt Moeder Pelikaan. „Onze lieve dochter," zegt
Vader met een lichte vlakke damesstem. „Welnee,"
denkt ze, „Hans Wietzel's vrouw — ik ben enkel
Hans Wietzel's vrouw."
Een krimpende vreugde verheft zich nu plotseling
weer, een lachende heerlijke vrees, en ook een nijpende
Ik verwacht het geluk.
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gerustheid en een onstuimig verlangen. „Mijn man
zit naast mij — ik heb een man — de liefste man
ter wereld."
De snelle vaste cadans van de trein neemt het
over. Pieta luistert er verrast naar, en ze glimlacht er
kinderlijk om, maar het grove gejengel van een gong
klatert het een tijdlang weg. Een ober-achtige man
loopt langs de coupé's en roept iets in het voorbijgaan.
Pieta en Hans luisteren maar vaag. ,,Diner?,
éten ?" Ze glimlachen critisch. „Nee, wij niet, hè?
Ik hoop dat ze gaan, Hans. Waaróm hoop je het,
kleintje ?" Ze probeeren nog dichter naar elkaar toe te
schuiven, dat kan al niet meer.
De dame en het meisje staan uiterst-langzaam op,
maken tergend-bedaard toilet, en verwijderen zich
onbehaaglijk-rustig.
Even leeft het geroezemoes heller op in de wagengangen, dan verzwakt en verdwijnt het ...
Hans Wietzel neemt Pieta in de armen. „Oh kind
— kind .... ! Wees niet zoo sterk, Hans. Ik doe
toch heel zacht? Is dat zacht, Hans ? Het is héel
zacht, kind."
Opnieuw nadert het groote geheim haar in Hans
Wietzel's openhartige teederheid. Een verdroomde
diepe stilte zinkt neer.
Na dat gloeiende lichte oogenblik is het of Pieta
enkel nog maar fluisteren kan. „Hans, lijkt het jou
ook niet vreemd, dat het pas vandaag was dat we
trouwden? Nee kind, vier uur geleden." Hij ademt
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diep als in een tijdelijke ontspanning en rekt zich
uit. De geur van een goede schotel slaat door de
gang, als een kenner haalt hij de neus op. „Dop
oesters, ruikt best, eigenlijk wat bête,-erwtjsnkalf
dat we.... Maar twee diners op éen dag dat is
ook wel te machtig," verwondering drukt de gedachte
opzij, een spotglimp flikkert en dooft.
Pieta maakt haar bedeesde meisjesstem adem-zacht:
„Eigen man."
„Eigen man ?", een verbeten-hunkeren slaat eens
diepe voren langs Hans Wietzel's innige mannen--klaps
mond, „nee-nee, éerst in werkelijkheid in het hotel.
Ons hotel wacht al, Pieta."
De luwe lente-wind springt door de open portierraampjes en streelt hun stijf ineengeknepen handen.
„Daar — die wind langs je gezicht, dat is heerlijk,
vin' je niet, Hans ? Ja, dat is heerlijk, liefje." Hun
stemmen minnekoozen telkens opnieuw. „Zal je een
perzik eten, Hans ? Nee, ik zal jouw mond eten en
drinken, liefje. Zeg je nou niet „vróuw" tegen mij,
Hans ? Nee-nee — dat zeg ik eerst vannacht, lieveling." Twee paar oogen groeien tezamen tot éen blik.
— De ochtendzon valt grillig-helder over getraliede
grauwe binnenhof-ramen en hooge blinde deuren
heen, een warme stalreuk stijgt op, over de roode
steen van een weggetje vol kuilen vallen wiegende
bladschaduwen, schaduwen als zwarte gedeukte hart.
jes. En tusschen de groezelige muren van twee ver
bijgebouwen, geeft een open ronde poort-warlosde
uitzicht op een zacht-getint heuvelachtig landschap.
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Achter een reeks blinkend opgepoetste rijtuigjes en
auto's stoeien een meid en een knecht met elkaar.
Zij praten vrijpostig luid, roepen elkaar schertsende
woorden toe.
En Pieta steekt onwillekeurig het hoofd wat meer
vooruit naar het open venster en beluistert hen
gespannen en glimlacht gegeneerd, zij kan geen woord
van hun taal verstaan.
De vage vreemde beklemming in haar dringt plotseling dieper door. Als een die bescherming zoekt,
wijkt ze terug in de wijn-roode plooien van de overgordijnen, hult zich dichter in haar rose zijden
peignoir en beschouwt critisch afkeurend de vreemdgebleven hotelkamer. Het ledikant met de vergulde
wreede roofvogelkoppen schrikt haar af, ook de
grijnzende bronzen aap boven de spiegel en het naakte
meisje op de schilderij. „Het is nou dat ik — dat
ik een volwassen mensch ben, een vrouw — gunst,
wat is dat heerlijk om een vrouw te wezen — maar
anders als jong meisje en dan alleen... ." Ze hapt
van schrik in haar duim.
Een man klopt met een booze knokkel op het
deurpaneel, en roept iets met een gestrenge lakende
stem. „Dans cet hotel on ne sert plus de petit dejeuner
après dix heures."
„O hemel help," zegt Pieta verbouwereerd. Ze
verstaat er niets van.
Maar de knokkel gaat al venijniger te keer. En de
stem wordt dreigender. „Dans cet hotel...."
„Jeu," piept Pieta ontzet, „niet nodig !" En ze
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prevelt ook met een preutsch vooruitgestoken mondje:
„Kan u niet verstaan, mesjeu. Komt u maar als mijn
man weer thuis is, mesjeu."
Met kletterende stappen verwijdert de man daar
buiten zich.
Maar Pieta's hartklopping bedaart nog niet, bal
strijkt ze haar blinkende krullen in de hoogte.-sturig
„Zonder Hans ben ik in dit apespul doofstom." Ze
zucht zwaar. „Als die poespas-man maar niet van de
politie was. Jeu, als Hans maar niet op een deftige
zakkenroller lijkt en nou in de gevangenis zucht. Je
leest wel 's zoo wat."
Voor de spiegeldeur van de hangkast laat ze haar
peignoir afglijden en maakt in haar wit dun hemdje
met een klaaglijk gezicht een gracieuze buiging. „Goeie
morgen mevrouw Wietzel! Oho, u hebt blauwe
kringetjes onder uw oogen, staat u interessant, lekkertjes.... slecht geslapen, nietwaar? ik. . . .", ze
bijt in haar tong.
Er wordt opnieuw geklopt, maar nu heel anders
dan daar straks : heel zacht met de nagel. „Net als
een vogeltje dat tegen het glas pikt," denkt Pieta.
Ze is al bij de deur. „Hans ?"
„Hans," zegt een bekende lachende stem daar
-buiten.
oog
door
Ze draait de sleutel om, spiedt met éen
een kiertje, en opent dan de deur een handbreed.
„Denk er om, ik ben nog niet heelemaal gekleed.
En er loopt schunnig volk over die gang."
Met eenige moeite werkt Hans Wietzel zich naar
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binnen. „Het geld heb ik gewisseld. Ben je nog —
zoo ? Wat zei je van schunnig volk ?"
Ze fluistert snoevend : „Hier was een man, jó, die
sloeg haast het paneel uit de deur. En hij schreeuwde
allerlei dreigementen, ik kon het wel niet verstaan,
maar ik hoorde het toch.... Als ik gekleed was
geweest, zou ik zoo uit het raam gesprongen hebben."
Ze knikt hevig, houdt het hoofd wat scheef, trekt
groote naïeve babypop-oogen en steekt op een kinderlijke manier een vinger in de mond.
„Een ober ?", raadt hij weifelend, „iets over het
ontbijt misschien ?" Maar dan is hij al wat absent.
„Een ober ?, nee, ik denk het niet," Pieta schudt
haar witte krullen als een kittig paardje zijn manen.
„Ik denk dat het een aanrander was. Hij zei mis
-schien:
je geld of je leven, of zoo wat ...."
Ze trekt een blufferig-wijs gezicht, drukt haar
dwaas-omgekrulde bovenlip haast tegen de punt van
haar neus aan, laat in gedachten haar bloote rose
teenen op en neer wippen en bloost als ze onverhoeds erg heeft in een afgegleden bandje. Beschaamd,
met een hoog opgetrokken beschuttend schoudertje,
wendt ze zich af....
Hans Wietzel let er op en de hakige rimpel-hoeken
aan zijn mond ronden zich in verteedering en zacht
verlangen. Hij sluit de deur weer zorgvuldig af. „En
zou je me nou niet éerst 's een morgenzoen geven,
vrouw ?"
„Oh ja," speelsch hangt ze al aan zijn hals, „màn."
„Jouw man, hè ?", hij streelt haar slanke lange
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beenen, „mijn eigen liefste — mijn vrouw .. ."
Midden op de morgen zitten ze loom, verhit en
moe op het terras van een fleurig restaurant aan hun
ochtend-koffie. Het ontbijt zijn ze misgeloopen, dat
deert hen toch maar weinig. Ze knabbelen op versche
zoete kruidkoeken en werpen elkaar lange verrukte
blikken toe.
— Een paar dagen later maken ze een voetreis.
Kussend en stoeiend trekken ze langs velden en
wegen. Overal zijn kleine boerengehuchten, simpele
kerkjes, logge oue torentjes, bosschen en glooiende
velden.
Hans Wietzel noemt, van tijd tot tijd, een heele
rist plaatsnamen op, maar Pieta luistert er niet naar
— ook al staart ze hem midden in de oogen, ook al
tuurt ze aandachtig om zich heen.
„Kijk," zegt ze vaak in zichzelf, „de liefde — de
liefde is overal."
Aan de droomerige landwegen omstrengelen de
stralende lange grassen elkaar als geliefden. De wind
werpt zich als een sterke man die alles verbrijzelen
kan, in de groene rogge-akkers, springt wild met de
halmen om en streelt ze toch ook weer. De blaadjes
van de jonge wingerd-ranken drukken zich luchtig
tegen elkander aan. Jolig-intiem fladderen twee vlindertjes over de weg, de vliegjes liefkoozen elkaar al
dansend, de groene heuvelen omhelzen een spiegelend
meer, en boven de donkere heimelijkheid van een
afgelegen bosch, rijst uit een diepe hellingplooi,
in roode en witte steen, een lustslot op. „Hier
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zullen natuurlijk twee Koningskinderen wonen." Een
magere jonge boer in een korte span-broek, en met
twee rijen knoopen op zijn buis, verstelt een molenrad
aan een beek en zingt daarbij een lustig lied. Zijn
vrouw draagt een roode hoofddoek en een gebloemd
rijglijf — net als sommige vrouwen op de garen
ze brengt-klospatjevnGdfryEm—e
hem een bruine bolle kruik bier, en praat en lacht
met hem. En hij legt het werk uit de hand, en zij
buigen zich dicht naar elkander toe.
„Altijd zijn er twee bij twee ?", wijst Pieta aan,
„zie je ?"
„Ja zeker," Hans Wietzel krijgt een lodderige blik
in zijn koozende oogen, en een dronken trek in zijn
lach. Hij perst zich tegen haar aan onder het loopen,
en smoezelt wat.... Dan drukt hij haar plotseling
naast zich neer op een bed van dennennaalden, in
de koele schacht van een groene blárenkoker, onder
een verwilderde bessenstruik. „Altijd zijn er twee,
wijze vrouw, want die twee hebben elkaar hard
noodig! Och Hans Wietzel, de menschen." En zij
ligt al in zijn armen. „Hier zijn geen menschen, kind,
alleen de aarde, de zon en de stilte! En die boer en
zijn vrouw dan, Hans ? Maar kind, die boer en zijn
vrouw — wat dacht je dan?, die slapen nu samen
achter het molenrad! Och ja, zou het ?", ze geeft
zich gaarne gewonnen. „Zóo is dus een huwelijksreis," denkt ze. Ze krabbelt een stukje mos los
van een boomwortel en kust het, ze kust ook de
dennennaalden waar ze op rusten. En dan duizelt
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in een adem-benemend geluk de gansche aarde weg.
„En thuis," mijmert ze wat later, „hoe gaat het
daar? Mijn hemel, wat moet dat Alschat klein zijn.
En Pa Baruut, eet die nou genoeg? En mijn potplantjes in de vensterbanken, geeft Pa die nou wel
water? En de hit Jacomijntje, als dat maar een gezeggelijk kind is, anders richt je er nog niet veel mee
uit. Jeu, wat zijn we ook ver van huis, veel te ver ...
En is Bettig nou eigenlijk niet even aardig als dit
hier? Overal tref je per slot koeien met vier pooten
aan en menschen met twee beenen." Maar dan is
het toch wel of de glimlach van haar mond ook
haar oogen en wangen aanraakt. „Deze trouwlente,"
zegt ze peinzend, „die vergeet ik nooit." En ze kijkt
met een verliefde aandacht naar de verjongde voor
wegen, de bidkapelletjes aan de boo--jarshuizen
men, de smeuige boerenkinderen op de dorpsstraten.
„Me hemel, wat is er veel te zien op de wereld. En
wat is die aarde groot — duurt het nog lang eer
we terug gaan.... ?"
Kort er op reizen ze weer af in een lange denderende spoortrein.
Hans Wietzel wijzigt gedurig zijn reisplan. Hij
tuurt op een landkaart en tikt met zijn zilveren potlood
op roode en zwarte stippels. „Ik wou dáar toch
ook nog wel 's kijken .... Daar ben ik nog nooit
geweest. Dat zal ook wel aardig wezen." Ze knikt.
Maar als hij dan bij nader inzien de tegenovergestelde
kant uitgaat, vindt ze het ook weer goed.
Ze dobberen in een jolig gekleurd bootje op een
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groote rivier. Het water siddert in de zonneschijn,
,en onder een net van zilveren lichtruiten zwemmen
kleine begeerige visschen voorbij.
„Dit is het mooiste van alles wat we gezien hebben," stelt Pieta vast.
De dag daarop suizen ze weg in een auto. De
zonneschijn staat warm en helder op dun-beschaduwde
bosch-paden. En een kleine waterval wordt in het
witte open licht, tusschen kale blauw-rose bergen,
een stroom van gloeiend vuur.
Ze stappen uit om te picknicken, steken het spiritusstel aan, dat de hotelier hun geleend heeft, maken
koffie en warmen hun lunch-schotel op. Een beekje
bruist monter langs boomwortels en grijze zwerf
verwekt leven en maakt pleizier in een-.sten,
lichtende groene wildernis.
„Dit is toch nog mooier dan dat van gisteren,"
neemt Pieta aan.
En de volgende dag klim-rijden ze in een tandrad
bij een steile hoogte op. En de aarde met-bantje
zijn bosschen en wegen, zijn meren en steden en
zeeën, ligt wazig-ver en ijl-zilverig onder hen.
„Jeu," haalt Pieta uit, „dat is het àllermooiste,
Hans, het is of we rechtstreeks na' onz' lieve Heer
toe gaan, naar Moedertje ...
Maar dan schuiven de wolken zich donzig en rul
als een dik-geplooid mistgordijn, tusschen hen en de
aarde in. En het wordt zoo ontzagwekkend stil en
heilig om hen heen, dat Pieta nog alleen maar wat
prevelen kan. „Och Hans Wietzel, dat we hier brood

,
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eten, het is hier de plaats niet om brood te eten,
of de handen te wasschen." Ze kijkt er het duiventil
zijn coquet-afloopend terrasje,-achtigresunm
haast verwijtend op aan. En ze maakt een beweging
van schrik als een van de andere toeristen, aan een
tafeltje verder-op, in een schaterlach losbarst. „Wat
een goddelooze kerel, hè Hans ?" Ze hapt toch wel
hongerig in haar dik-beboterde tarwe-snee. En dan
wijst ze plotseling heftig en sprakeloos naar omlaag:
door een zilveren wolkenspleet lacht teer-rose en
zacht-blauw de aarde tegen hen.
Hier, in de beklemmende nauw-ingesloten stilte
tusschen de wolken, valt haar ook voor het eerst Hans
Wietzel's zwijgzaamheid op. Met leege in zichzelf.
gekeerde oogen tuurt hij voor zich neer, en heeft
wat straks in zijn gezicht en is wat bleeker ... .
Pieta's lippen verstijven een oogenblik, als ze dat
merkt. Onrustig stuift het door haar heen: „Is er
wat?, wat is er nou.... ?" Monter vraagt ze:
„Wil je nog koffie, Hans ?"
Hij kijkt niet op. „Dank je, kind."
Ze friemelt aan haar halssnoer. „Nog een boterham
klaarmaken, Hans ?"
Zijn gezicht blijft zonder uitdrukking. „Merci, kind."
„Is het je niet te frisch hier-buiten ?", vorscht ze
uit, „het is wat vochtig, niet ?"
Hij blikt kil-rustig omhoog. „Frisch ?, geen sprake
van, en vochtig?, h'm, een beetje." Hij blijft omhoog
staren in de dichte nevel, de sigaret tusschen zijn
vingers dooft.
235

Op een heftige manier draait Pieta krinkels in
haar halssnoer. „Ik zou het eenig vinden als ze ons
thuis ook 's zoo zagen, hè?, Pa, en de kinderen en
Sajet ?" Ze denkt: „Nou — zoo ?"
En Hans Wietzel gaapt met weerstrevende kaken.
„O ja, schat ?"
Ze knikt heftig. „Dol graag. Toch jammer dat jij
niet zoo'n kiekding bij je hebt.. .
„O ja, schat ?, vind je.... ?", op een vervelende
manier neuriet hij, en maakt knipgeluidjes met zijn
nagels. „Tri-hi-hi — pik-pik — tri-hi-hi ...."
Een beetje te luid begint Pieta plotseling over
vroeger te praten, over haar schooljaren, haar herinneringen van Vurenbart.
„O ?", antwoordt hij tusschen twee stilten in.
„O !" Soms antwoordt hij ook heelemaal niet.
„Heeft wat zwartgalligs," bepaalt Pieta, „ik moet
hem afleiden." En dan krijgt ze opeens een inval.
„Zeg, leer mij ook 's wat Fransche woordjes, van
de Fransche taal versta ik niks." Hij maakt een gemelijk
lach-geluid. „Dat heeft toch geen zin ?, wat heb je
daar nou aan ?" Van onderen -op kijkt ze hem aan.
„Ik vind het zoo naar, als je in een hotel aan zoo'n
tafel met anderen zit en je kan niet eens aanwijzen,
wat je hebben wil !" Zijn lachje drukt een wrevelige
plooi in zijn mondhoeken. „O ja, dat is een lastig
ding — nou goed."
Hij schuift wat dichter bij de tafel en buigt zich
naar de overgeschoten resten van de lunch toe, en
tikt hard op het brood : „Du pain." Hij steekt zijn
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vinger bij vergissing in de melkkan. „Du lait."
Hij rinkelt met zijn leege kopje : „Café au lait !
En: donnez-moi s'il vous plait, wil zeggen: geef
mij als 't u blieft ...." Hij klopt op de steenen kaasstolp: „En dit hier — du fromage! Zoo — en wat
is nou: brood, hè ?" „Graan," zegt ze gevat. Zijn
sputterend hoestje hekelt .... „O nee," begrijpt ze
meteen, „je bedoelt de Fransche naam, hè ?" Ze
trekt een diepe denk-rimpel. „Brood," peinst ze
zwaar, „du laat." En Hans Wietzel maakt een akelig
keelgeluid. „Prachtig," vit hij, „een bevattelijk leerlingetje ben je." Zielig verschrikt kijkt Pieta op.
„Het was verkeerd....?, maar kon jij de Fransche
taal dan zoo gauw, Hans .... ?" Hij maakt bij wijze
van antwoord een leelijk blaasgeluid.
En ze buigt zich plotseling dichter naar hem toe.
„Zeg, is er iets ?, je ben zoo kort-af! Je ben zoo
stil ?" Hij glimlacht zachtmoedig-ongeduldig. „Maar
kind, we zijn nu toch wel zoo intiem, dat we samen
ook heel genoeglijk zwijgen kunnen, niet ? Is dit
dan genoeglijk, Hans ? Ja kind, heel genoeglijk.
Trihihi — pik-pik, trihihi — pik-pik. Maar als ik
nou juist graag een beetje praten wil, Hans ? Dan
praat je kind. Trihihi, pik-pik.... En dan let je
maar niet op mij. Ik luister wel naar je, maar ik
heb nu toevallig 's lust om zoo maar wat voor me
uit te turen en te suffen! Dat heb je toch anders
nooit, Hans ? Och kom, wat weet jij nou van anders,
lieverd, als je zoo 's voor een paar uurtjes in de
Camelia-straat kwam ?"
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Ze is bereid om dat toe te geven, maar ze is niet
gerustgesteld. „Hoe kom je dan nou zoo ?", vischt
ze in stilte. Kleumerig en met een schrijnend gevoel
van vereenzaming zit ze in de dichte witte drijfwolken
te staren. „Dit is er dus ook."
Hans Wietzel streelt dan toch mijmerend haar
hand en glimlacht haar vriendelijk toe. Maar er is
wat eentonigs in dat toelachen en streelen. „Net een
aai-en-lach-machientje," gispt Pieta heimelijk.
Op de terugreis, als ze weer naar de aarde toezakken,
tobt ze: „Hij zal toch niet een ziekte onder de leden
hebben ?, of zou er vanmorgen bij de post wat ©npleizierigs geweest zijn ?" Ze nijpt de lippen tusschen wijsen middenvinger tot een plooierig zoen-propje tezamen.
— In het gezellige serretje van het hotel, bij de
middagthee, monters Hans Wietzel weer wat op. Hij
trommelt lustig op het marmeren tafelblad, al-door
hetzelfde roffeltje, en praat een tijdje met de hotelier.
Tegen Pieta zegt hij wat later : „Ja, daar versta jij
nou niet veel van, hè lieve meid, vin' je het èrg naar ?"
Op haar weifelende hoofdbeweging let hij niet zoo
zeer. Hij drinkt zijn thee uit en staat op. „Help
onthouen : vanavond verzenden we nog wat ansichten,
maar nou willen we een beetje rusten, niet ?"
„Rusten ?", spot ze bloo in zichzelf, „oh gunst."
Maar haar spot was dan toch te voorbarig.
Want Hans Wietzel gaat in zijn roomkleurige
pyama met de hemelsblauwe koordtressen, verdachtbedaard in zijn eigen bed liggen, en tuurt met een
fletse slaapblik naar het plafond.
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Een paar alledaagsche woorden wisselen ze dan
nog. „Zal ik naast je komen, Hans ? Slapen kindje !
Zal ik de venstergordijnen op een kiertje open.
schuiven ? St, kindje .... !"
Voor hij indommelt kijkt hij nog even met een
vakerige blik naar haar om. Ze zit overeind in haar
kussens, tuurt strak naar een matte lichtstreep op
het vloerkleed en gaapt ingehouden. „Al-door hebben
we Zondagen gehad," soest ze, „zoo lang als we op
reis zijn, en nou wordt dit een door-de-weeksche
dag." Haar gedachten ijlen ook altijd weer naar
Alschat terug. „Oho," zegt ze tegen de straatjes,
„ben jullie daar ?" En ze knikt tegen de huizen. „Ik
heb jullie gemist." En dan begint de trouwplechtigheid
opnieuw. Haast elke dag draagt ze daarginder haar
bruidskleed nog en komt in een glans van zon en
zijde, naast Hans Wietzel de kerk binnen en loopt
met gebogen hoofd onder de zegenende muziek van
het orgel door.... „Toch jammer," mijmert ze nu,
„dat ik maar eenmaal met Hans Wietzel trouwen
kan en niet een heele boel keer."
En Moeder Pelikaan glimlacht plotseling van heel
nabij, haar kunstgebit zit weer zoo los. „Kijk 's,
lief kind, voor je huishouding." Ze biedt met een
koninklijk gebaar een taartschep van gero-zilver aan.
„Als *e 's bij je op bezoek komen, Pieta .....
Och Moeder, twee zilveren taartscheppen heb ik al."
En Pa Baruut snijdt de jute door van een pakje
uit Vurenbart. Op de label staat met dikke scheeve
inktletters: afzender Hendrik Ijker. Ze heft de dier-
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bare oude klok van thuis op — het is een schamel
uurwerk. Ze beziet de prachtige sierpot met het kasteeltje — het is een kom van grof aardewerk....
Pieta bijt fel in haar lip. „O Hemel," zegt ze nog
altijd in stilte. En ze legt meteen een plechtige verzekering af: „Vader en Moeder hebben jullie aan
lieve dingen, ik zal altijd van jullie-gerakt,ou
houen."
Ze staat ook weer in de kerk op de dag van haar
belijdenis. En midden onder de dienst scheurt de
duimnaad van haar eene handschoen uit. „Oh Ebelei
— Ebelei, laat de muziek niet zoo huilen. U geef
ik mijn hart, o Heer." En ze moet nu opeens inge-spannen nadenken. „Wat heb ik toch ook beloofd
toen — drie vragen waren het. Ik zei : ja. En gebeden
heb ik haast niet al die tijd dat we op reis zijn ...
Eerder hoefde het ook niet, toen was het niet
zoo eenlijk bij Hans Wietzel. Maar kan men dan
alleen zijn — als men met z'n tweeën is.... ?" Ze
tuurt door de donker-paarse bovenruiten van het
raam, naar de dikke kroezige stapelwolken. „Die
drijven nou ook over Holland, nee — de wolken
zijn hier anders, zoo woest en vreemd, buitenlandsche
wolken. En daarboven is de lieve Heer en luistert
naar buitenlandsche menschen."
Pijnlijk-stijf drukt ze plotseling de ellebogen op
de heupen en knijpt de oogen dicht. „Behoed ons
Heer — behoed ons, en laat ik toch niet eenzaam
zijn vlakbij Hans Wietzel." Het hart krimpt dan een
beetje ineen. „Hoort de lieve Heer het wel — in
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dit vreemde land ?, het is net of lieve Heertje hier
ook buitenlandsch is."
Als Hans Wietzel na een poos de oogen opslaat,
zit Pieta nog altijd half overeind in haar kussens en
tuurt naar de vage lichtstreep op de vloer.
„Kindje," hij heeft plotseling erg met haar te doen,
„kom 's gauw hier."
Langzaam wendt ze zich naar hem om, ze zou
nu ook wel graag de vinger op de mond leggen : „St,
rusten." Maar ze komt gedwee bij hem, vlug en wat
schuw, en ligt heel stil naast hem, met haar hoofd
in zijn arm. „Dag Hans. Zoo kindje, heb jij ook fijn
geslapen, hè? N-nee Hans! Nee kindje?, waar dacht
mijn kleine philosoof dan zoo over? Oh, ik — ik
weet het zoo niet meer, Hans, ik weet het zoo niet...
Oh nee, kind ?", hij probeert ernstig te doen, zijn
glimlachje wil er geloofwaardig uitzien, „het valt
ook niet mee, hè?, om dat allemaal te onthouen van
zoo'n lange tijd. Een heel — heel klein beetje heb
je je zeker wel verveeld, denk ik ? Ik had geen dutje
moeten doen, hè ?" Hij geeft haar kleine luie duwtjes
en zijn loom gezicht met de heete slaapblossen wordt
glimmerig van stil pleizier. „Kind-kind, als ik over
een paar jaar een versleten ventje ben, zal jij dan
geen spijt krijgen, dat je met zoo'n oue man getrouwd
bent ?, nee ?, en als ik dan met stijve malle strompel.
pasjes en knik-knieën over de straat schuifel.... ?" Hij
meent haar antwoord al te hooren en ook haar stem
hoog en kinderlijk-scherp van verontwaardiging: „Och
oud?!, hoe kom je er bij?, jij groote sterke Hans."
ik

verwacht het geluk.
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Maar ze reageert anders dan hij verwacht. Bedeesdernstig plukt ze aan de koordtressen van zijn pyamajasje. „Als je niet meer loopen kan, Hans, dan zal
ik je rijen in zoo'n drie-wiels-wagentje op gummibanden — ik zelf hoor," er komen toch ook weer
lach-kuiltjes in haar wangen, „en ik stop je terdege
in, je krijgt een kussen in je rug en 's winters een
— een plied, heet het niet: plied?, over je knieën.
Wat is er nou ?"
„A-ah — hoe-oe," Hans Wietzel breekt los in een
uitbundige schaterlach, „dié is goed, o. .. . ho...
Hij gooit zijn hoofd achterover en stoot zijn kruin,
en roept komisch-boos : „Au," en schatert dadelijk
weer door. „Dat is een — een mop van de bovenste
— de bovenste plank." Zijn lach heeft toch ook wet
een scherpe bijklank. „Heksje — heksje, jij hebt ze
achter de elleboog, niet dan, kattepoes ?" Hij maakt
een beweging of hij haar baldadig heen en weer
schudden wil, hij laat het bij de beweging.
„Maar — maar ik meen het," houdt Pieta halfkoppig, half-oolijk vol, „heusch !" Ze denkt: „Hij
kikkert goddank weer op !" En ze is toch ook een
beetje gekrenkt. „Je kwam er zelf mee op de proppen.
En zoo gek is het toch niet ?"
„Wat ?, vin' je het niet zoo gek ?, meen je dat?,
née — bestaat niet !", door Hans Wietzel's nieuwe
bulderlach slaat een spottend protest, „ach-ach —
rariteitje ?, je méent het ?" Lach-tranen biggelen over
zijn wangen, hij kijkt toch erg uit de hoogte op
haar neer, zoo of hij haar haast niet vinden kan in
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het bed. „Aha, dus ukkie acht dat wagentje een
erg aannemelijke mogelijkheid, uk vindt me werkelijk
al zoo'n oubollig heertje ? Allemachtig, dat ziet er
in de naaste toekomst leelijk voor me uit." Joligruw tikt hij haar op de handen, de armen. „Met
die oue man, ukkepuk — let op wat ik je zeg —
daar kon jij je nog wel 's erg mee vergissen."
„Hoe dan vergissen ?", vraagt ze verbaasd, „wat
bedoel je ?, waarom zeg je nou ineens ukkie en
ukkepuk ?, èrg oud ben je nog niet hoor, maar je begon
er zelf over, je zei : later.... Wat bedoel je nou.... ?"
„St," met een klein schuifgebaar van zijn vinger
lijkt hij het heele gesprek opzij te duwen, „st — st."
Hij richt zich wat op en buigt zich gezaghebbend
naar haar over. Driftig begint hij haar te streelen ...
— Na het diner zegt hij: „Zal ik ukkie nou 's
precies aanwijzen hoe we gereisd hebben, tot nu
toe ?", zijn goedig-neerbuigende Opa-stem drijft een
klein beetje de spot met haar. „Ja, dat is toch wel leuk
voor je, hè?, als je dat zelf ook weet ?" Hij wil al
een opgevouwen landkaart uit de binnenzak van zijn
jas halen.
En Pieta belet het met een fel-klein schrik-gebaar.
„Liever niet, och al die lijnen en lettertjes ...." Ze
buigt zich een beetje ijdel voorover. „Zie je mijn
mooie blauwe jurk nu wel ?", wil dat zeggen. Ze
strijkt nadrukkelijk over haar pofmouwtjes en halskraag, zonder woorden vraagt ze daar mee „Staat
hij mij nog nèt zoo mooi, als toen we hem kochten ?"
Maar Hans Wietzel let er niet op.
:
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Ze zitten in het intiemste hoekje van de hotelserre, achter een haag van hooge kunstvarens, aan
een knus rieten tafeltje, met een popperig koffieserviesje. Het is pas nog door Pieta heen gestoven:
„Nou moesten we niet gewoon op zoo'n pieperig
smal stoeltje zitten en dan aanstonds zoo maar op
een bed ...." Gespannen ging haar blik naar de
avontuurlijke rosse ruimte achter de hoteltuin.
En geboeid kijkt ze nog telkens uit.
De zoele geurige landwind strijkt koel en krachtig
en als met lange adem-stooten door de open ramen,
en daarbuiten rijst uit een schijnbaar donkere ruige
verlatenheid van paden, struiken en verten, goudig,
grootsch en heerlijk de avond op. „Nou wat rondzwerven," huivert het in haar, „met Hans."
En Hans zegt : „Als je de plaatsnamen niet weet,
zal je thuis maar bitter weinig van je reis kunnen
navertellen, uk !" Hij imiteert een pieperig damesstemmetje: „En waar ben u nou wel allemaal ge.
weest, mevrouw Wietzel ?" Stekelig-koddig antwoordt
hij met Pieta's stem : „Oh dat — dat weet ik niet
— weet ik niet, mevrouw." Het klinkt of hij lacherig
hekelt: „Wat dom, wat vréeselijk dom — onbegrijpelijk."
Pieta wordt rood tot in haar hals. „Och die namen ....", onwillekeurig schuift ze dichterbij, „als
ik de namen weet, vind ik het alles toch niet mooier ?
En — en als jij ze éen keertje opnoemt, dan kan
ik ze toch immers nog niet dadelijk onthouen, het
zijn van die moeilijke namen, en dan op de goeie
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volgorde..., Ik weet ook niet meer of we ze op school
geleerd hebben, ze komen me zoo vreemd voor....
Ja, ik ben maar een dom schaap, ik heb er ook nooit
veel om gegeven, handwerken wel en zingen, en mooie
versjes, nou, en Cat.. . "
Hans Wietzel steekt langzaam een sigaret aan, en
over de wippende lucifersvlam heen kijkt hij een
oogenblik — zonder iets te zeggen — donker-strak
op haar neer.
Een prikkelende klamme warmte breekt haar dan
uit. Het is of ze zich kleiner moet maken. En haar
handen vinden een oud bescheiden gebaar terug. Nu
is ze alleen maar Pieta Arsting uit het weeshuis en
niets meer. Ze legt haar hand op tafel, haar hand met
de mooie ring van Pa Baruut. „Man," smeekt ze.
En hij blaast plagerig een paar rookpluimen over
die soebattende vingers heen. ,ja?, nou ?"
Maar ze weet eigenlijk niets te zeggen. Met een
bevend lachje neemt ze haar hand weer terug, „Koffie
schenken ?"
„Graag," knikt hij verstrooid. Hij kijkt herhaaldelijk zoekend achter zich in de leege serre, bestudeert
de half-verschemerde prenten aan de wand, gaapt
een paar maal en zucht zwaar door de neus.
Pieta kan hem de koffie zoo over het tafelblad
toeschuiven, maar dat doet ze niet. Ze loopt om
het tafeltje heen, en brengt hem zijn kopje en leunt
licht tegen hem aan. „Hans, ik wil toch wel kijken
op je kaart, zeg me dan maar de namen, Hans."
„Nou — och," hij pakt al-te-luchtig haar pols
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beet, „laat maar kindje. Bij nader inzien heb je misschien gelijk."
Ze leunt wat vaster. „Ik weet toch nog wel wat
er van," vergoelijkt ze, „wel iets om er over te vertellen? Brussel daar was die binnenplaats met de
tralie-ramen en de man die de kamerdeur haast kapot
sloeg, toen gingen we te voet door — door de —
de Ardennen, hè?, en ben je daar niet omgezwaaid
naar de Eiffeltoren ? Née, geen toren.... de Eiffeltoren
die heb je te Parijs, hè?, enkel maar de Eifel was het
en toen zwaaide je weer om, toen.... langs de
Rijn, toen — toen een dag in de trein.. .
„Reuze hoor," Hans Wietzel zakt wat van haar
weg naar de tafel toe, „je hebt een dikke twee, pop."
Hij vermijdt het om in haar richting te kijken. „Een
corpulente twee."
„Wat ?, och nou plaag je me," ze klemt de handen
veel te hevig om de rugleuning van zijn stoel heen,
„ben je nou boos op mij, Hans ?"
„Bóos ?", medelijdend-lachend schudt hij het hoofd,
en zijn knippende vingers maken een geringschattend
geluid, „bóos !, stel je voor." Een ontstemd clowns.
gezicht trekt hij, een scheeve mond, bibber-oogen en
een kin met lange deuken. Tegelijkertijd denkt hij
ernstig: „Ik had het moeten inzien." En hij gaat
ongedurig verzitten en drukt afwerend het hoofd
in de nek.
Pieta friemelt hinderlijk-liefkoozend aan zijn kruinen nekhaar. „Ik zou," prevelt ze nederig, „wel graag
veel willen weten, echt waar. Vannacht dacht ik
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nog : zijn we nou ook langs — langs ravijnen gegaan?
Ik vind ravijnen zoo'n mooi woord .... Ik ken nog
zoo-wat een verhaal uit een leesboek van school,
daar kwamen ook ravijnen in te pas."
,,Zoo.... ?", verkennend kijkt hij een oogenblik
naar haar ernstig gezichtje op. „Natuurlijk," moet
hij dan wel in stilte aannemen, „het kind méent dit
ook, och ja, als je alleen de lagere school gehad
hebt, en dan zoo'n soepschool in dat nest... ."
Zacht, met iets vaderlijks trekt hij haar op zijn knie.
„Bende's ravijnen hebben we gezien," schertst hij,
.,,en als we weer 's een huwelijksreis maken, gaan
we een week in zoo'n ravijntje logeeren — goed ?,
dan hoef jij je ook niet om plaatsnamen te bekommeren."
Gespannen blijft ze nog even naar hem opkijken.
Ze hoopt dat hij iets liefs met haar zal doen, en hij
neemt niet eens het lelletje van haar oor tusschen
zijn vingers en hij trekt niet eens aan haar krullen.
Hij zegt enkel maar droog-weg: „Kom, nu gaan we
weer behoorlijk op onze stoelen zitten, hè kind?,
en onze koffie uitdrinken ?"
Ze knikt onderworpen. En er schrijnt iets van
binnen....
Maar alles valt zoo gauw weg in deze tijd.
Ze doorkruisen de eene stad na de andere. En
meer dan eens houdt Pieta haar stap in — ze staat
voor een glanzende marmeren wenteltrap, iemand
houdt een rood fluweelen, haast majestueuze portière
voor haar op, ze luistert naar het sterke breede
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ruischen van een fonkelende fontein, een bloemen.
jongen die zij niet verstaat werpt haar een roos toe,
en lonkt van heel nabij. „Waar is dit ook weer ?",
ze lacht er zichzelf mee uit, en snelt al weer achter
Hans Wietzel aan. „Een droom," soest ze, „het is
een droom — en zoo verward."
Door de eindelooze straten dwarrelen, langs verwoed-weg-zoevende taxi's, autobussen en trams, de
haastige groote-stadsmenschen. 's Avonds stralen de
ronde bolle lampen als namaak-zonnetjes over het
plaveisel. En de groote stations lijken bij de donderende jacht van de treinen tot in hun grondvesten
te sidderen ...
Pieta denkt opeens aan een oud bijna vergeten
woord van Geeske Timp terug. „Mij is de wereld
zoo vreemd." En zij stemt er weifelend mee in. „Af
en toe." Maar dan vermaant Hans Wietzel plagerig:
„Nu moet je opletten, onthou nou goed meiske,
dat je in Düsseldorf geweest bent." En uit al hun
macht stappen ze weer verder.
— Ze bezichtigen musea, kerken, altaren, gebrandschilderd glas, grafkelders. En Pieta knijpt zichzelf
nu en dan van afschrik in de handen. „Eng," denkt
ze, „jakkie wat een engigheid."
Een paar maal achtereen begint Hans Wietzel te
redeneeren over beeldhouwkunst, architectuur, stijl
rioden. Maar hij breekt dat, met een onderzoekende-pe
blik op Pieta, plotseling ook weer af. Nadenkend
zegt hij : „Die nicht van Buts, Cunera, dié weet daar
veel van at — frappant ...."
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Op allerlei terrassen zitten ze, voor allerlei restaurants. Hans Wietzel neust geregeld de ochtend- en
avondbladen door en Pieta bestudeert een verfomfaaide
half uit de band hangende reisgids. „Kijk," zegt ze
in zichzelf, „dit is een mooie zin, die moet je van
buiten leeren: Grootsche natuurtafereelen ontrollen
zich voor het oog, weidsche vergezichten verlustigen het
hart van de natuurbeminnaar! Tjee, dat is om nooit
te vergeten." Opgewekt-aandachtig leest ze verder.
Maar achter sommige gedachten van haar huivert
ook wel een vage schrik. „We kijken elkaar nooit
meer zoo lang en — en zoo heerlijk aan als in het
begin, Hans en ik. Moet dat zoo wezen ? Hans en
ik vergeten de wereld ook niet meer als we —." Ze heft
het hoofd verkennend op, zoo of ze het rustige
zwijgen tusschen hen scherp beluistert. En haar gezicht betrekt. Het zwijgen is ook anders. „Hoe
dan ?", mijmert ze.
En in het gedruisch van de steden verglijdt dat.
— Hans Wietzel koopt in een luchthartige eerspilzucht-die-goed-wil-doen een kanten avondtoilet voor
Pieta. En ze dineeren in een weelderig restaurant.
Over elk luxueus-gedekt tafeltje legt de gouden
gloed van een lamp een stille verlokking. Maar de
schrille jazz-band stampt bot en hel over de geanimeerde levendige gesprekken heen.
„Wat maken zoo'n beetje muzikanten nog een
bende geluid," denkt Pieta, „toch kunstig .... !"
Schemerig in het doezelige half-licht glippen de
schuifelende paren over de dansvloer. Een lach
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glinstert even op, een starend gezicht schimt voorbij,
een paar donkere vrouwenoogen kijken droomend
over een mannenschouder heen.
„Jammer dat jij niet danst," zegt Hans Wietzel,
hij lacht zonderling boven zijn wijnglas en prijst welvoldaan de middenschotel van het diner. „Heel
pikant."
Pieta knikt maar vaag. , Ze kent de gerechten niet,
die zij eten, ze laat er ook maar achteloos de gedachten over gaan. De muziek- en praat-soesah in
de zaal verdooft haar. „Zal blij wezen," kan ze toch
nog met een stil monkel-lachje denken, „als we
weer zonder ongelukken in de Camelia-straat zitten,
het lijkt hier haast iets — iets ongelooflijks, dat er
ergens op de wereld een stadje is dat Alschat heet
en dat daar een weeshuis is en een antiekzaak en
een goeie man die Pa Baruut heet. Hoe ver is de
tuin nou al? De crocusjes zijn al lang uit, moet je
denken, en de.. . .", ineens valt dat weg.
Een paar donkere opdringerige flirt-oogen lachen
zoetelijk tegen haar, en een onaangenaam beminlijk
mannen-gezicht bewondert haar rustig-uitdagend.
„Nou — kijk daar," mokt ze vaag. En een lichte
onrust glijdt door haar heen, maar die onrust is te
onbestemd voor gedachten. Ze heeft op haar reis de
lonkende paai-blik van deze man ook wel opgevangen
uit oogen van andere vreemdelingen. Dan gaf ze
Hans Wietzel — met een afwijzende blik naar de
flirtende indringer — gauw een steviger arm of ze
schoof dichter bij hem. „Mijn man," zei ze bij zichzelf
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in een rijk gevoel van veiligheid en rust. Als ze
stilletjes voor zichzelf bidt, kan ze met dezelfde vaste
innige zekerheid zeggen: „Mijn rotssteen en mijn
toeverlaat." En de zondige minnaars-blik van de
vreemde mannen vergeet ze al gauw, te ijl voor
woorden zijn - haar indrukken daar over.
Maar deze avond schrikt zij heftiger op en het is
nu ook of die schrik iets in haar wakker maakt,
een nieuw onzeker gevoel dat nog geen naam heeft.
De man met het knappe liefkoozende gezicht buigt
zich, met een lange vurige blik-op-haar, naar Hans
Wietzel toe en vraagt het een of ander.
Hans Wietzel antwoordt kort-af, snauwerig: „Pas
du tout, monsieur, pas du tout .... !"
Met een spottend lachje van bevreemding en een
elegant gebaar van spijtige berusting verdwijnt de man.
„Wat moest hij ?", vorscht Pieta.
„Och — niks." Hans Wietzel drukt de lippen een
oogenblik dun en stijf opeen, en begint dan geforceerd onderhoudend te praten over een onderwerp
dat zij niet aankan.
Maar op straat gromt hij tusschen de tanden.
„Dat nette fieltje daar, wou note-bene met jou
dansen !"
„O — wat slecht !", haar oogen wenden zich met
een helle glinstering naar hem toe, en een heimelijke
verwondering rijst duister in haar op, ze herkent een
oude bijna vergeten gewaarwording .... Ineens —
zonder dat een raamruit haar weerspiegelt — kan zij
weten, hoe de plooien van haar kleed zich om haar
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beenen voegen, en hoe de doorschijnende en opengewerkte stof zich met zijn wonderbare weerschijn
van zilver om haar heupen en schouders spant. Ze
ziet ook het diepe donkere schitteren van haar oogen,
de warme donkere teint van haar huid, de gloed van
haar weelderig wit haar. „Kijk," zegt ze in zichzelf,
,,daardoor... ." Dicht naast Hans wijkt ze uit voor
een paar heeren, die bij hun vrijpostig gefrappeerd
kijken naar haar, bijna stil staan. „Daardoor —
daardoor." Ook op straat trekt zij, en deze avond
meer dan gewoonlijk, op dubieuze wijze de aandacht.
Hans Wietzel ontgaat het niet. „Ze valt op." Het
is hem maar half naar de zin — er glimpt toch ook
een heimelijke trots in hem op. „Merkt ze het zelf ?,
ze moest maar zoo lang mogelijk argeloos blijven."
Met een wat-bazige verteedering gluurt hij van terzij
naar haar. Ze heeft enkel haar bont omgeslagen. De
glanzende huid en de teêr-ronde vorm van haar arm
schemert aanlokkelijk door de witte kant-mouw
heen. „Het is wel zoel vanavond," denkt hij, „zomerachtig haast — maar het is toch niet gepast zoo,
het hoort niet ...." Ineens beseft hij ook weer dat hij
haar mantel, keurig opgevouwen, over zijn arm draagt.
„Ook mal," vit hij weifelend, „dat ze het ding niet aan
wou ...." En een corrigeerend glimlachje speelt
daarbij vluchtig om zijn lippen. De wat korte groene
reisjas met de leeren kraag kan eigenlijk niet gedragen
worden op het chique avond-toilet met het sleepje.
„Aantrekken ?", vraagt hij toch nog, „ja kindje,
wie loopt er nu zoo ?"
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Terughoudend-aanhalig glijdt haar blik weer op
hem toe. ,,Wat.... ?"
„Nou ja," vergoelijkt hij toegeeflijk, „ze is een
beetje over het paard getild, vooruit dan maar."
Een paar vrouwen op het trottoir houden, als
Pieta en hij passeeren, hun stap even in. Een lachje
fluistert. Knappe welverzorgde vrouwen zijn het.
En door Hans Wietzel's breede glimlach slaat een
heimelijke voldoening. „De heer en mevrouw Wietzei," zegt hij als op eenige afstand van zichzelf, „dat
is een knap stel menschen." In zijn hoofd lijkt van
lieverlee een dunne mist op te stijgen, en de doezeligheid in zijn gedachten neemt toe. Maar er strijkt
toch even-goed een pleizierig-tevreden gevoel door
hem heen. En hij zou plotseling wel graag met een
te hooge en wat malle vrouwenstem een ordinair
liedje willen zingen. De wijn die hij gedronken heeft,
was koppiger dan hij vermoeden kon. „Je moest
eigenlijk ook 's met een goed onderlegde leelijke
vrouw kunnen praten," zwamt hij ietwat wonderlijk met zichzelf, „ja práten, alleen praten. Maar
natuurlijk, het kleintje is allerliefst, nee — zij is
mooi, nee — zij is om in te bijten, nee — zij is een
schoonheid, ja zeker, een schoonheid. En we hebben
mooie weken gehad, heel mooie, bizonder mooie....
Feitelijk idioot en — en kafferachtig dat ik zoo'n
gekke nasmaak heb, hè?, net of ik doorloopend
brood met madeliefjes en eierkoeken gegeten heb.
En een leelijke vrouw, maar.... maar pikant.. .
Hij geeft zijn hoed een duwtje en bezint zich, maar
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weet niet goed meer, waar hij heen wou in zijn gedachten. „Kindje," mompelt hij tegen Pieta, „dring jij nou
zoo ?, of helt dat trottoir een beetje ?" Naar haar uiterst.
verbaasd antwoord luistert hij maar half. Met een felle
hap in de lucht zegt hij, zeer luid-op : „Schat — ik bemin
je." En op hun hotelkamer omhelst hij haar met een
bijna vijandige kracht, en onstuimiger dan ooit te voren.
— En dan flitsen de laatste dagen van hun reis voorbij.
Op een hoffelijke manier legt Hans Wietzel een bosje
paarse viooltjes op Pieta's schoot. „Koninginnetje —
ik zeg het met bloemen !" Hij verrast haar ook vaak
met een dure snoeperij. „Wat wil mijn schat nou nog 's
van mij?, wat kan ik je nou nog 's geven, hè hart ?"
Keer op keer overweldigt hij haar ook met zijn liefde.
Maar op een stralende Meidag, als de zomerbloemen
allerwege als bij tooverslag te voorschijn komen, rijden
ze weer in een denderende trein op huis toe. Hans
Wietzel sjort nog wat aan de zware puilende koffers,
spreidt zijn regenjas er netjes over heen, en gaat
behaaglijk breed-uit met gestrekte beenen in een
hoekje van de warme zacht-deinende tweedeklas coupé zitten. Pieta kan nu niet zoo dicht bij hem
komen als ze wel zou willen. „Geen hinder van de
zon ?", vraagt hij vriendelijk, en tast al in zijn binnenzak naar het een of ander geschriftje.
Pieta praat wat moe. „Is het — is het vreemd
dat Pa niet geschreven heeft, gister?, er zal toch niet
iets bizonders wezen .... ? Ben jij ook niet ver
benieuwd naar alles ?"
-schrikelj
„De
glimlacht
begrijpend.
,ja, nou," Hans Wietzel
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laatste tijd doet ze al-door van die vragen," ziet hij
in, „ze hunkert naar haar klein beperkt leventje-inhuis ...." Hij zegt: „Onze uurtjes samen die zijn
nou gauw geteld, lieve vrouw." En hij grinnikt om
een mop in het krantje dat hij leest. „De idioterie,"
gispt hij genietend. En af en toe geeft hij Pieta ook
nog een goede raad. „Bij die bezoeken thuis en —
en in de stad, zeg je maar zoo min mogelijk, hoor
vrouwtje, hoe minder, hoe beter. Al dat gepraat
brengt je maar in de nesten. En als het over de reis
gaat, noem dan maar geen plaatsnamen op, want
dat is wel zoo, dan vergis je je toch. Laatst zei je ook
sikketerie, het is secretarie, denk er vooral om."
„Ja Hans," zegt ze telkens, „goed Hans." En haar
blik vraagt ditmaal tevergeefs om een glimlach.
Zacht voor zich uit fluitend, haalt hij een pak zaken
rieven uit zijn city-bag en schrijft op het coupé-tafeltje-b
bij het raam het eene epistel na het andere. „Toch blij
dat ik weer aan het werk kan," mompelt hij een keer
of wat, en krijgt nu ook zijn zaken-frons weer terug.
De lente biedt zijn bloesems aan, tot vlak bij de
portierraampjes. Bloeiende dorpen draaien zich, overhuifd van groen en bloemen, naar hen toe.
„Ik hoop," zegt Hans Wietzel, „dat we gauw onze
lunch krijgen," hij gaapt hevig en klopt zich gegeneerd
op de mond.
„Ja — Hans," prevelt Pieta.
En als ze de Hollandsche grens naderen, slaapt ze vast,
met een peinzende verlangende trek in haar gezicht en dan
beëindigt Hans Wietzel juist zijn zooveelste zakenbrief.
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De daken tintelen, er zweven blauwe beverige
vonken boven de flitsende pannen, de muren en
vensters daaronder lijken in het helle overdadige
zomerlicht te sidderen. In de verte wuift en gloeit
het laaiende groen van dikke ronde boomkruinen ...
Pieta klapt een venster open en heft het gezicht
even met gulzige half-open lippen in de zonneschijn
op, zoo is het of ze het licht drinkt. „Ik zou — ik
zou rond willen draven in een wei," lacht ze in zichzelf, „een paard heeft veel meer dingen om jool
mee te maken dan een mensch, hoeven die klepperen,
een staart die zwaait, ooren die hij zoo en zoo kan
doen.... En dan kan hij nog steigeren en zijn —
zijn biefstukjes in de hoogte steken. Maar een
mènsch .... hi-hi, je kan gichelen of schateren:
hó-hó-hó.... en nou ja, in je handen klappen kan
je ook. Maar doe dat niet te hard, want dan zouen
ze je naar een gekkenhuisie brengen ...." Ze buigt
zich nog wat verder uit het raam. Haar opwaaiend
haar is een vlammend heuveltje van lichtkrulletjes,
haar zwarte flonkerende oogen doen hun best om
verstandig-pleizierig te kijken. De winkeldeur gaat
open en wordt weer toegeslagen. Daar stapt Hans
Wietzel. Zijn eene knie maakt een huppeltje, onder
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het loopen, hij morrelt aan het slot van zijn actentasch en twee huizen verder denkt hij aan Pieta.
Hij heft de hand op. „Zálig weer, hè? !" Ze steekt
een puntje van haar tong uit. „Nóu," roept ze dan
toch. Hij verstaat het niet. „Zeg je ? Ik zeg: nóu-ou !"
Hij vat het niet. „O ja," geeft hij toch maar toe, ,,já-já."
Dan gaat hij weer verder met zijn huppeltje. Het
is geen huppeltje van pleizier, maar enkel iets van
stijvigheid, hij heeft zich ergens aan gestooten.
Met haar kin in de warme bocht van haar elleboog
kijkt Pieta hem na. Hans Wietzel loopt enkel zoo
licht en gracieus omdat zij kijkt, maar zijn broek
komt wat te wijd onder het strakke jasje uit. ,,Jammer," zegt Pieta in zichzelf, „net twee ballonnetjes
zonder wind — maar wel sjiek." Bij de snoepzaak
van Gerretje Tiel kijkt hij nog 's om, en groet. Ze
wuift zoo vurig dat ze haast twee bloempotten uit
het venster stoot. „Ja, nou — dat is mijn man, mijn
man die daar gaat. Het is ook geen kleinigheid."
En op de hoek onder de lantaarn staat hij weer stil,
en zwaait met zijn hoed drie-vier maal, en loopt
nog-omkijkend verder en botst haast met zijn linkerwang tegen de lantaarnpaal aan. Pieta beweegt de
hand als een klein kindje in een duw-wagen: „Dagdag — dag-dag — dag — oh pas op — dag-dag ...."
Hans Wietzel verdwijnt, het laatste wat ze van hem
ziet — hij bukt wat voorover — zijn de bibberende
broek-ballonnetjes. En ook daar steekt Pieta de hand
nog tegen op. „Dag schatjes.. . ." Ze ginnegapt met
een mal toetje, en trekt ook even een frons, maar
Ik verwacht het geluk. 17
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haar kleine rimpels laten nog geen spoor na. Ha, de
zon — ha, de blinkende straat! En ze ziet alles maar
vluchtig, ze lacht in zichzelf tegen Hans Wietzel.
„Een fée van een man ben je." En ze zou graag wat
uitgelatens willen doen.... Ze heeft wel zin om
de spelende kinderen in de straat wat aardigs toe
te roepen, en een hinkende bedelaar en een mager
straatmuziekje een veel te groot geldstuk toe te
werpen. Ook is er zoo'n aandrift in haar om elk
mensch dat passeert hartelijk te groeten.
Maar dan beseft ze plotseling dat ze mevrouw
Wietzel is, en verstandig-bedaard wendt ze zich af
naar de koele kamers en gangen, en gaat jolig-afgemeten door het huis. „Ik zal bloemen koopen aan
de deur, dat kan ik doen. Mijn peultjes ga ik doppen
in de zon, of misschien in de schaduw bij de sering,
dat staat mij vrij. En ik zal wafelen bakken in mijn
nieuwe oven-pan."
Ze doet haar roode schort met de witte vlindertjes
voor en besteedt veel zorg aan het strikje van achteren. „Ja-ja, en dan zullen we een rosse glaspudding
maken met blik-frambozen en we zullen een roos
naast de borden leggen: de zomer zeit jullie goeiendag,
Hans en Pa !" Ze steekt de borst vooruit. „Ik bèn
poeëtisch, al zeg ik het zelf — nou." Snoeveriggoedig lacht ze daar weer om, maar ze moet haar
best doen om haar eene schouder niet verwaand
omhoog te steken. „De zon schijnt in me — en al
me dakpannetjes blinken." Ze geeft een enkele luide
zanggalm, en stapt zoo maar wat rond. Hier loop
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ik, en dit is mijn huis — ons huis, het huis van
ons drietjes. Ik sta hier en ik leg de hand op mijn
eigen kast. Goeie morgen, oue wiegelbekertjes. Ik
wil zitten — goed, ik zit al. Ik kan mijn beenen
uitstrekken zoo ver als maar mogelijk is, geen mensch
kan mij opjagen, geen mensch ter wereld. Ik wil
bouillon maken — goed, we maken bouillon. Wat
zal het wezen ?, maggi, oxo, kalfsvleesch? Nee,
laten we bessen met suiker eten — bessen met
suiker?, goed dan! Het is leuk om zulke dingen
te denken, daarom hoeft men ze nog niet te doen!
Ze loopt naar haar oud omkleed-kamertje en neemt
er stof af en glimlacht tegen de klok van Vurenbart
en het kasteeltje op de sierpot. Ze gaat van het eene
vertrek naar het andere en streelt in het voorbijgaan
de gobelinlappen in de huiskamer en knikt tegen
zichzelf in de blinkende ruiten van de glazenkasten.
Het veel-kleurige raam-rozet in de wand legt paarse
en hoog-gele en diep-oranje beef-kringen op tafel en
vloer. Ze steekt haar handen in de cirkeltjes en liefkoost Hans Wietzel's stoel. „Tegen dit kussen ligt
zijn lieve achterhoofd en zijn schattige haartjes maken
leuke glimplekjes." Ze blijft staan en luistert naar
de zonnige besloten stilte als naar muziek. Een staart
tikt verzonken-bedaard, een vlieg zoemt, een-klo
tinnen beeld staart met bolle slaap-oogen voor zich
uit. Pieta glimlacht of ze inwendig neuriet. Ze trippelt
hier heen en daar heen, neemt in gedachten een ivoren
poppetje op en tuurt door het dikke lichtgroene glas
van de serre naar de droomende bloemen in de tuin.
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„Arme juffrouw Jozijntje, die dit missen moet.” En
ze zucht ook klaaglijk: „Hoe gaat het je toch in je
hofje ?" Maar dan laat ze haar eene mondhoek rare
fratsen maken....
Spelenderwijs brengt ze allerlei veranderingen teweeg in muurkasten en buffetladen. „Zie je, ik heb
er kijk op, en ik richt het in zooals mij dat het handigst
is, ik ben, moet je weten, de huisvrouw !" Ze zet
de wandborden ook anders in de rekken, verplaatst
pullen en potten en kent de waarde en waardeloosheid niet van de dingen die ze hanteert.
Ze loopt door het opkamertje en werpt een blik
in de Camelia-straat. Een vrachtwagen staat daar bij
het huisje van Niesje Kale, en het paardje er voor
lijkt van hout, leuk om te zien is dat, alles droomt
en mijmert aan het paardje en ook aan de wagen,
zelfs de spaken in de wielen. Op de beige muur van
Keelt's grutterij is een bord met groote schaduw
aangebracht: Gebruik Borrebag's kunstkorrel.-letrs
Borrebag dat is een aardige naam, en die kunstkorrel
zal wel voedzaam zijn en de schaduwletters zijn
mooi. Druttel en zoon in de lingeriezaak etaleeren
nethemdjes, zwarte kousen en een bruin corset —
het is jammer, maar daar kan men alleen maar h'm
van zeggen en bij Doke Dol zijn net nog de knotjes
en kluwens roode en paarse wol te zien, pittige
knotjes en leuke kluwens ...
Pieta geeft weer zoo'n langgerekte zang-galm, en
keert zich van het venster af.
Hier in het opkamertje hangen veel kleine asch26o

kleurige portretten aan de wand: Opa-mannen met
steekbaardjes en stijve ruggen, Opoe-vrouwen met
witte strookjesmutsen, puntlijven en bijbeltjes. En
er staat een breede paardenharen sofa en een buikige
kast met tin. „N-neu," zegt Pieta juffrouw Dozijntj eachtig.
Ze neemt een vischje van opaalkristal op in de
winkel. „Dat is zeker het fijnste dat je hebt, niet Pa ?"
En Pa krabbelt een komieke split in zijn baardje en
morrelt zoo'n beetje aan zijn bril. „Ja hoor, voor
enne .... wat moet dat nou ?, in de huis--zichtg
kamer? Ja Pa, mag het eigenlijk niet? O-nee, kind,
het mag eigenlijk wel! Zie je, oue schat, het staat
binnen veel yeiliger, is het niet zoo ? Véel veiliger,
me-dochter." Ze glimlacht in zijn oogen. „Jij beeld."
Haar blikken glippen ook nog langs de blanke lichtgezichten en de stralende kleederen van de schilderijheiligen, de flitsende rozenkransen en de wereldsche
halssnoeren, dan gaat ze met een groetend knipoogje
achterom weer naar de huiskamer terug.
En Pa gichelt stiekem met oue magere geluidjes.
„Het vischje — dat was zoo ongeveer het allergoedkoopste." Hij sjokt op eenige afstand achter haar
aan, en kijkt geamuseerd in de kamer rond. Maar
door zijn vermoeide jool-oogen slaat ook een duistere
gedachte, en hij aait Pieta eentonig.
„Pa," ze vangt zijn hand, „wat kijk je?, wat denk
je nou toch ?, hè ?, zeg 's ?"
Hij drukt haar met éen vinger achteruit, zoo sterk
is hij nog. „Och blaagie."
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En ze vergeet dat ook weer. „Vanmiddag zal ik
je toch 's wat erg lekkers laten proeven, Elias
Baruut ...."
Een oogenblik later hurkt ze als een eerbiedig
discipeltje aan de voeten van Sajet neer, in het kale
jonge kamperfoelie-priëel, dat nog maar de schamele
beschutting van enkele prille blaren-trosjes biedt, en
luistert verwonderd toe en zegt telkens: „O gunst."
En Sajet glinstert en geurt zoo, dat tien dames
er mooi mee konden wezen en de tengere sprietstengels op haar hoedje tangoën. „Ik wil je graag
een beetje weg-wijs maken," zegt ze rap, „je moet
weten in het leven waar je aan toe ben. Van een
gans kan je niet verwachten dat ze theebloemen in
plaats van eieren legt. Een man is zoo en zoo en
een man is ook weer anders." Ongelooflijk vlug
rollen en buitelen de woorden van haar lippen. En
Jacomijntje-de-hit die zich achter het boschje rhododendron's radeloos-hevig inspant om er ook wat van
op te vangen, hoort enkel maar: „Tji-tji-tji — tjap,
tj à-tj à-tj à — tiip ...."
„Net een tillegraafpaal," schimpt Jacomijntje en
doet weer of ze wiedt ...
En Pieta trekt diepe denk-oogen, en plukt grasjes
uit en steekt een kiezel in de mond. „Ik heb toch,
geloof ik, nooit verwacht dat een gans theebloemen
legt, maar — het zal wèl een leuk gezicht wezen."
Sajet stoort zich daar niet aan. „Geloof mij —
wittebrood wordt in het huwelijk gauw roggebrood,
ik kèn het leven, ik weet wat er in de wereld te
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koop is. En de mannen — je moet iets-van-mannen
nooit voor honderd procent serieus nemen. Ik ken
nou twee mannen intiem."
Pieta zakt van schrik overzij. „Wat zeg je ?"
„Nou ja," Sajet slaat een vlieg plat op haar linker
kuit, „de twee mannen in Wilco. De man die jij
eenigszins kent en de andere die heelemaal een
vreemde voor jou is. Een man heeft minstens twee
harten, en een heele hoop verschillende inzichten:
wat hij bijvoorbeeld voor zichzelf leuk en aardig
vindt — vindt hij voor zijn vrouw gevaarlijk en
on-netjes, hij heeft een gezicht zus en een gezicht
zoo : twee instincten, twee eh.... twee.. . ."
„Oogen," helpt Pieta en glariet en ziet er toch
bezorgd uit. „Nou daar zeg je zoo wat", denkt ze,
„maar hoe zit dat dan met Hans ?"
Sajet's stem kabbelt daar als een beekje over heen.
„Je dient er rekening mee te houen, hè?, en je kan
toch ook niet als twee zure haringen bij elkaar in
een drupsflesch zitten. Je moet ...."
„Nee," Pieta spuwt haar steentje uit, „dat lijkt
me niks gedaan, zelfs niet met een augurk en drie
uitjes er bij. Maar die twee gezichten — ben je er
zeker van dat het er twée zijn ?, dat lijkt me toch
eng? Leer jij dat allemaal op die seances?, en hebben
wij er maar éen .... ?"
„Mè-èlk kookt ó-óver," krijscht Pa met een kaketoestem op het stoepje.
En Pieta fladdert als een opgejaagd krielhennetje
door de tuin. „Och me beeld van een fornuisie ...."
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En 's middags staat ze vergenoegd in een borrelende
pan met groentesoep te roeren, zet éen hand op de
zij en kleppert ook met éen voet een dansje op de
vloer. „Zal ik ooit in kennis komen met dat tweede
gezicht van Hans Wietzel ? Jeu-eu, toch een vreemde
toestand. En heeft me lieve goeie Vader dat ook
gehad? Of is dat iets uit de laatste tijd ? Ja zeker,
de tijd verslechtert." Tevreden kijkt ze daarbij rond.
„Fijn droog huis hier, fijn keukentje." Ze let op de
keurige regelmatige plooitjes in het hagelwitte venstergordijn, haar goud-rood emaille, de propvolle glazenkast. „Hè, toch zoo eenig. Dus — als Hans me een
schaap en een wurm noemt, dan meent hij dat niet
voor honderd procent, daar zit toch wat troostrijks in."
Ze maakt ook koffie-extract en snuift genietend de
pittige geur op. „Hemelsche koffie, ik geloof toch
niet dat ik het naar zou vinden om met Hans Wietzel
in een drupsflesch te zitten: stop met gaatjes boven
ons." Ze legt de hand op een mandje met versche
dikke peulen, ruikt aan een hoopje selderie en slaat
met het gemakkelijke gebaar van een kenner de
knisterende bladkraag terug rond een gave blanke
bloemkool. „O lieve hemel, ik heb het toch zoo
goed — zoo goed."
Door het spie-venstertje in de achterdeur tuurt
ze naar het roodplavuizen binnenplaatsje met de
waterput.
De hit Jacomijntje veegt de goot door en kliekt
pleizierig met het water, dat ze monter druk opschept
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uit de put en overdadig speelsch weer uitstort. Met
een onwezenlijk-vage blik die er haast niet is, kijkt
ze nu en dan om naar de keuken. Haar touw-kleurig
pluishaar hangt zonder kracht of heerlijkheid om
haar dunne oortjes heen, maar haar klein scherp
neusje heeft wat kwieks en waakzaams en beweegt
als snuffelend. Ijverig druppels van de bezem zwaaiend,
loopt ze achteruit, opent onverhoeds de achterdeur
en trekt haar dunne wenkbrauwtjes bibberig op
haar oogen. Ze wordt niet graag bespied. „Oh —
u je ... ?", ze smekkert. „Gootje gedaan, vies gootje,
kledders lagge er in, póeh, nou geef niks, ben er zat
erger." Er glijdt wat listigs door haar suf-fiets lachje.
„Bij ons in de Tobias Brakel," rekt ze, „nou dat —
dat weet u wel, daar heb je goten om een baggermasien na toe' te sturen." Een klein zenuw -trekje
rilt in haar eene mondhoek, maar ze knippert tegelijk
brutaal-stiekem. Het is duidelijk dat ze aan de slikgoot
van het weeshuis denkt: „Zoo typisch dat we vlak
tegenover elkaar gewoond hebben."
Pieta luistert onbeholpen verstrooid toe. „Wat
moet je nou zeggen?, wat zeg je daarop ?" Ze kan
de hit niet goed aan. Onzeker beweegt ze het hoofd,
een knik wordt dat niet. „Waar is je stoffer ?", met
haar pink strijkt ze over een bestoven richel, „kijk
's even — nou, ga dan maar gauw aan de slag, alle
ondermuren, raamposten en deuren." Ze denkt : „Een
hit is niet zoo'n begeerlijk iets als ik dacht."
Bij de bloemen in de tuin vergeet ze dat. De aarde
is warm aan haar voeten, een zoete zomergeur stijgt
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zwaar naar haar op, bijen en vlinders dwarrelen om
haar hoofd. Ze neuriet — ze neuriet zoo hard mogelijk.
's Avonds drinkt ze met Pa Baruut nog een kop
koffie in het opkamertje. „Een stille dag," mompelt
Pa achter zijn rookwolken uit. En ze turen over hun
dampende kopjes naar Borrebag's kunst-korrel en
het bruine corset bij Druttel en zoon.
„Hans komt nou niet meer, wel Pa ?", Pieta fluistert
het haast en ze doet haar best om niet te zuchten.
„Jammer dat het zoo'n princiep van hem is, om
niet op te bellen."
„N-nee — j ja," zegt Pa slaperig, maar zijn oogjes
kijken pienter-waakzaam door de brilleglazen heen,
„hij heeft de trein al weer niet gehaald, och ja, met
zaken, hè ?"
„Ja, met zaken," echoot Pieta. En dan oogen ze
weer naar de kunstkorrel en het bruine corset.
„Als een man zoo vaak de trein mist," mijmert
Pieta, „heeft dat dan ook wat te maken met het
tweede gezicht ? Jammer dat je er niet over praten
kan met Pa — Pa die zal, omdat hij niet getrouwd
geweest is, wel een zintuig missen !"
Tegen bedtijd bekent ze in alle onschuld: „Ik slaap
nou niet graag meer alleen."
„Nee ?", Pa krabbelt aan zijn kin, „nou — och,
dan heb je ook alle kussens alleen en geen ruzie
over het laken."
Pieta gichelt mat. Maar ze stelt bij zichzelf vast:
„Zie je wel dat hij een zintuig mist !"
En ze bidt in haar bed hartelijk voor Hans Wietzel.
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„O lieve Heer, laat hij toch goed uitkijken.” Maar
ze denkt: „Werkt dat tweede hart nou bij hem?,
of moet je daar langer voor getrouwd wezen .... ?
Zie ik een lichtje daar op de mat ?, ohee, in die hoek
daar is een zwart gezicht dat grijnst." Ze laat het
lampje op het nachtkastje branden. „Spijtig dat je
niet voor je huwelijk weten kan of je een man hebt
die alles dubbel heeft. Ik voel meer voor enkel.
Zondag ga ik toch ook weer 's naar de kerk. Zonde
als je zoo'n mooie plaats hebt in het middenvak,
om er niet op te zitten."
's Morgens staat ze lustig-fluitend haar krullen uit
te kammen. En als ze haar bed opmaakt, wipt Sajet
nog even binnen. ,,Dag! Doe jij dat zelf? Ik heb
al gezwommen. Waarom zwem jij niet? Is je man
niet thuis gekomen?, zoo? Oh ja, wat ik zeggen
wou: Lien van Asperen, die komt nog al 's, niet?
Dat is een flirt. Hou de vriendinnen zooveel mogelijk
van de vloer! Ja Sajet, hoe doe je dat ?, en als het
nou goeie kennissen-vriendinnen van je man zijn,
Sajet ? Och, eendvogel, een man hoeft geen vriendinnen te hebben! Tja, maar als hij ze nou wel
hoeft, Sajet ?, kan hij dat helpen?, nee immers?,
net zoo min als van dat tweede gezicht." Sajet lacht.
„Dat is ingeslagen bij jou! Maar dat zeg ik je, voor
een vrouw die je drempel plat loopt, moet je oppassen ! Kan je daarvoor oppassen, Sajet ?, het is geen
vodje papier, dat je van het karpet veegt !" Het
flitst door haar heen: „En jij zelf dan?, kom jij
hier als huisknecht over de vloer ?" Een inval neemt
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de gedachte weg. „En die gezichten," vorscht ze,
„daar gaf je gister geloof ik geen antwoord op, hebben
wij die ook ?"
„Wíj ?", Sajet tikt bij elk woord dat ze zegt, met
de knokkel van haar rechterhand vinnig gedecideerd
in de palm van haar linkerhand. „Als een man er
twee heeft — moeten wij er twintig hebben."
Pieta zucht zwaar. „Het is zonde." Ze wil op de
rand van haar bed gaan zitten en zakt achterover.
„Nee — dat speel ik nooit klaar," zegt ze onderwijl.
Aan de tweede broodmaaltijd is ze wat stil, maar
ze eet flink, er is bessen jam en smeerleverworst en
radijs. „Nou blijft Hans toch wel erg lang weg,
niet Pa ?"
„Tja-a," bromt Pa mafferig, maar het is of hij
zelfs met zijn handen luistert naar elk geluid in de
straat. „Vanavond," bepaalt hij, „in de voor-avond."
Hij denkt: „Dan kan het altijd nog meevallen."
En Pieta geeft die middag met behulp van Jacomijntje de achterkamer een beurt. „Dan hebben we
nog wat afleiding ...." Ze sleepen de zware tafel
naar een hoek, dragen stoelen en standaardjes naar
de gang, zuigen het vloerkleed.
En als ze dan erg bezweet en stofferig zijn, dient
Pa met een opgewekt blaat-stemmetje mevrouw Joons
van Stackehoel aan.
ontvalt Jacomijntje.
„Góffer.
En Pa trekt een verontwaardigd knijpmondje tegen
haar.
Maar Pieta gooit gauw haar vlekkerige schort af,
....",
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trekt een kam door haar verwilderd haar, wascht
haar handen, en komt met een zwarte veeg op haar
wang en een uitgetornde roknaad op haar heup de
kamer in. „Ik stoor toch niet ?", vraagt mevrouw
Joons van Stackehoel, ze draagt een hoedje als een
koningskroon, heeft een smeedijzeren gezicht en lijkt
een beetje op de sfinx uit de woestijn. Statig rijst ze
op uit haar stoel, mevrouw komt nooit gewoon
overeind, ze rijst op. „Ik stoor niet ?"
„Oh nee, mevrouw, zeker niet, mevrouw," prevelt
Pieta en heeft het land aan zichzelf.
Mevrouw geeft niet zoozeer een hand, ze raakt
met de vingertoppen Pieta's vingertoppen aan. En
dan zakt ze weer af naar haar stoel, en de stoel wordt
een zetel als mevrouw er op zit. Er hangen tulen
vleugels over haar mouwen en haar rug lijkt van
gips. Mevrouw Joons van Stackehoel is zoo deftig,
dat men zich haast niet voorstellen kan dat ze ooit
tegen onz' lieve Heer „alstublieft" zou zeggen. En
Pieta transpireert al erger. Er liggen zweet-tranen in
haar oogholten. En de zon schijnt fel naar binnen
en ze kijken elkaar pal in het gezicht daar op dat
kleine kamertje. „Bevalt het u hier, mevrouw Wiet
Ja, mevrouw Joons van Stackehoel, het bevalt-zel?
mij best. Een heel verschil van leefwijze niet waar,
mevrouw Wietzel ? Een héel verschil, mevrouw Joons
van Stackehoel. Uw echtgenoot is veel uit, naar ik
hoor, mevrouw Wietzel? Hij is veel uit, mevrouw
Joons van Stackehoel." Er valt een kleffe stilte en
de kunst-korrel daar buiten lijkt op en neer te dansen
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met alle letters tezamen en ook met elke letter apart.
„O lieve Heer," smeekt Pieta in zichzelf, „laat die
duvelsche Pa toch komen, die houdt zich buiten
schot." Ze humt heesch.
En dan komt Jacomijntje zonder te kloppen en
op haar kousevoeten binnen. ,,De.... d-de thee,"
stamelt Jacomijntje, en haar puil-oogen zeggen al-door
nog : „Góffer....." En ze morst een scheut van de
gloeiende thee op haar rechter groote teen, die uit
een klein gaatje loert, en hipt op van schrik en zegt
gesmoord: „Au-au — góf ...."
Pieta trilt van het hoofd tot de voeten, en er staat
koud zweet op haar neus. „Zet maar gauw neer, en
ga dan! En voortaan kloppen als je binnenkomt."
Maar nu krijgt Jacomijntje venijnige streepjes
een paar maal kijkt ze om, dan maakt ze-ogen,
een raar kronkel-gebaar, een gebaar of ze het van
een slangen-bezweerder afgekeken heeft, en sist :
„Pst — pst... ." En ze maakt opnieuw het kronkel.
gebaar en wijst naar de vloer. „Pst — pst."
Pieta kan het niet langer negeeren. „Wat is er
Jacomijntje?, doe niet zoo zonderling."
En Jacomijntje rekt zich uit of ze van elastiek is
en ze lijkt ongelooflijk lang en mager te worden.
„Der hangt een bandje uit u.... je.... rok," zegt
ze gedempt snauwerig, „een witte band." En dan
schiet ze meteen het kamertje uit.
Als Pieta na verloop van tijd mevrouw Joons van
Stackehoel met veel lieve zweeterige glimlachjes en
preveltjes en een buiginkje in de winkeldeur uitge270

laten heeft, keert ze zich hevig-ontstemd naar Pa om,
die frisch en lekkertjes uitgerust met een krant onder
de arm, de winkel weer instevent. „Gó, dat u me
alleen liet met dat rijke — dat deftige mensch !
Hoe kon u ?"
„Kom-kom," sust Pa, „wat is dat nou?, ze kwam
niet voor mij, ze kwam voor jou. En ze is niet rijk
— ze is dood-arm, ze is alleen maar deftig, ik ben
nog nooit wat aan haar kwijt geraakt."
Tegen zes uur arriveert Hans Wietzel, hij loopt
nog altijd met een stijve hinkelknie en heeft slappe
rimpelwalletjes om de oogen. „Beste zaken gedaan
Pa, een tinnen kardinaalsschotel op de kop getikt,
twee tinnen ampullen, een pixis .... enfin dat vertel
ik je dadelijk op kantoor, ook een Rembrandtkan
en een bronzen aquamanille, zèstiende eeuw.. .
Hij • tilt Pieta op, hij verplettert haar bijna in zijn
armen, en zijn innige glimlach staat tusschen dikke
bruine wangplooien in, en heeft wat verweerds, maar
zijn huid voelt frisch aan en zijn mond ruikt naar
fruit. „Schat — schat, ben jij een heele nacht alleen
geweest ?, oh lieverd, ik heb zoo verschrikkelijk
verlangd — ga je even mee naar boven ?"
„O ja ?", fluistert Pieta, „heb je. . . . ?, o ja ?" Ze
kijkt hem van vlakbij in de oogen. Hij is haar eigen
lieve Hans. „Gek zeurt die Sajet eigenlijk. En het
heeft een verkeerde invloed."
— De broeierig-heete Camelia-straat ligt slaperig
tusschen de afgesloten hitte-werende huizen in. Lui
en breed strekt de middagzon zich uit op de grauwe
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gloeiende keien, de roode en witte bloemen in de
vensterbakjes liggen als slapende babyhoofdjes tegen
de droge grijze aarde, de lingerie-zaak dommelt achter
zijn markiezen, de grutterij heeft al zijn buitenjaloezieën neergelaten. De letters van Borrebag's kunst
zien er verveeld-stichtelijk uit.
-korel
Pieta kijkt er maar liever niet naar.
Ze staat voor de spiegeldeur van de linnenkast in
de slaapkamer en steekt het gezicht wat vooruit. In
haar gedachten spreekt ze iemand venijnig toe, en
trekt een apen-gezichtje: een lange bolle bovenlip,
spleet-oogen, ronde neusgaten. „Wá-wá-wá," jouwt
ze, „ie-jie-ie ...." En dan hoort ze Cunera Buts toch
weer opnieuw zeggen: „O Hans, jongen, je vertulkte
de gevoelens van de aanwezigen meesterlijk." Pieta
trapt een heeren-schoen uit de weg. ,,Zoo-zoo-ach?,
meesterlijk...." En dan staat ze verschrikkelijk met
de oogen te draaien. „Vertolkte ...." En ze legt de
handen kruiselings over de borst en wauwelt tegen
,de plafond-lamp. „O-oh heerlijk zalig maantje.. .
Ineens kijkt ze om zich heen of ze zich schaamt.
„Och kom," moppert ze, „larie." En ze begint langzaam heen en weer te loopen, eerst op de deur toe.
„Nee, ik moet mij immers verkleeden ?", daarna
gaat ze naar het raam. „Nee, niet uitkijken." Bijna
onbewust blijft ze op en neer drentelen en vat terloops een oud gesprek met Hans Wietzel op, een
wittebroodstijd-gesprek. „Bij de meesten is liefde
niet eeuwig, hè Hans, maar bij ons .... ?" Hij trekt
een ronde galm-mond of hij luidkeels zingen wil,
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maar hij zingt niet, hij raspt met de steel van zijn
pijp langs zijn tanden. „Bij ons," schertst hij, „is de
liefde vannacht om twaalf uur afgeloopen." Pieta
hoort het zoo duidelijk, of hij het van vlakbij zegt
en ze zucht net als toen. „Hè — née, Hans." En
dan geeft ze de schoen weer een schop.
Het gemompel in de winkel wordt voor een oogenblik wat krachtiger. Een vermoeide donkere vrouwestem zegt iets, een mannenlach glijdt daar instemmend
en streelend over heen. Pieta bijt op haar nagels.
„Nou schiet op," ze trekt haar ochtendjurk uit en
wascht zich en verzorgt haar handen. Een paar keer
begint ze krachteloos en wild te neuriën, het kleine
geluid brokkelt af in haar keel. „Och," moppert
ze tegen zichzelf, „je ben een hark. Als Hans zoo
aardig gepraat heeft op Cunera's in.. . . intellect-club,
moest jij blij toe wezen, trotsch en zoo." Ze legt de
vinger nadenkend op de mond. „Ja, maar weet je
wat het is, ik heb een angst-zenuw onder in mijn
maag, een ongelukkige-liefde-zenuw en bij het minste
of geringste hipt die op. Als iemand ontrouw zegt
— hup, als iemand over een verleidelijke vrouw
spreekt — hup, of over een mooie wreef of een
scheenbeen — hup, hup, dat is een ziekte, een huwelijksziekte denk ik, daar kan je niks aan doen."
Zorgelijk soest ze er op door en dan moet ze de
handen plotseling weer stijf tegen de borst drukken.
„Oeh-oe, nou komt mijn huwelijksonrust wéer opzetten, jeu jeu, dat daar nou geen pilletjes voor
ontdekt zijn." Jachtig grijpt ze naar een jurk in de
Ik verwacht het geluk.18
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hangkast — maar ze laat het bij het gebaar. „Neenee," weert ze zacht, „nee-nee." En ze fluistert met
een scherpe ademgier: „O duivel van de jaloerschheid !" Maar ze zegt ook mak in zichzelf: „Ik wil
er niet eens bij wezen. Ik ga hier zoo lang zitten."
Ze zakt op een stoel neer, de armen gekruist, de
kin op haar halskuil. En ze gromt opeens met een
giftig-breed uitgerekt mondje: „Ik zou op iemand
kunnen schieten, die.... die ....", en dan knikt
ze heftig, „héusch !" Haar stijf-omgebogen armen
vallen voor een oogenblik slap omlaag. „Och, nou
ja, hè?, nou ja.. . ." Maar dan sist ze opnieuw met
de stijve wijdgetrokken krullippen van een Grillebrugleeuw: „Ik zou ook me zelf — me zelf.. . .",
en ze maakt dat af met een enkele geweldige hoofd
ik...
-kn
Maar dat netelige stemminkje zakt ook weer weg.
En haar handen voegen zich vredig tezamen in haar
schoot. „Heerlijk koel hier, o ja — hiér ...." Ze
glimlacht afgeleid. „D áar stond het in me droom,
en met rosse gordijntjes, rosse — dat is toch een
meisje ?, ja — of blauw? Maar een schoonheid van
een wieg, tule, zij, strikken." Zij meet met haar blik
de afstand tusschen ledikant en spiegelkast. „Zou
dat wel gaan, daar ?, nou — een wieg! En je moet
nog ruimte voor het schommelen over hebben?
Gek dat ik het kindje niet zag, verreweg het voor
Ongedurig haalt ze de schouders op. „Nou-namste."
ja, een droom, een droom-baby. Zouen wij wel ooit
kinderen krijgen?, al ruim veertien weken getrouwd ...
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afijn, je kan het niet weten... ." Vroom kijkt ze
omhoog. „O Heer, laat ik alstublieft bij mijn kindje
mogen blijven, Ms er dan tenminste eentje komt ...."
En ze meent dat ze niet meer naar het praten in de
winkel luistert, maar ze doet niet anders. „Afijn,"
zegt ze verstrooid, „nou afijn."
Ze staat rekkerig op en gaapt en praat voor de
spiegeldeur van de linnenkast tegen zichzelf. „Hans
Wietzel, die staat mij beter aan dan zijn kennissen,
meest dames-kennissen, idioot. En neem nou die
ijzerbijterige Joons van Stackehoel, brrr, en mevrouw
Van Asperen, net een peluw op voetjes, en hier die
Cunera Buts, knokerig als — als een takkebos !"
Plotseling maakt ze een jolig-gekke glij -pas. „O, me
nieuwe jurk, me jurk .... Krankzinnig om die te
vergeten voor — voor .... ja waarvoor eigenlijk ?,
voor niks !"
Omzichtig schuift ze de gebloemde dunne zomerstof
over haar hoofd en schouders, strijkt de plooien
glad over haar smalle meisjesheupen, legt de vingertoppen gewild-gracieus tegen elkaar aan en draait
langzaam rond. ,,L—leuk! E-é-nig. Deze jurk trek ik
aan als ik naar het Huis ga." Ze neemt de lange plisséstrookjes van haar rok bevallig met een tipje op,
buigt het hoofd wat opzij, en als ze Hans Wietzel's
jongensachtige springstap op de trap hoort, draait
ze opnieuw rond. „Ja wacht 's, zal ik niet liever
uit mijn humeur wezen?, nou, waarom eigenlijk?,
wat voor reden kun je opgeven, nee vandaag zal ik
's vreeselijk zachtmoedig zijn !"
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Met groote gehaaste stappen holt Hans de kamer
in. ,,Zoo?, wat speelt het kind ?, Moeder de Gans ?",
het bolle fronsheuveltje boven zijn neus glimt of er
een lichtje achter brandt, dat heeft hij alleen maar
als hij ergens buitengewoon mee ingenomen is,
„dag-dag-dag — gauw een zoen. Ik moet nog weg."
Hij pakt haar met verkropte kracht bij de boven
zoent haar ook vreemd-verkropt.-armenbt,
„Bespreking," hijgt hij zoo'n beetje opzettelijk, „meubels knopen .... 0 ja, zeg ze willen mij op de Kunstvoor-allen-club hebben en bij de geestenklopperij en
zoo .... ! Wie .... ze, Hans ?, welke — ze ... ?
Oh nou — dat vertel ik misschien vanavond, sjoer !"
Hij laat haar los met een hartelijke duw, wuift kinderachtig met éen vinger vlak voor zijn oogen, draaft
al weer weg, vergeet nog 's om te kijken en slaat de
deur met een jachtige klop achter zich toe.
„Tjikkie bah," Pieta laat de armen houterig
afhangen langs haar gladde bloemetjes-heupen, „ze
— ze .... !, dat vertel ik je misschien — misschién
— en mijn jurk .... mijn nieuwe jurk ...." Fel
hapt ze in haar duim. „Is dat dan iets van zijn tweede
hart . . ?"
Het bezoek van juffrouw Baberg leidt haar af. „O
wat een rijkdom, wat een rijkdom hier," zucht
juffrouw Baberg overweldigd, en ze brandt haar
lippen aan de thee. „Mag Paperg ook 's komen
zien ?, och-och, een museum is er niks pij. Wat heeft
die kleine Pieta het ver gepracht ! Weet de kleine
Pieta wel dat het mij eventjes pezeerd heeft, dat ze
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geen perichie van haar huwelijksreis gestuurd heeft?,
een kaartje uit het puiteland, had ik zoo graag gehad,
nou als het weer 's gepeurt .... ?"
Pieta knikt en glimlacht en loopt statig in haar
nieuwe japon voor „Tes" uit en laat haar het heele
huis zien. „Hier is de proviandkast, en daar de
kelder, en hier de bij-keuken, en dit is ons opkamertje
en daar het kantoor." Voor elke open en dichte deur
en in elk vertrek slaat juffrouw Baberg de handen
in elkaar. „Wat een rijkdom, wat een rijkdom. Mag
Paperg ook 's .... ? Oh, die kleine Pieta — een
museum is er niks pij. Dat is wat pizonders ...."
En op de stoep teemt ze nog : „Maar dat er geen
perichie uit het puiteland kwam ...." En haar lang
scherp gezicht glanst van voldaanheid.
Vlak na juf rouw Baberg komt Moeder, ze schrijdt
lieftallig voorwaarts, en draagt een bruin-satijnen
japon en schudt Pa Baruut, die juist uit zijn slaap
komt, overdadig-hartelijk de hand. „Lieve-kamertj
Pa... ." En Pa zegt vitterig: „H'm !" Maar Moeder
trekt een glad visite-mondje en heeft een soepel
stemmetje. „Wij krijgen in de plaats van mevrouw
Mast, de vrouw van de organist Ebelei, dat is wel
een verbetering. Ze zal ongetwijfeld een lieve aanwinst voor het bestuur zijn."
Pa wipt in gedachten een vischgraat uit zijn kiezen.
Voor de dames Mast en Ebelei heeft hij geen belang
„Hebben geen van beiden ooit een voet in-steling.
de winkel gehad." Het klinkt of hij zoo maar wat
in de keel bromt.
f
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En Moeder praat intusschen met Pieta als met
haar vriendin. „Tusschen dominee Creboolders en
Siebje is het uit, en nu haat zij de heidentjes en
heeft Sint-Vitusdans, het is toch ijselijk .....
En dan vertrekt Moeder ook weer, en loopt met
een mislukte zweefstap. „Als een mestkever die zijn
hielen verbrand heeft," gromt Pa.
En die zelfde week komt vrouw Boeklee ook.
„Prinses, ik mot toch effe zien hoe je er bij zitte,
Heere wat een stofnesten overal ...." En Pieta somt
weer geduldig-branieachtig op : „Dit is mijn eigen
kamertje, en hier de slaapkamer en daar de logeer.
kamers ...." Vrouw Boeklee zet haar voeten breed
neer. „Oho wat een stofnesten ...." Ze klimt ook
naar de zolder. „D àt is een pracht, wat een ruimte
— mensch-mènsch, daar kan je op rond-rijen in een
koes met vier paarden." Rood en blazend sloft ze
door de winkel. „Hiér is het Katteliek." En op de
stoep zegt ze triumfant : „Boeklee hèt scheerpripperaten, toch hoor — nou, veel beter.... En als je
er niet te hoovaardig voor benne, Prinses, zoek mij
dan ook nog 's op... ."
Een beetje verwaand op haar nederigheid, knikt
Pieta haar toe. „Spreekt toch vanzelf ...."
In de warme zomertuin loopt ze met Hans Wietzel
pink-aan-pink — dat kan alleen als Jacomijntje ver
na vijf uur. En ze blijven zoo-maar 's-trokenis,
bij een rozenstruik of een aardbeienplantje staan en
kijken elkaar stoeierig aan. „Nou spelen we wittebrood, hè kleintje.... ?'
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Maar dan trilt Pieta's ongelukkige-liefde-zenuw
weer. „Neem je dat aan.... dat van die clubs? Wie
is daar toch zoo voor, hè? En dan vragen ze jou
alleen ?" Hij lacht diep in de keel. „Ja kindje, voor
jou zou het toch niks wezen, op die intellectueele
club, alleen maar verhandelingen over wetenschappelijke onderwerpen en zoo. Cunera Buts, de voorzitster, laat lang niet iedereen toe. Wat is dan wèl
iets voor mij, Hans ? Nou, ja —", hij moet er zich
lang op bezinnen, „je avondjes met de kinderen van
het Huis ?, je mag ze wat mij betreft wel om de
twee weken vragen. Werkelijk Hans ?, ja dan kan
jij ook beter van huis! En — kind, een zangvereeniging ? Je hebt een aardig stemmetje. Wil ik daar 's
moeite voor doen bij een directeur? Dat heb je
dan alvast elke week, voor aanstaande winter ook
een mooie afleiding. En misschien krijg je daar een
aardig vriendinnetje. Waarvoor praat je het zoo aan,
Hans ? Praat ik het aan, kind? Nou, soedah dan.
Zal ik een roos voor je afsnijden? Och nee, laat
maar, Hans."
En op de poffertjes-avond denkt ze : „Is dat dan
iets voor mij ?"
Wina Levina, Stijn en de jongens zitten eerst stugbedeesd rond te kijken, grinniken schuw en voeren
een heimelijk gesprek met de oogen ... .
Pieta trapt, om ze op hun gemak te zetten, een
oue rammelende kerkstoof om, en gaat boven op
de tafel zitten. „Zeg, jullie ben *hier niet in Moeder's
kabinetje! Zit daar niet als een vleermuis die een
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baby verwacht, Stijn ! En Wientje, steek dat houten
gezicht van je in je bandzak .... Toe jongens, doe
's wat!, geef 's een jubel-schreeuw! De poffers
komen ...."
Een schuwe uitgelatenheid breekt dan los onder
de kinderen. En uitgelaten zitten ze ook te schransen,
ze krijgen vette olie-lippen en kauwen smakkerig.
„Zjalige poffers," zucht Stijn, en ze loert met taxeerende Opoe-oogen rond, en wijst met haar vork
hier heen en daar heen. „Kijk die steenen vent op
het kassie ! En is dat nou wel een fesjoendelijk
schilderij van die erge bloote bedelaar? Zjeker duur
goed ?"
Wina Levina zakt lui een beetje onderuit in Hans
Wietzel's stoel. „Zoo, is dit nou jullie huiskamer?
Voel me net het hoofd van het gezin. En wat heb
ik een lief wijfie, een pijperek is er niks bij."
„Ik wou," zegt Dorussie met een volle mond,
„dat-tik voor een week genoeg kon eten." Hij grijnst
verrukt, en likt tersluiks zijn bord af, aan zijn neus
en kin kleven suikerkorrels.
En Roeltje zucht diep van genot. „Net of ik een
maag vol keisteenen heb, fijn eten — fijn alles hier.
Het is in lang niet zoo fijn geweest. Wina Levina
geeft nooit meer wat lekkers."
„Nee," Wina Levina lacht wrang-pleizierig, „ik
pot me centjes op tegenwoordig. Je kan nooit weten,
meschien wor' ik nog 's om me duitjes genomen,
hè ?, als ik in God's naam maar niet zitten blijf,
dan word ik vast ongeloovig. Waar is dat oue me280

neertje dat hier altijd is ? Leit die al op ze bed ?"
Pieta laat de meeste opmerkingen en vragen maar
stilletjes passeeren. Nu zegt ze wat straf: „Is het nog
altijd niet uitgekomen, Wientje ?"
„Geen spier," snoeft Wina Levina, „ze hebben me
uitgevraagd, o man, met ze allen. Ze zouen je op de
pijnbank willen leggen om het uit je te halen. Twee
weken in huis-arrest gezeten, twee weken melk-water
met droog brood gehad. Bedreigd met de plizie.... met
een opvoedingsgesticht. Toe' heb ik beloofd : ik zal
niet meer snoepen. En nou snoep ik ook niet meer.
Maar daarom heb ik wel geld .... nou !, reken maar
van jets. Als ik uit het Huis kom, zet ik een glansstrijkerij op."
„Nee," helpt Stijn, „een sjegarenwinkel, dan heb
je nog kans op ánslag."
„Een snoepwinkeltje," mompelt Dorussie.
„Een pezar," oppert Roeltje, „met scheepies —
enne bootjes en prentenboeken."
Als het tien uur slaat, springen ze op, hotsen om
de tafel heen en blerren : „We gaan nog niet na'
huis, nog lange niet — lange niet ...." Ze happen
naar adem en beginnen opnieuw: „En voor Pieta
nog eenmaal troelala — troelala — troe .... la ... .
lá.... Waar is mijn mus ?, heb je mijn sjieke dassie
ook gezien? Jij heb mijn zjaddoek in jouw zjak,
loedertje. En wanneer magge we weer komme pof
-fern?"
„Nou, vandaag over een maand," bepaalt Pieta
weifelend, „en Zondag over een week mag Roeltje
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een keer komen. Maar je moet heel stil wezen, Roel,
dan is Oom Hans thuis .... En dan kan ik eerst
's zien hoe het hem.... hoe het mij bevalt ...."
„Ph-ph," doet Wina Levina minachtend, „de Keizer
van Sina .... En is het nou altijd nog zoo an met
jullie ?" Ze kijkt even opzij. Antwoord komt er
natuurlijk niet. „Ph-ph," doet ze wat beschaamd.
In de schemerig-verlichte winkel houen ze elkaar
bij een tip van de kleeren vast. „Oh tjisses, net of
je hier een geraamte hoore rammelen! Zjie je hier
nooit een witte gedaante ?, nou ajuus ! Wel bedankt."
Buiten loopen ze arm in arm. „We gaan nog niet
na' huis — nog lange niet — lange niet. Want me
Moeder is niet thuis. En al was me Moeder thuis,
dan gingen we niet — gingen we niet — gingen we
niet naar huis.. . ."
Pieta kijkt ze tersluiks na in de deur. Hun beenen
en armen fladderen zonderling in het donker, hun
lage halve stemmen sterven al gauw uit. „Ja," denkt
ze, „dat is ook weer voorbij en wat nou verder?
Pa is vast en zeker te dommelig om nog drie woorden
te zeggen. En Hans Wietzel?, wat doet Hans Wietzel
nou op zoo'n club ?" In haar verbeelding ziet ze
hem praten met Cunera. En haar ongelukkige-liefdezenuw trilt. „Hans Wietzel vertelt me ook niks —
nooit de dingen waar het op aankomt."
— Maar op een stil middaguur heeft ze, een paar
dagen later, toch een gesprek met hem. Zij zitten
in het warme open kamperfoelie-priëel. Sprieterig
uitgerekte bladschaduwtjes dwarrelen over hun ge282

zicht en handen. Het thee-servies op de tafel staat
in een roode lichtplas. De kleine magere boomkruinen
en de bloemen in de tuin dragen nog altijd afgemat
en schroomvallig de hitte van de dag. En er hangt
een doodsche stilte over de heete stad. Het is of
alle menschen het werk uit de handen gelegd hebben
en moe ineengezakt slapen. Maar Hans Wietzel zelf
is niet loom en hangerig, Hans Wietzel is verdachtbeweeglijk. Hij verzet ongedurig de voeten, strijkt
over zijn haar, laat de bank waar ze op zitten, kwajongensachtig piepen. Hij heeft het naar zijn zin
gehad vandaag, dat is duidelijk genoeg. Hij glimlacht
pleizierig in een opgewektheid apart, die hij met zijn
vrouw Pieta niet deelen kan.
„Je geeft er zeker niet om," zegt hij terloops,
„om vanavond mee te gaan naar dat verjaarpartijtje
van de Roelantsen ? Het gaat er altijd nog al deftig
toe." Pieta houdt even de adem in. „Nee," prevelt
ze, „liever niet." Ze denkt: „Er is een meisje dat
heet Beppie Roelantsen." Ze ontdekt nu ook een
eigenaardige uitdrukking in Hans Wietzel's gezicht,
en zijn glimlach lijkt van zijn eene mondhoek naar
zijn andere te springen.
Midden op de heete zomermiddag worden Pieta's
vingers kouelijk-vochtig. Ze breit iets dat geel en
wollig is, de steken willen haast niet van de pen.
„Wat maak je ?", vraagt Hans Wietzel, en hij geeft
haar kleine liefdevolle duwtjes, „is daar haast bij ?"
Ze wordt vuurrood. Hier heeft ze niet op gerekend.
Hans Wietzel vraagt nooit naar haar werk. „Och
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niks," mompelt ze, „nee." Ze frommelt het gele
wollen ding ineen. ,,Ik... . ik zag een aardig patroon
wou 's zien of ik het nog kon ! Wat is het-tje,
dan, poes ?" Hij trekt haar het breiwerk onverhoeds uit de handen, slaat het uit als een vlag,
— het is een baby jurkje. Even in haar schrik, ver
ergernis, is het Pieta of ze weg-glijdt-legnhid
uit zichzelf. „Och toe, ben ik dan zoo slap ?" Ze
drukt de rug van haar hand tegen haar mond en
bijt in de huid. Hans Wietzel stottert in een lach.
,,W-wat is dat — dat, liefje ?, w-waarvoor .... ?,
het — het is toch niet zoo ?" Op een stiekeme manier
schokt er een lach door zijn adem, hij wéet dat het
niet zoo is. Breed-uit of het een dekje is, legt hij
het jurkje over haar schoot. „Het hoeft toch niet
zoo gauw ?", fleemt hij. En hij zoemt: „Zoete —
zoeteke — bakvisch-mammie ....." En ze hoort
dat hij haar een beetje belachelijk vindt, maar niet
onaardig belachelijk. „Voor het — het leuke," verschoont ze nog, „zoo maar 's — het is mooi werk."
„Natuurlijk — natuurlijk," sust hij en drukt zich
even pijnlijk-heftig tegen haar aan. Maar Jacomijntje
staat ergens aan een open raam en heeft een lachkuchje. Hij schuift weer wat terug. „Zal Ik nou 's
thee inschenken, hè?, mag ik? En kijk je dan ook
weer 's een beetje naar mij ?", hij doet of hij bedelt
om een blik van haar. En hij is dan toch zoo stralend
aantrekkelijk. Zijn trekken schijnen bij bepaalde uit
te vermooien en te veredelen. Zijn innige-drukinge
mond bekoort haar altijd weer, zijn witte regelmatige
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tanden glanzen, zijn satijnen haar blinkt, in zijn
koesterende oogen gloeit verlangen en teederheid.
Pieta knikt goedig en lief. „O ja, alsjeblieft, schenk
jij maar." Ze heeft de oogen naar hem opgeslagen.
Zijn gespannen dringende blik wacht op iets liefs,
een lief gezegde, een betuiging.
En ze buigt zich als met een ruk naar hem toe.
„Oh Hans — Hans Wietzel, ik hou zoo van je,
Hans Wietzel, ik hou van je."
Hij knikt en glimlacht voldaan. „Ja, baby van
me, een klontje in je thee ?, ja ?, een klontje, zoo.
Ik ben de moeder nou en jij de vader."
Er is iets dat haar als van verre pijn doet en teleurstelt, maar haar lach wil het verdringen, ze gaat
gewillig op zijn spotachtige speelschheid in. „En het
— het kindje slaapt."
„O ja !", even trekt hij een rimpelig-ingetrokken
oue-mannenmond, „zoo vast als — als Haarlem."
En dan doet hij toch of hij iets in de armen wiegt.
„Suja-suja," neuriet hij met een hooge meisjesachtige
gichelstem, „daar buiten le-hoopt een a-a-ap."
„Och jongen," Pieta proest het uit, „een aap —
flauw."
,,Flauw?, ja voor jouw leeftijd wel!", hij laat
zijn lonkje komiek in zijn oogrimpels bibberen,
„over welke groote vraagstukken heb je vandaag
nagedacht, dame ?"
Ze zegt het grif. „Of liefde eeuwig is."
„Och-och," koert hij en maakt met zijn glimlachende mond een verschrikt-sussende beweging.
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„Bij ons dan,” beperkt ze, „of bij ons... ."
„Bij ons," hij houdt het melkkannetje boven haar
kopje en vergeet er een scheutje in te gieten, „nou,
lieverd, wij gaan nooit van elkaar weg. En nu —
st . .. St.... een druppeltje melk, hè?, zoo.... ?"
Ze slaat er geen acht op. „Is — is niet van elkaar
weggaan, eeuwige liefde, Hans ?"
Zorgvuldig rustig laat hij ook in zijn kopje de
druppeltjes melk vallen en schuift dan het schenkblad
naar het midden van het tafeltje. „Nou, och, er kan
iets tusschen twee menschen zijn, dat nooit ophoudt.
Er zijn ook menschen te over, pop, die van elkaar
weggaan en toch bij elkaar blijven."
Daar moet ze over nadenken. Er is iets in het
antwoord van Hans dat haar een huivering over de
rug jaagt. Maar ze vat zoo gauw haar eigen vage
teleurstelling niet. Alles in haar gespannen gezichtje
zegt : „Wat bedoel je ?, wat zeg je toch ?"
En Hans Wietzel lacht maar zoo'n beetje. „Kom,
nou eten we koekjes, hoor hartedief, jij een vanieljenootje, hè?, en ik een kletskop."
Hard wrijft Pieta zich over haar bruine bloote
armen. Het is of Hans Wietzel haar iets moois uit de
handen genomen heeft. „Of ik een klein kind ben."
De gedachte valt ook weer weg. Hans Wietzel kust
haar vingertoppen éen voor éen en dan ook nog
de trouwring en bij elke kus voegt hij een troetel
„Noga-aapje — donsje — lekkerbeetje —-nam.
meikers — chocolademuis —." Hij denkt: „Kind,
wat heerlijk dat jij die dingen nog zoo aanvoelen
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kan, zoo kersversch en — zoo voorwereldlijk."
„Zeg Hans," er komt een oude dringende wensch
in haar op en zij leunt vleiend tegen hem aan, „gaan
we nou ook 's naar Anruut en Vurenbart samen ?
Ja kind, zoo gauw ik tijd heb! En naar Bettig, Hans,
naar de zee ? Als ik me 's heelemaal vrij kan maken,
kind, de een of andere dag! En van de winter, hè
Hans ?, dan rijen we weer alle dagen samen, hè?
Oh kind, dat is nog zoo vèr af. En ik moet ook wel
's aan een klant en een kennis denken, kindje. 0 ja,
Hans?, en moest je dat verleden winter niet ? Ver
h'm, toen kende ik de menschen-lednwitr—
niet zoo van nabij. Hij kijkt op zijn horloge.
„Uk, ik ga aanstonds nog even weg. Al weer weg,
Hans ? Naar wie moet je nou weer toe ?, en waar
was je vanmorgen eigenlijk? Oh, iets voor de zaak,
kind! Wat dan voor de zaak, hè ?"
Hans drinkt met wrange groote monden-vol zijn
thee uit, het klokt zwaar in zijn keel, ruw-hard zet
hij zijn kop en schotel op tafel. Een oogenblik drukt
hij' dan de lippen zoo breed-vast op elkaar of hij
zich voorgenomen heeft de rest van zijn leven te
zwijgen. Maar dan ineens begint hij toch weer te
praten, en knipt bijna jolig een paar koekkruimels
van zijn knieën. „Knoop dit nou voor eens en voor
al in je oor, lieve kind: je moet mij — wij moeten
elkaar in het vervolg een zekere vrijheid van beweging
toestaan, een beperkte maar bepaalde ruimte, begrijp
je, liefje ?"
Ze kijkt verbouwereerd. „Nee Hans, ik — ik begeer
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geen — geen ruimte, Hans ?" En ze bijt weer fel in
de huid van haar hand. „I jie-ie," slaat het door
haar heen, „dáar is het — het tweede hart." Ze
moet de vingers stijf in elkaar drukken.
En Hans praat luchtig-vlot door. „Jij niet ?, nee,
ik had ook niets anders van je verwacht. Hoe zoo,
Hans? Omdat je mijn vrouw bent, schat. En nou
bijvoorbeeld mevrouw Van Asperen, Hans?, en als
ik, omdat ik dat niet noodig heb — nou ook van
jou niet anders verwacht? Dat zou dom wezen,
kindje, een man heeft daar behoefte aan, die krijgt
anders het gevoel of hij vastzit in een klem."
Hij geeft haar al weer een monkelende klap op de
knie. „Laten we dus afspreken, we doen in het
behoorlijke wat we willen. Ik praat met wie ik wil
en waar ik wil — en jij doet dat ook, als het zoo
's voorkomt, en we zeuren nergens over en we vragen
nergens naar. En ik sluit me aan bij die en die groep, als
ik er voor voel, zonder uitvoerige besprekingen met jou,
zonder dat eerst aan jouw opinie te onderwerpen!, en jij
hij glimlacht al bij de gedachte, „jij doet
— nou ja.
dat eventueel ook. Gaat de dame daarmee accoord ?"
Ze knikt bedeesd en wurgt zich haast in het nauw
toegedraaide halssnoer. „De twee mannen in Hans
Wietzel !", stuift het door haar heen.
En Hans praat met een aanhalig tuitje in zijn lippen
en hij heeft een zoen-stem. „Je hoeft er heusch niet
een doodbiddersgezicht bij te trekken, hoor dot.
Wij houden ontzettend veel van elkaar, maar wij
gunnen elkaar een beetje de ruimte."
..
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Ze knikt opnieuw en het snoer hangt weer wijd
om haar hals. „Mijn eene man zou wel bij me willen
blijven," pluist ze uit, „maar de andere wil — wil
— ja wat wil de andere.... ?"
Pa Baruut maakt een eind aan die gedachtengang.
„Hans," roept hij in de achterdeur, „neem jij Noach
's van de muur hier, en haal Jona 's uit mijn slaap
-kamer."
„Joe-oe-hoe," joedelt Hans met een raar-lieflijk
vrouwe-stemmetje, en hij geeft Pieta nog gauw een
zoen op haar krullen. „Dag zijden-fluweeltje."
„Dag," zegt ze vaag met een kleine dunne stem, maar
ze kijkt hem wel lief aan. „Andere Hans," soebat ze in
zichzelf, „pas j ij toch goed op die eene... . die eerste. . . ."
En als Hans Wietzel in „De vergulde boogschutter"
met dokter Van Asperen zijn namiddag-borrel drinkt
en een levendige discussie voert over politieke toestanden, loopt Pieta met stille devoot-verdiepte nonnetjes-oogen en ineengevouwen handen door de tuin.
„Onder de sering ?", denkt ze doezelig, „nee die is
uitgebloeid — onder een uitgebloeide boom kan men
het niet doen.. . ." Ze tuurt ook naar de dikke
ronde Oma-achtige moerbei : die laat telkens met
een harde kwak een van haar glazig-paarse kegeltjes vruchten vallen. „De moerbei ook niet .... de
vruchten geven vlekken." Ze staat onder de kleine
volle rozeboom, haalt een paar takken naar zich toe,
en streelt met het uiterste puntje van haar pink de
zachte even-gekrulde bloemkransjes en de gouden
harten daar-binnen in.
Ik verwacht het geluk.
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„Bloemen die God gemaakt heeft,” denkt ze. En
haar verlangen opent zich wijd. „Laat ik het toch
waardig zijn, zoo'n blank kindje, Heer. Een kindje
dat heeft men immers niet voor een half uur, een
kindje niet, dat is er voor de heele dag, voor elk
oogenblik. Het kan soms zoo leeg wezen, alles, zoo
leeg." En haar handen zweeten. „Dan klaag ik toch
niet over Hans Wietzel ?", glipt het verschrikt door
haar heen. „Ik ben wel zoo dankbaar," betuigt ze,
„wel zoo dankbaar. ik.... en ik kan niemendal,
ik.... en dat arme eenzame kind van toen ...
Maar ik kan veel van iemand houen, Heer, als ik
ooit niet goed ben voor het kindje, neem het mij
dan maar af." Ze trekt een hard droog takje tusschen
de witte bloemen uit, en steekt er zich mee binnen
in de palm van haar hand.
En in de winkel woedt Pa Baruut over een tinnen
tabakspot. Hij loopt op schuiten van pantoffels en
zijn jagersbuis is van achteren heelemaal opgestroopt.
„Die — die snorrepijperij juffrouw, Cunera Buts,
spreekt af over een tinnen Louis-Seize-pot, een tabakspot met parelrand, met medaillons van Romeinsche
imperators. Wat stuurt die aspergeblom me ?, een
glad tinnen potje op vier geribbelde voetjes, gedeukt deksel, en de prijs is al bepaald.. . ." Op zijn
lange schuitjes-voeten beent hij maar heen en weer,
en transpireert erg en trekt zijn buis nog meer in
de hoogte.
Pieta tuurt op een botjes-schotel met vergietgaatjes, een oude apothekersflesch met oor en tuit.
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„Hoe kan een mensch zoo vol wezen van een tinnen
tabakspot, als er zulke geweldige dingen in de wereld
plaats grijpen ?” Ze probeert toch belangstellend toe
te luisteren en verstandige vragen te stellen. „Ja,
was de prijs al bepaald, Pa?, schriftelijk?, kun je
er nog af.... ?" Ineens vergeet ze dat ook weer
— een lichtstraal valt breed en tintelend door het
gekleurde bovenlicht van de deur en het winkeltje
wordt een heerlijk kleurenwonder, een paradijs van
kleuren. Alle bloem-ornamentjes en blaadjes en wijn
oude kristal, het porselein,-rankelovtjsph
het iriseerende glas, fonkelen, leven, en verrukken
het oog....
— Helder staat de gulden lichtdag nog in de
vensters van het huis en maakt de bonte oude kamers
en gangen jong en glanzend. Over de kleine vierkante tuin vaart al een verkoelende avondwind, de
begoten bloemen leven op, glinsteren nog een weinig.,
en sluiten zich. Een breed en verluchtend ruischen
golft door de boomkruinen, en in de dicht ineengegroeide struiken van de rhododendron en onder
de dik-bebladerde en naar de grond gebogen takarmen van de oude moerbei, ligt al het eerste bleeke
duister van de zomerschemer.
Pa Baruut sloft tot aan de drempel van de keukendeur en kijkt zwijgend-tevreden toe op Pieta's werk
en rookt genoeglijk-zwijgend zijn pijpje. Er leven
liefdesbetuigingen in hem die hij niet uiten kan.
„Kind, als ik toch naga wat me leven nou is, zoo
met de fleur van jouw lief jong wezen en wat het
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geweest is met die heipaal van een Jozijntje, dan
kan ik God nooit genoeg danken." Hij opent ook
een paar keer de mond, maar er komt enkel een
schraperig kuchje. Een mensch zegt zoo iets niet
gemakkelijk.
En Pieta weet dat hij achter haar staat, hij komt
-altijd dicht bij haar, net een oud kind, en ze ziet
ook wel het heldere goud-rosse licht in de ramen —
ze let er maar half op. „Vanavond," gaat ze weer
na, „heeft Hans dus die rare seance, gisteren clubavond bij Cunera Buts. Morgen-avond bespreking....
Wat voor bespreking?, en wat ging er om, op de
club ? We zeuren nergens over en we vragen nergens
naar." Ineens tuit ook weer de stem van Sajet in
haar na. „Je kan toch ook niet als twee zure haringen
in een drupsflesch zitten." Ze trekt een mondje.
„Nee, maar je kan nog veel minder op je eentje in
een drupsflesch zitten." Ze droogt het laatste druipende nog-warme dessert-bordje af en zet het met
een zacht kletter-geluidje op het kleine stapeltje dat
wacht .... Langzaam bergt ze alles op, het tafel
-zilver,d
dekschalen, de pannen.
Herhaaldelijk loopt ze daarbij langs Pa Baruut, en
ziet de vredige grijze goedheid in zijn oogen, zijn
blik die haar volgt en haar opwacht, met een eenzame
blijheid en een moede verknochtheid. Ineens blijft
ze staan: „Waarom ben jij toch niet getrouwd, Pa ?"
Ze denkt: „In Pa zijn er geen twee."
Maar de vraag overrompelt Pa. „Hé ?, watte ?",
hij is er schor van, neemt de pijp uit de mond en
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duwt de tabak vaster aan in de kop, „tja — ik.
nou ik.... wel, dat zal ik je zeggen, ik had zooveel
moed niet, ik-eh .... ik durfde het niet aan, hè?
Menigeen denkt als hij trouwt dat hij in het land
van belofte terecht komt en dan zit hij boven op
een mesthoop. En menige vrouw is een aardige
roos, en als je haar te dicht nadert — allemaal dorens."
Hij lacht grommerig, maar in zijn rood-grauwe oogen
trekt een ver vaag hunkeren open. „En ik heb ook
wel 's gedacht: een mensch kan beter een beetje
ongelukkig getrouwd wezen, dan heelemaal niet!
Meen je dat echt, Pa ? Zoo tusschenbeide kind, je
meent alles toch niet voor altijd? Maar Pa, zeg —
wist jij dat er in éen mensch twee verschillende
menschen leven? Ja, heideblom, ja zéker, wel tien
soms. Tién Pa ?, oh....?, tién zeg je ?, 6h. .
dan begrijp je zeker ook dat een vrouw met éen
man trouwen kan en dan met twee mannen thuiskomt ? Wàt zeg je nou, heideblom?, hè?, je — je bent
toch wel goed?, je hebt toch geen koorts, je hebt toch
geen zonnesteek ? Ik ?, oue schat, nee, och wel nee —
twee mannen in die éene meen ik ?" Pa rookt van
schrik door de neus, hoewel hij daar niet tegen kan.
„O-oh ja-a," haalt hij uit, maar het is hem aan te
zien dat hij het nog niet heelemaal vat, en wat ongerust
geworden is. Pieta doet haar best om helder te lachen.
En ze holt bijna hupsch naar boven, naar de slaap
-kamer.
Werktuiglijk verzet ze haar doosjes en flesschen
op de glas-standaard boven de waschbak. „Pa en ik
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zullen van-avond dammen," neemt ze aan, „ik kan
Pa ook voorlezen. We hebben een vruchtenbowl."
En dan kleedt ze zich aan om uit te gaan. Ze schuift
weer in haar dunne bloemetjes-jurk met de rose en
paarse tak-krulletjes, en doet er haar zwart-fluweelen
bridge-coat bij aan. „Waar ga ik dan heen?, waar
ga ik dan heen ?" De vraag-in-haar wil een beetje
jammeren. „Stil," zegt ze halfluid. En haar adem hokt.
Een poezelig-streelend vrouwe-lachje klatert op, beneden in de zaak. En Hans Wietzel praat schertsend ...
Zijn stem verstilt ook, donst weg achter een deur,
een kamerwand, en klinkt dan plotseling weer luid
en nuchter op, onder aan de trap. „Vrouw, bezoek
— theeschenken !"
Pieta fluit, ze doet haar best om niet geagiteerd
te zijn, en dan stormt ze toch veel te levendig het
opkamertje binnen. „Oh, mevrouw Van Asperen."
„Ja schat," terloops-kil geeft mevrouw een handje,
„een snoep heb je daar aan, zoo heerlijk kleurig,
net een bonbonpapiertje. We mogen wel gauw een
kopje thee, hè?, Hans en ik, we moeten direct weg."
Mevrouw is blootshoofds. Haar wild hoog-blond
haar springt geforceerd uitbundig om voorhoofd en
ooren heen. Haar erg rond, erg rose gezicht met de
weeke kinplooi, doet aan een uitgezakte schuimtaart
denken. Haar japon onder de openhangende avondmantel heeft iets van een eersteklas rouwkoets, het
is een seance japon.
Pieta schenkt en presenteert thee. „Nou speel jij
maar voor stommetje, hoor," prent ze zich in, en ze
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heeft een haast-onbedwingbare lust om te praten.
Maar er gaat ook nog een oprechte vleug vroomheid
door haar heen. „Hebt u vijanden lief. Ja, hoor 's
— hebt u vijanden liéf."
En mevrouw Van Asperen steekt haar neus in de
wasemkrulletjes van haar thee en zegt met een half
oog naar Pieta, tusschen haar gehaaste slurpteugjes
in: „Wat heb jij toch met mevrouw Joons van
Stackehoel gehad, ijsbonbonnetje ?, mevrouw hing
zoo'n fleurig tafereel op, van — van je meisje en zoo. . .
Pieta bloost een beetje, maar dat is in de schemer
niet meer te zien. „Me meisje ?", zegt ze argeloos,
„gunst ?" Maar ze moet wel beklemd ademen. „O-ja,
ze vond Jacomijntje's haar geloof ik zoo wild om
haar hoofd zwieren, zoo'n beetje opzettelijk wild.
Ze zei ook : „dat kind heeft het hier zeker goed,
zoo'n vreeselijke papkin, met een ouelijke vet-plooi."
Het bliksemt door haar heen: „Jij een krengetje —
ik een krengetje."
„Anders een aardige vrouw," gaat ze visite-achtig
door, „zoo .... eh onderhoudend. En ze.... ja,
ik geloof dat zij het was, ze vertelde allerlei ...
eh.... eigenaardige dingen van menschen die zij
kent ...."
,ja-ja," op een autoritaire toon breekt mevrouw
dat af, zoo of ze zeggen wil, „het is al lang goed,"
dan hapt ze veel te vinnig in haar koekje, en zet
haar onderbroken gesprek met Hans Wietzel voort.
„Dus van Bayreuth naar München, hè?, zoo'n kunstreis. Jammer dat jij niet mee kan. Dat Neurenberg
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— eenig. En dan al die voorstellingen, hè?, de Tannhäuser, de Parsifal, die Zauberflöte, en dan dat
aardige München.... Maar verleden jaar toen was
het ook verrukkelijk: Weenen, Marienbad, en het
jaar daarvoor, naar de Riviera, via Zwitserland, langs
de Rijn naar Bazel, over Thun, Lötschbergtunnel,
Brieg.... eh.... Simplontunnel.... eh.... Domodossola, langs het Lago Maggiore naar Arona, verder
over Coni, Brei! naar Nice."
Hans Wietzel maakt een klakgeluid. „Hoor je dat,
Pieta," ontvalt hem. „Mevrouw heeft alles goed in
het geheugen."
„O ja," ze beeft nog van haar antwoord aan
mevrouw Van Asperen, nerveus-kordaat trekt ze haar
schouders recht, ,,já, Hans."
Mevrouw gichelt scherp. „Zeg je niet meer: Hans
Wietzel ?, was juist zoo leuk !" En dan krijgt ze
plotseling een inval. „Jullie praat zeker ook nog wel
vaak over de huwelijksreis, hè?, wat vond jij het
allermooiste, Pieta-tje ?"
„Mijn man," zegt Pieta-tje.
En mevrouw lacht schril. „Ik bedoel een plaats."
„Bij hem," dweept Pieta met haar ijle argelooze
stem, „viel elke plaats in het niet."
„O-oh," haalt Hans Wietzel uit, „ik kleur er
van." Maar hij voelt zich gevleid, het is aan zijn
stem te hooren.
En mevrouw lacht nog schriller. „Nou ja, alles
goed en wel, maar je hebt dan toch voorkeur, een
berglandschap, een meer, bosschen .... ?"
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Hans helpt Pieta, hij noemt een paar namen op.. .
Pieta vult het aan. „Grootsche natuurtafereelen
ontrolden zich voor het oog, weidsche vergezichten
verlustigden het hart."
„Och zoo ?", rekt mevrouw, „och zoo ?" In haar
lachje flitsen spottende gedachten.
Hans Wietzel zegt: „H'm."
Even later staat Pieta hen na te kijken. „Eén keertje
wuiven, Hans, éen keertje wuiven !" Ze drukt haar
voorhoofd tegen het glas.
Schemerig en lokkend strekt de zomerstraat zich
uit naar een rosse verte, kantig silhouetteert een
donker kerktorentje, goud-gele lantaarnvlammen branden zoo stil en effen als kaarsen in een kerk, elk
spits-donker en log vierkant huis heeft zijn eigen
lieve verborgen droom daarbij. Mevrouw Van Asperen
en Hans loopen dicht naast elkaar voort in de
intieme verstilling van de avond. En Hans Wietzel
vergeet te wuiven, en hij gaat zonder groet de straathoek om.
Dralend keert Pieta zich van het raam af, stommelt
in het donker tegen de tafel aan, stoot zich. „Oh,
ik heb mijn vijanden niet lief — niét lief — niét
lief." Ze - steekt de kleine schemerlamp aan, ruikt
nog de geur van mevrouw's bitter-zoet parfum, en
zegt hartgrondig: „Bàh !" Dan vindt zij ook aan de
knop van een stoelleuning, mevrouw's taschje. Ze
trekt er een leelijk gezicht tegen. „I jie-ié." Dat taschje
lijkt op mevrouw: de beugel is blond en golverig,
de beurs rond en frambooskleurig. Pieta steekt er
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een groote hoeveelheid tong tegen uit. „Aha, mevrouw
Van Asperen !" En ze slingert de tasch in een hoek,
grijpt hem op en slingert hem naar een andere hoek,
ze zet er ook de voet op, daar binnen kraakt iets....
— De helle zomerkleuren tanen al. Het groen van
hagen en boomen verliest zijn teêre en harde fleur,
de bloemen in de half-verzengde tuintjes kijken moe
naar de strakke blinkende hemel op, of buigen zich
half bezwijmd ter aarde.
Oud-Alschat met zijn droomerige achter-afjes en
dichte lanen, dommelt tevreden voort onder zijn
hoog oud geboomte — Nieuw-Alschat met zijn
simpele wegen, weggetjes en paden, dut naakt in de
zomerzon.
Pieta blijft weifelend in de winkeldeur staan, en
kijkt critisch links en rechts de grauw-roode blakerende Camelia-straat in. „Wat begin ik nou toch ?,
op straat word je gewoonweg een karbonaad met
een zomerhoedje. Als die kunstkorrel van Borrebag
tenminste maar 's opvloog en dat bruine corset van
Druttel. Van dat corset zou je vervolgingswaanzin
krijgen." Ze trekt dan toch maar de deur achter zich
toe, wipt rustig op haar lichte schoentjes de stoep
af, en kijkt met welgevallen bij haar elegante witte
japon neer. „Zalige jurk — maar wat doe je nou?,
naar Sajet ?, die begint natuurlijk weer over Cunera
en Lien van Asperen: „Doe ze je deur uit, dat
tangen-gebroed." Ha, net of het een nest jonge muizen
is, die je in een waschkom verdrinkt. De deur uit ...
Nee naar Sajet niet. Ik kan ook naar het Huis gaan.
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Och nee, niét naar het Huis, niét naar het Huis.
Maar waar dan heen, jij druil-oor ?" Ze slingert
baldadig met haar antieke zware beugeltasch en gaat
bij Eglin in om wat snoep te koopen.
Kort daarop zit ze toch bij Moeder Pelikaan in
de privé-huiskamer, en praat opgewekt. „Ja, druk,
erg drukke tijd — wecktijd hè?, bessen, frambozen,
sperzieboontjes, pruimen, snoezig gezicht in de kast,
en veel lekkerder dan uit het blik .... U doet....
o nee, u heeft ènkel gezouten groente, tja." En ze
geeft zichzelf een stille uitbrander. „Och, creatuur !"
Maar Moeder zegt met een lief papmondje : „O ja,
Pieta — o nee, Pieta, nee. Heerlijk, kindje, lekkertjes,
fijntjes, éenigjes."
En dan snoeft Pieta maar weer door. „Tweemaal
in de week eten we roodvleesch, ik ben dol op roodvleesch, u ook....?, o ja, maar hier in huis....?,
nee, dat is waar ook ! En Zondags heb ik kalfsrollade of fricandeau, heel fijn. En zoo'n enkel keertje
neem ik ook een voor-schotel en een roomtaart van
de kok."
Moeder's weeke glimlachje krijgt slappe hangerige
rimpelboogjes, maar ze zegt witjes en zoet, met hevige
smak-zuigjes op haar tong: „Zalig dat je het zoo kan
doen, za-lig! En wat verwen je de kinderen ook met
zoo'n Zondagsche maaltijd — 's Maandags deugt er
hier niets meer." Ze maakt jolige hik-geluidjes, ze
lacht. „Allerliefst dat je het doet."
„Och gewoon !", en Pieta moet zich bedwingen
om haar voorhoofd niet rimpelig op te trekken,
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„maar nou voorloopig is het ook weer uit. Ik ben
natuurlijk niet alleen baas.” En ze kijkt branieachtigonderdanig. „De baas trekt er veel te graag tusschen
uit," denkt ze, „als ik de kinderen heb."
Vader komt ook nog binnen, en kijkt dom van
vadsigheid en slaap. „Gewent het al ?", vraagt hij
wat vaag. Hij heeft een open-wippende sjor-plooi in
zijn vest en zijn das is zoo hel van kleur dat die bij
de knoop met een kermis-glimlach lijkt te grinniken.
„Zoo'n das !", ginnegapt Pieta bedektelijk, „dat het
mag van het reglement !" En ze moet zich al-door
zachtjes op de mond kloppen om een opkomende
geeuw te bedwingen. „O hemel, is alles nou zoo
suf of lijkt mij dat zoo toe ?"
En ze glimlacht jolig-liefelijk, als een sprookjesfee, tegen de kinderen, die na hun bescheiden tikje
op de deur en het galmende „ja" van Moeder, met
sluiperige voeten, nat-gekamd haar en helder gewasschen glim-neuzen binnen komen. „Zóo, lief kroost !"
En ze deelt bruidssuikers en flikken uit, en maakt grappen op een waardige manier. Wina Levina zegt een enkel
norsch-vroolijk woord terug. Stijn betast het leer van
Pieta's schoenen en de stof van haar rok. De jongetjes
knabbelen terughoudend-aandachtig op hun suikerboon. „En Jacomijntje," informeert Moeder dwars
door het sobere geprevel heen, „blijft die je voldoen ?"
Pieta knikt hevig. „Zóo gewillig en zoo gezeglijk."
Ze drinkt haar thee uit. „Dat is de oude smaak," en
ze krijgt nijpplooien aan de mondhoeken. Het is of
ze eenzaamheid drinkt.
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Op straat denkt ze : „O Heer, dat ik toch een
huis heb, een eigen huis. Ik ga naar mijn huis."
De dichte boomkruinen voor de glinsterende gevels
zijn vurig doorgloeid van avondlicht. Een frissche
ijle wind blaast de warmte van de straten. Kinderen
spelen op stoepetjes, besjes leunen over onderdeuren,
vrouwen halen hun waschgoed in, mannen rooken
tevreden een pijp of een piraatje.
Het is of Pieta's oogen alleen de lichte en mooie
dingen willen vinden: de goede glimlach van een
oud moedertje, een mooi blank kindje in een duwwagen, een vroeg groen-wit lichtje achter een vensterruit, rozen bij Tubal. „Ik ga naar mijn huis." In gedachten glimlacht ze al tegen Hans Wietzel. „Lieverd."
En over de geblokte tegelstoep tuurt ze bijna
aanhalig de winkel in en verstroeft. Schuin achter de
bonte en bruine heiligen-beelden, schilderij-gezichten
en crucifixen, staat Cunera Buts en kijkt strak in
een felle luister-aandacht naar Hans Wietzel op.
Haar groote magere mond is opengezakt, de vleugels
aan het korte stompneusje bewegen heftig, ze ademt
snel. Een wat-te-krap modern clownshoedje staat met
een deuk en een kneep, kwiek-potsierlijk en mondain
op het ros-bruine dood-gepermanente haar, rechts
van de scheiding.
Als Pieta vlug en bescheiden voorbijloopt, kijkt
ze fronserig pinkend opzij, groet afwerend maar vestigt
de oogen dadelijk weer op Hans Wietzel.
En Hans Wietzel zegt verstrooid: ,,Dag.... eh,
kind."
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„Dag,” Pieta loopt recht door naar de achterkamer,
opent gejaagd-vlug de piepende deur en gaat naar
binnen. „O B-buts — m-mensch," mompelt ze. En
ze wijst hoonend met haar duim in de richting van
de winkel. „Gogen op steeltjes." En dan gooit ze
haar hoed ineengeknepen op een stoel en wandelt
met veel te groote stappen de kamer op en neer.
„Van zijn tweede hart kun je zoo goed als zeker
zijn, zoo goed als zeker, zoo goed als zéker ! En
wat doe ik nou ?, wat doe ik nou ?" Met de koppige
houding van een paard dat zich schrap zet, blijft ze
ineens staan. „En we zeuren nergens over," haalt ze
critisch aan, „en we vragen nergens naar." De vinger
die ze opsteekt, lijkt al dunner, rechter en langer
te worden. „Maar ik zal wel 's.... laat maar aan mij
over, ik zal — laat mij maar begaan, ja — wat zal
ik.... ?" Ze knabbelt op een vingerknokkel als een
muis op een stukje kaas, en krijgt een inval. „Ja,"
mompelt ze, ,,já." Ze merkt dat haar handtasch nog
aan haar arm hangt en legt hem netjes-bedaard en
wat afwezig op een tafeltje. Maar haar ineengeknepen
hoed schudt ze zoo krachtig op, of het een veeren
bed is. „Jaja." En dan raakt de stilte in de kamer
haar als met zachte vingers aan. Ze kijkt op en om.
De borden in de rekken, de sjaals op de wanden,
de zware sierkasten in de hoeken, alles is van avond
vervuld. Pieta oogt van het een op het ander.-vred
„Als er geen Buts-mensch op de wereld leefde en
geen Lien van Asperen en zoo, dan zou het eerst
recht-mooi wezen, meester Boudewijn zei altijd recht302

mooi." Hard schraapt ze met haar schoenhakken
over het vloerkleed. „Wat een gesprek, daar in de
winkel, wat een lang gesprek, wou dat ik ze ver
rikken kon, dat ik een knal kon geven. Lien, is-sch
die — is die ook voor het tweede hart ?, of is er
nog een derde?, en wat moet dat dan ?, wat moet
dat ?" Ze doet een paar stappen, weet niet waar
ze naar toe wil, en staat weer stil. Er valt haar nog
zoo'n orakel-gezegde van Sajet in. „Als een man twee
harten heeft, moeten wij er twintig hebben." Ze
geeft een obstinate stoot met haar elleboog in de
lucht. „Och loop heen, jij, dan kunnen we in een
spulletje op de kermis staan, hartenvrouwen! Of
moet je het zinnebeeldig opvatten?, maar hoe ver
gaat dat?, weet Sajet soms hoe ver zinnebeeldighedens gaan? Och, het is alles maar zoo'n opraapsel,
al dat gezanik, je wordt er malerig van. Ja — maar
dat Buts-mensch is echt, en Lien van Asperen is ook
geen jokkentje ...."
De dompe stilte en de opgesloten beklemmende
warmte in het vertrek benauwen haar. Zonder gerucht
loopt ze naar de serre, schuift de glasdeuren zoo zacht
mogelijk open en kijkt de tuin in. De bloemen in
de bedden knikken slaperig, een helder theedoeken
wuift lui aan een drooglijn. Bij de blinde-waschje
grijze muur van het rechter buurhuis klimt langzaam
een puntige schaduw op. „Dat is het eerste begin
van de avond. 0 ja — avondbrood. Ik moet dekken,
het is al laat. En waar zit Pa toch ?"
Vlug in drift neemt ze een dek-servet uit de kast
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en spreidt het met harde klappen en rukken op de
tafel uit, ze rammelt ook erg met de boterhambordjes.
„Stel je voor dat we nou nog warm moesten eten,
het heele fornuis zou aan pap koken in die tijd."
Hevig koelt ze haar boosheid op het deksel van de
beschuitdoos en de jamlepel. „Gelukkig dat Jacomijntje al naar huis is, die zou misschien wat bizon
aan mij merken." Ze luistert in de gang en hoort-ders
niets, de stilte maakt haar nog toorniger. Met veel
lawaai zet ze thee in de keuken, en neemt de groote
emaille melkkan alleen maar op, om hem met een
bons weer neer te zetten.
Dan hoort ze de slof-stap van Pa Baruut en probeert
uiterst beminlijk te kijken. Hij trekt een spits snoekachtig gezicht. „Wie heeft Hans daar op het kantoor ?"
„Hans ?" ze houdt zich van de domme, „zeker
een klant, hè ?" En onderwijl fonkelt ze van binnen.
„Nou nog in het kantoor, in het kantoor ook, deur
dicht, achter het gordijn, i-jie-ié."
— Ze heeft, aan de broodmaaltijd, al een paar
maal diep en trillerig gezucht, en vreemd-soezerig
geglimlacht in zichzelf, maar dat is niemand opgevallen! „Laat ik er dan nou maar over beginnen,"
zet ze zich aan, en spiedt over de gedekte tafel
schichtig naar Hans en Pa, die praten zoo druk
over een geelkoperen opengewerkt beddepandeksel
-en een koperen aker of er niets belangrijkers op de
wereld is. „De verspieders er op," zegt Pa, „en Adam
en Eva en. . .
„Nou ja," denkt ze onzinnig in haar zenuwachtig3o4

heid, „Adam en Eva die hebben hun tijd gehad."
En ze houdt de oogen strak op de wilde roode pleiziervlekken in Hans Wietzel's gezicht. „O zeg, er was
vanmiddag iemand — ik geloof dat ik hem al meer
gezien heb, een beetje een typ als die man in dat
eethuis, bij die dansvloer, die met me walsen wou,
weet je nog, Hans ?, nou, net zoo iets. En die liep
me eerst voorbij, daar in de Tobias Brakelstraat, ik
ben — h'm, daar ergens op eb.... bezoek geweest
en die kwam me toen achter-op, en.... en....
groette en.... enneh .... sprak me aan."
Geïnteresseerd buigt Pa over de tafel heen. ,,Wat....
wat moest de aap ?"
Pieta let niet op hem. Ze kijkt in de strak-aandachtige oogen van Hans Wietzel. „Zoo'n wilde bos
krullen," smeert ze uit, „en groote zwarte oogen,
wel een knap typ, ken je hem niet ?, niet van aan
ook ? Hij geeft muziekles hier, enneh .... hij-zien
schijnt mij meer gezien te hebben." Telkens zeggen
haar gedachten: „Jakkes, bah — bàh." Ze gaat toch
door: „Hij zei tenminste zoo iets, maareh hij wou
niet gelooven dat ik al getrouwd was."
„Hoorde jij dat alles aan ?", vraagt Hans Wietzel
met wat krakerigs in de stem, „op straat.... ?"
En Pieta's bloed kookt. „Hoor daar !", vit ze.
Maar ze zegt lief en weifelend en schuchter : „Ik zei
dat hij weg moest gaan, heusch, maar hij wou niet.
En toen deed hij nog zijn best om me een kaartje
op te dringen voor een concert hier ergens in de
omgeving. Maar dat wou ik niet. En ik zei: goeien
ik verwacht het geluk.
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avond. En er zijn misschien wel andere dames van
uw aanbieding gediend. Cunera Buts houdt ook erg
van muziek, hè ? Maar toen zei hij : „Juffrouw Buts,
die oue tante, met haar walvisschengebit .... ?" En
hij liep me achterna tot huis toe. En het nummer
hier boven de deur heeft hij opgenoteerd."
„Wat een kàkkerlak," ziedt Pa, „hij moet hier 's
zijn groote teen op de drempel zetten, zoo'n adaker.'r
Maar Hans geeft eerst koel-rustig een kleine terecht
„Je zegt niet ópnoteeren, maar nóteeren."-wijzng:
En dan hekelt hij terloops : „Ja, het is een kunst
die sommige vrouwen niet verstaan om een man
op een afstand te houden." Rustig neemt hij nog
een dikke snee tarwebrood, en vat, een tikje uit
zijn humeur, het gesprek met Pa weer op over de
beddepan en de aker. „Oud model, heel oud, met
geel-koperen hengsel en leeuwenkoppen van rood
koper. De aanvraag was voor de beddepan : gezadeld
paard en voerman. Maar wat ik zeggen wou, u moet
dat misverstand met Cunera Buts over die tabakspot
niet zoo hoog opnemen. Ze was werkelijk te goeder
trouw. U hebt haar vast en zeker verkeerd begre»
p en....
Pieta die hem, na zijn terloopsch antwoord, leeg en
uit het veld geslagen aangestaard heeft, met een
zwaar gegons van woede in de ooren, krijgt nu met
een knap in haar hersens, haar gedachten weer terug.
„Oei-joei, hij is gek, hij is bezeten, hij is finaal van
Lotje getikt, is dat een gezegde ?, bezwaar ik daar
me geweten voor ? En dan — zooals Cunera Buts.
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met hèm — daarstraks .... jeu-jeu.... En wat kan
ik nou nog verder verzinnen om hem tot inkeer te
brengen? Een zware dobber zal het worden. Nou
zie ik er geen gat meer in, hoogstens een gaatje."
Zij neemt Ook een dikke snee tarwebrood en smeert
er veel boter op en belegt hem dik met hoofdkaas,
en doet haar best om droomerig afgetrokken en
romantisch-glimlachend omhoog te staren onder het
kauwen. „Ooitje," houdt ze zich voor, „dit is.
dit is wat je goed vast moet houen : vergeet nooit
hoe je het in het Huis gehad hebt, dat je een keer
van de trap wou vallen, dat je vaak vluchten wou,
vergeet dat niet. En als er kleine en groote donderbuitjes in de natuur moeten zijn, zullen ze ook in
het huwelijk wel ergens dienstig voor wezen. En jij
hebt toch het eerste hart van Hails Wietzel, en hij
heeft toch ook zoo'n bende liefs, en — en vanavondlaat zal hij je toch vast en zeker weer hartelijk beminnen."
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Hans Wietzel stapt luidruchtig-kwiek door het
huis, bonst een kast-la dicht, slaat een deur toe,
galmt beurtelings te hoog en te laag en wipt met
een roffelgeluid trap-op — trap-af. In de deur van
de opkamer zegt hij terloops tegen Pieta: „Lien van
Asperen en ik gaan ons trainen voor de wedstrijd
in het schoonrijden ! Leuk, hè?, kom je kijken ?"
Hij wendt zich met een wuif-gebaar af. Half op de
trap roept hij : „Jij had toch zeker geen lust om
mee te gaan, meisje ?" Wrevelig kort-af mompelt hij
iets tegen Pa in de winkel. En eer Pieta met woorden
antwoorden kan, loopt hij al op straat. „Sjoer,"
wuift hij vluchtig, zonder al te aandachtig te kijken,
hij geeft een zoen in de lucht en stapt sportief-lenig
voort in zijn witte ijstrui. Zijn verweerd-knap gezicht
glundert ijdel en hij slingert zoo monter met zijn
schaatsen als een opgeschoten jongen die een vrije
middag van school heeft.
Pa Baruut neemt allerlei zware dingen op in de
winkel, enkel om ze met kracht weer neer te zetten.
„Heeft hij van mij overgenomen," Pieta glimlacht er
om met een scheef mondstreepje, dicht boven haar
handwerk, „zonde van de dingen." Maar de fijne
steekjes van de babymuts, waar ze aan werkt, kan
ze haast niet onderscheiden. „Mal dat ik die muts
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maak, mal — mal — nooit is er iets zotters vertoond."
Ze kijkt uit. Grauw, koud en leeg staat de winterstraat aan het raam. Druttel heeft nu een grijs corset
in zijn etalage, de letters van Borrebag's kunstkorrel
lijken zich uit te rekken. De hel-gele en vurig-roode
suikerballen in de stopflesschen achter het winkelraampje van Gerretje Tie!, en de rose en paarse
kluwens en knotten bij Doke Dol, zijn nog een
tijdlang duidelijk te onderscheiden, maar dan langzamerhand verflauwen de kleuren — het wordt
schemerig — de dag draait dreinerig naar de avond toe.
En Pieta wil telkens naar buiten spieden, in de
dichte grauwheid, die mensch en dier verheimelijkt
en uitwischt, maar ze staat het zichzelf niet toe. „Laat
het — laat het alsjeblieft." Ze wil ook herhaaldelijk
haar vingernagels in haar handpalmen drukken, maar
ze verzet zich daartegen. „Och jij, knijp dan liever
een bruine boon plat ...." Sussend wrijft ze met
de warme wol van het mutsje langs haar wangen.
„Kindje — kindje." En ze vit : „Sentimenteel schaap."
Maar ze kijkt vragend naar de blauw-witte avondster
op. En haar lippen prevelen.
Als droomend gaat ze haar 's weegs, ze dekt de
tafel en wacht, ze is in de keuken bezig en wacht.
Aan de maaltijd luistert ze met neerslachtige oogen
naar Hans Wietzel's fleurige ijsverhalen. Zijn lach
davert, zijn woorden tintelen. „Lieneke rijdt ver
Wij krijgen vast en zeker de eerste prijs-rukelij.
— als de jury eerlijk is !" En Pa plukt wreedaardighard aan zijn baardje.
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Het vuur knappert toch gezellig-wild in de groote
kachel en de wind ijlt met een zingende grommel
voorbij. In de hooge lucht glinstert de nacht met al
zijn sterren.
— Men slaapt of men doet of men slaapt, droomt
bitter en zoet met gesloten en open oogen. En de
dag klimt bleek in de vensters. Er staan kristallen
orchideeën en geslepen glazen boschvarens op de
ruiten. En Hans Wietzel vloekt, hij heeft vergeten
de kraan van de waterleiding in de kelder af te sluiten:
„Ge-dome." In stilte hekelt Pieta: „Daar smelt het
ijs van." Maar ze roostert geduldig de vereischte
sneetjes wittebrood, bakt een paar spiegel -eieren
voor Hans-die-uit-moet, en zet thee. Over haar bedrijvige handen valt zacht en goudig het stille vuurschijnsel.
„Hu, nou — enfin ....," Pa slaat zijn jaskraag op aan
tafel en schuift zijn calotje van het eene oor naar
het andere. „Vin' je het koud, Pa ?", vraagt Pieta.
En Pa antwoordt : „Nah — hu — enfin — m-mooie
boel," hij heeft het in zijn gedachten over iets anders,
hij denkt overluid. Verstrooid let Hans Wietzel op
hem, slaat het ochtendblad open en leest al etend.
Jacomijntje komt en is paars-rood — het werk
kan beginnen.
„Eerst dié kamer doen," zegt Pieta, „en dan dié."
Ze drukt haar bovenlip in haar onderlip. „Och, die
kamers." Ze is met schotels en pannen in de weer.
„Wij eten rood vleesch vanavond — och, nou ja,
rood vleesch." Ze kijkt naar haar goud-rood emaille,
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haar glazenkast, en glimlacht niet. Ze staat voor het
blinkende warme fornuis. „We drinken koffie met
room vandaag, och koffie met room — nou ja."
Een slaperige bejaarde vredigheid hangt in de
huiskamer. De wandschotels en de ronde buikige
potten en kannen sluimeren in de schemerige dag
met breede welverzekerde gezichten. De hangklok
tikt zoo dommelig en dor of hij de stem van een
oud man nabootst.
„En nou vanmiddag ?", denkt Pieta. Ze neuriet
pieperig.
Na de tweede brood-maaltijd zegt Hans Wietzel
beknopt en terloops : „Ik heb Cunera Buts een ritje
beloofd naar het Gietelingenbosch. Ze is tot drie uur
vrij, dan kom ik jou dadelijk daarna halen, hoor wijfje,
je vindt het natuurlijk niet erg om even te wachten ?"
Ze glimlacht maar met een stukje lip, en trekt de
wenkbrauwen hoog op, haar rimpels laten een fijn
spoor na. Hans Wietzel kijkt naar haar, en hij ziet
het zwijgende antwoord niet in haar gezicht. Hij
wuift tegen haar met éen vinger, vlak voor zijn oogen,
een wittebroodstijd-gebaar dat kinderachtig aandoet.
En dan loopt hij daar buiten of hij in stilte de Marseillaise neuriet .... Zeven sluit-knippen zijn er aan
het grijze corset bij Druttel, en een blauw boezemkantje en zes jarretels. Doke's oue-vrouwenhanden
leggen ook nog een streng rood in de uitstalling.
Een paar eenzame sneeuwvlokken dwarrelen door
de grauwe straat, in de vale verte staat machteloos
en simpel het kerktorentje.
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„Nou ja — straks dan toch,” denkt Pieta, „straks
rij ik...."
Ze doet ook haar ijstrui aan, ze trekt het jolige
mutsje met de lange slipkwast al-vast schuin over
éen oor, ordent zorgvuldig haar krullen onder de
rand, en legt haar manteltje naast zich neer en de
vuurroode handschoenen met de lange kappen. „Aha,
we zullen rijen, we gaan rijen ...."
De klok tikt opdringerig, de suikerballen van
Gerretje Tiel verflauwen, de kluwens en knotten
van Doke ook, boven het corset van Druttel brandt
al een lampje in een porseleinen hul. Pieta drukt de
knokkels van haar gebalde handen tegen haar stijf
naar binnen genepen lippen. „Maar we zeuren nergens
over," haalt ze weer 's aan in zichzelf, „en we vragen
nergens naar." En haar voeten trekken krom in
haar schoenen.
Pa sjokt af en aan, staat in een hoek van de kamer
en kijkt naar haar. Het roode vuur-ootje in zijn
pijpekop gloeit en dooft — gloeit en dooft. Het is
aan dat vuur-ootje ook goed te zien dat het al
schemerig wordt, al avond.
Beschaamd-tersluiks doet Pieta eindelijk haar muts
af, en bergt haar manteltje op. „Nee, laat ik Jet
opzoeken — nee, Jet niet opzoeken, niet praten er
over. Laat ik alleen gaan, o nee-nee, niet alleen gaan
— buiten ben je veel erger .... née, maar je kan
Wina Levina ontmoeten of Stijn, dan moet je met
ze oprijen, dan ben je weer .... dan ben je haast
net eender als vroeger."
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Buiten adem komt Hans Wietzel thuis. „Laat hè?,
och dat kittige kind van Roelantsen : Bep — Beppie,
die wou zoo zielsgraag een baantje met me rijen.
Nou, ze hebben die Oud-hollandsche kolommenkast
bij ons gekocht en die consoleklok — en de Papa
gemeente-ontvanger, daar moet je ook rekening mee
houen. Maar het ijs is niet mooi daar bij het Gietelingenbosch, en het is zoo guur, een snijdende vries
er is niet veel aan nou, ik heb geen gevoel-wind,
in mijn handen. Wil je nog èrg graag ?, of zullen we
voor ik naar Kunst-voor-allen ga, gezellig rustig
maaltijden ?"
Pieta krijgt stijve binnenkanten aan haar lippen.
Ze praat moeilijk, ze praat of op elk woord dat ze
zegt een zwaar gewicht drukt. „Ja — thee — en
eten — het is goed, Hans." Onstuimig trekt hij
haar op zijn knie. „Wat ben je toch een lieve vrouw,
schat .... schat .... liefste." Maar haar glimlach
beantwoordt die verzekering niet.
— Samen rijden ze toch ook wel tusschen de
witte Grille-walletjes door. „Geniet je ?", vraagt Hans
Wietzel, „is het fijn ?, heb je het nu naar je zin ?"
En elke vraag zegt dan ook nog: „Waardeer dit nu
maar. Waardeer maar dat je me hebt." De stilte zoekt
hij toch niet meer op. „Het Plompen-meertje?, oh
kind, daar is het zoo zielig verlaten! Maar verleden
winter dan, Hans ?" Hij hoort het niet! Hij groet
beminlijk links en rechts, zegt verstrooid iets tegen
haar en oogt aandachtig om, vaak zwiert hij ook
dicht achter een groepje dames langs. „Dag Agnesje !
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Zoo Liesbeth! Hallo Door ...." Hij maakt graag
een praatje. Hij is ook wel gezien bij het Alschatsche
publiek. De menschen lachen om zijn kwinkslagen,
om de malle fratsen die hij met zijn lange beenen
maakt, en hij laat ook duidelijk uitkomen dat hij
beter rijdt dan Pieta !
En Pieta denkt: „Kom toch dichterbij.... Wat
is er toch anders?, we rijden niet meer als verleden
winter! Kan ik het minder goed ?"
Hans praat toch nog wel 's, zoo'n enkel keertje
intiem-gedempt met haar, maar dan zegt hij: „Ik
geloof dat ik waarachtig een gat in mijn eene schoenzool heb. Verduiveld, wat heb ik een baard, niet?,
ik moet mij nog scheren voor van-avond."
„O ja ?, o ja ?", antwoordt Pieta. Ze merkt niet
dat Hans Wietzel fronst. Ze denkt aan slapende
winter-akkers, aan een witte verte, aan een omhelzing
op het Plompenmeer. „En ik weet nog dat hij vroeg:
Hou je van mij .... ?, hou je van mij? En ik zei:
ik hou zoo van je, ik hou zoo van je.. . ." Verlegen
kijkt ze onder haar krullen uit en ze soebat in haar
gedachten: „Och Hans, zeg nou nog 's zoo'n woordje... . sneeuwroos, witte roos ... ." Maar als Hans
dan weer 's iets zegt — zegt hij heel iets anders. Hij
kijkt op zijn horloge. „Oh te drommel, we moeten
naar huis. Ik kan vier tinnen maten verkoopen en
een tinnen aardappelschotel. Kom, schiet op, kind....
Over een paar minuten komt die man met me praten."
— Het stormachtige Wild-West meisje met het
wapperende haar, het aardige cowboy-pak en de
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zielvolle oogen werpt zich onstuimig in de armen
van de mooie heldhaftige man die haar gered heeft,
en zegt met een schel-dun dance-girl- stemmetje : „I
am fond of you Jackie, but of course, you knew
that, did not you ?" Een ijl bibberend geflikker
schiet over de rolprent heen, en de letters van de
Hollandsche tekst bewegen zenuwachtig onder de
vurige-eerste kus van het gelukkige jonge paar ...
Een saamhoorig gepiep van klepstoeltjes, een vluchtig geschuif van voeten en een lacherig-verlucht
gemompel, stommelt door het warme donker, dan
is daar op het witte doek de krijgshaftige film-leeuw
weer, rolt met de oogen, grinnikt zoo'n beetje met
de bakkebaardjes, en verkondigt met kunstkorrelachtige letters dat dit „The End" is.
Pieta staat maar aarzelend op uit haar veilig roodpluchen hoekplaatsje in de eerste stalles-rij en kijkt
als iemand die onaangenaam getroffen is, in het
nuchtere waakzame licht van de bioscoopzaal op.
„Hè — jeu, nou al uit... ." Het eerste waar ze
dan weer aan denkt is de „sterretjes"-lezing van
Hans Wietzel en Cunera Buts. Spijtig hapt ze in haar
onderlip. Een heele poos heeft ze er niet meer aan
moeten denken, nu komt alles weer terug. „Zonde
van de sterren," mokt ze tureluursch, „en die malle
oue Cuun met haar weerwolven-gebit dat die daar
lichtbeelden van moet laten zien ...." Naar de wegschuifelende menschen kijkt ze nauwelijks om. Ze
moet haar dikke glacé-handschoenen nog vastmaken,
de kraag van haar bontjasje opslaan, haar huissleutel
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opvisschen uit haar handtasch. „Ik had Hans veel
eleganter kunnen helpen. Een stamp met zijn aanwijsstok en ik laat zien wat hij wil : Saturnus van voor
en van achter, Jupiter, het melkwegje, de jachthondjes, de groote beer. Maar nee, natuurlijk, ben
Ik niet wetenschappelijk genoeg voor, moet Cunera
Buts doen — het tweede hart wil het." Ze glimlacht
met een bijttoetje, ze kent de lezing haast van buiten.
Eerst las Hans Wietzel hem avond aan avond op,
dicht bij of voor de spiegeldeur van de linnenkast
in de slaapkamer, en maakte nu en dan een breed
gebaar dat nergens bij te pas kwam of keek zichzelf
fluweelig verstrooid in de oogen. Later droeg hij de
lezing bijna zonder papier aan de waschbak voor
of terwijl hij schoon ondergoed aandeed. En Pieta
zat er in bed naar te luisteren en dacht : „Hè tjisses."
Maar ze prees : „Het gaat al vlot." Toen meende
ze nog dat ze met hem meekon naar die voordracht
op de intellectueele club. Maar Hans Wietzel stak
daar op een resolute manier een stokje voor. „Je
mag wel mee, kindje, maar je hebt er niets aan. En
als je je mond opendoet maak je blunders. Trouwens,
je kent de lezing beter dan wie ook. En dan kun je
het morgenavond allemaal nog 's rustig nalezen in
de krant."
„Ah ja, die krant," denkt Pieta en trekt een gezicht
of ze een duizendpoot doodtrapt, „zalig, dat het
in de krant staat, en.... enne .... hoe boeiend
en mooi het geweest is, enne .... hoe roerloos de
aanwezigen luisterden en hoe veelzijdig de geachte
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ingezetene Hans Wietzel is. Poeh — en de geachte
ingezetene zal het uitknippen — maak er geen vetafdrukken met je vingers aan, Pieta! — en hij zal
het in zijn roem- en eer-cahier plakken, om er zoo
nu en dan zijn nederige hartje 's aan goed te doen !"
In een oogenblik tijds stuift het zoo door haar heen.
Daarbij kijkt ze vaag naar de wiegelende ruggen en
deinende achterhoofden van het publiek. „Ze zijn
allemaal twee bij twee, en ik, nou ja, afijn, hè ?,
afijn.... En Sajet is weer 's niet thuis, die doet
een kuur in de liefde." Gewild-langzaam drentelt ze
door de ijzig verkleumde bioscoop-hal en tuurt in
het voorbijgaan naar de fel-gekleurde affiches links
en rechts. De liefde trekt hier boksers-oogen en
fondant-rose droom-mondjes, werpt woestelingenblikken van omhoog en staart zoet-geloovig naar
cassa en uitgang.
„O ja-ja," glinstert het schel in Pieta, „net het
echte leven !" Een bruinpapieren rooverhoofdman
met oogen als blauwe guldens, houdt zijn geelpapieren
pistool op haar gericht. „Je geld of je leven." En ze
glimlacht weer met een klein stukje lip. „Neem me
leven dan, mesjeu !" Het is maar een misplaatst
dwaas grapje — en de ongelukkige-liefde-zenuw
onder in de maag begint er toch tragisch ernstig
bij te trillen. Speelsch-heftig draait Pieta kronkels
in de ketting van haar handtasch.
Het heldere starre kunstlicht vloeit daarbuiten,
eenzaam om haar heen, een beetje doodswit, een
beetje doodsblauw. Harold Lloyd glimlacht schel en
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duister tegelijk, de lichtjesrand op de gevel rilt al
nachtelijk en kouelijk.
Pieta tuurt de grauwe droge winterstraten af, en
duikt kleumerig in de warme bontkraag van haar
jas. „Naar huis ?, nee hoor ! Ik niet altijd de eerste.
En Pa is toch niet ongerust, die denkt dat ik met
Sajet ben. Maar waar naar toe.... nou ?, nergens
naar toe natuurlijk, hoef ik dan ergens naar toe ?"
Ze probeert rustig te wandelen, maar dat kan ze
niet. Het is overal zoo breed-leeg in de straten, en
de lichtkringen onder de lantaarns en de schaduwen
aan de muren bibberen winterachtig-verlaten. De
maan sikkel vaart wild en klein achter een floers van
wolken langs en werpt nu en dan een vaag geheimzinnig halflicht over gebouwen en straten heen. De
duister-bleeke gezichten van de schaarsche voorbij
zien er schim-achtig en onherkenbaar uit.-ganers
Pieta kijkt naar omhoog, de sterren lijken op kleine
zilveren rozet -venstertjes. „En vroeger," valt haar in,
„zag ik de engeltjes-hoofden er achter bewegen, nou
niet, nou niet meer, hoe ouer je wordt, hoe minder
engeltjes-hoofden zie je bewegen."
Ze wil toch wel kwiek-opgewekt tegen de avondlucht knikken. „Hola dierenriem," zegt ze joviaal.
En ze denkt: „Wat zou dat watermannetje nou
doen ?, en waar zitten dan de tweelingen — leuk
tweelingen! — wat ben ik toch ook al ontwikkeld,
dat ik het allemaal zoo weet. Sajet heeft daar geen
idee van — die ster met dat lange straalstaartje zal
de steenbok wel wezen, maar de maagd zie ik niet,
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de maagd is misschien met de schutter op stap.
Maar nou 's wat heel ernstigs, ik.... ik moet toch
een — een extra hart zien te krijgen. Och nee, stil
— waarom stil ?, alles zinnebeeldig opgevat en niet
te verregaand natuurlijk .... En er moeten — zoo
mogelijk rozen bij te pas komen en verzen uit een
boek die je met een hijg-toetje voorleest .... maar
waar haal je zoo-iets vandaan ?"
Als een glinsterend web valt het duistere licht
van de maansikkel op de bevroren Grille. De ijsbaan
is een weg van glans, door de ronde bogen van de
Grille-bruggen in scheeve mooten verdeeld, achter
elke brug verder-op slaapt de Grille vaster. „En
hiér is Hans Wietzel de ijskoning," prikt het door
Pieta heen, „hier zwieren Cunera en Lien... ." In
haar gedachten kijkt ze Hans Wietzel meer na dan
door het venster van het opkamertje in de Cameliastraat. En in haar gedachten loopt hij sportiever en
losser dan in werkelijkheid. „En wat gaat er in hem
om ?, en waarom zucht Moeder Pelikaan?, maar Pa
die moest niet zoo tobberig kijken. Hans houdt
immers van mij, 's avonds nog het meest," alles
zwijgt dan opeens in haar.
Want de avondwind glijdt hoog en statig, met
een donkere plotseling-verzwaarde jubel-galm voorbij.
Vol ontzag kijkt Pieta omhoog. „Vlakbij — en
waar....? Heel in het klein kan Ebelei dit geluid
uit de baskant van het kerk-orgel halen, oue grijze
Ebelei. En dit.... die dit doet is de Groote Ebelei.. . ."
In haar verbeelding ziet ze plotseling een zacht-geel
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spitsboog-raam in een donkere oude muur en een
kind dat om een kleine zegen vraagt. ,,Ik.... ?,
Ik.. . ." Met de rug van haar hand strijkt ze even
langs haar voorhoofd. En ze kijkt de straat af, achter
zich of ze iets zoekt dat ze verloren heeft. „Is er ... .
is er dan wat weggeraakt van me ?" Maar dat vergeet ze ook weer.
Bijna vlak onder de grauw-groene zeemeermin van
Buts de apotheker ontmoet ze Sajet. En Sajet duikt
zoo onverhoeds uit het steegje naast het huis op,
dat het is of ze uit de grond verrijst. Van verbazing
doet Pieta een stap achteruit. „Jij Sajet? ! Ja, ik
wurm !" En haar lach klingelt als een tafelbel. Ze
draagt een witte kinderlijke pluimmuts met een
coquet oogen-voiletje, en haar roode krullen dansen
in de wind, en haar groene oogen flitsen. „Dus ?",
rekt ze en ze kijkt veelbeteekenend van het bleekbeschenen romantische gracht-weggetje naar Pieta,
,,dus.... ? Wat — dus, Sajet ! Hè hartedief, waarom
hou jij je zoo onnoozel ? Ik hou me niet onnoozel,
Jet! Ga je dan nergens heen ? Waar zou ik heen
gaan, Jet?, naar huis straks, loop je mee dit op ?"
Maar Jet schudt het hoofd en trekt een gewild-deftig
tuitmondje. „Ik moet nog even uit, h'm — en-petit
is dat Jet?, wacht Wilco dan niet-comité.Wa
op je ? Wilco ? !, oh Sandertje Droogdok — wacht
Hans op jou ? Zal wel een geslaagde avond zijn van
Hans en Cunera, die vullen elkaar zoo aan, hè?,
in de wetenschap."
Pieta friemelt aan haar slap rood vilthoedje. „Dat
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kan wel," en ze tuurt voor zich en achter zich de
grauwe nacht-avond in. „Mag ik een klein eindje
met je mee, Sajet, een klein eindje, tot de tweede
brug ?„
Plagerig weifelt Jet even. „Nou, eigenlijk — enfin,
geef me dan maar een arm, zoo ...."
Als een paar kinderen drentelen ze over de stoepetjes-langs-de-huizen. „Wat bedoelde je nou daar
pas, Jet, toen je.... St, nee geen domme vragen,
baby-kop, jij moet je zin voor het avontuurlijke
wat ontwikkelen. Ik ?, zeg waar haal je toch al die
mooie zinnen vandaan, Jet? Van mevrouw Van
Asperen, lieverdje. Ja, dat zeg je nou gemakkelijk, Jet,
je zin voor het avontuurlijke ontwikkelen — ga je
gang maar, heb jij de gebruiksaanwijzing ? Met die
gebruiksaanwijzing kom je op de wereld kindlief.
O ja, Jet?, zoo, ja — dan zal ik hem ook wel hebben!
Natuurlijk, kruimel, en je moet weten waar je begint
en waar je ophoudt — maar je moet meedoen. Ik
ben toch immers ook maar een weeskind ?, ook
geen stand, ook vrij knap. En de menschen van het
kringetje vinden Ribbehorstje een indringster! Maar
Ribbehorstje blijft waar ze is, en doet wat ze wil.
Een knappe haneveer die mij van Kunst-voor-allen
wegduwt en van de seances .... Maar Jet, ik geef
niet veel om die clubs! Och stoeteltje, het gaat niet
om die clubs, het gaat om de connecties! Maar Jet,
ik geef niet veel om — om connecties! Nee, engeltje,
jij geeft alleen om Hans Wietzel, en wil jij dan heusch
met alle geweld op je eentje in de zevende hemel.
Ik verwacht het geluk.
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blijven zitten?, en zoo-meteen door iedereen uitgegrinnikt worden ?" Pieta klemt zich aan haar arm
vast of ze verzinkt. „Och, wat is dat nou.... ?" En
Jet schuift haar zacht van zich af. „O ja, wat zou dat
nou wel wezen hè — och jij weet net een ons te
weinig, kind."
Aan de overkant van de Grille fluit een merel —
een heer in een beige overjas loopt er onder een
lantaarn door.... „Och, hoor dat lieve vogeltje
Sajet's lachje klingelt weer als een tafelbel.
's.
Ze geeft Pieta een duwtje en loopt gehaast van haar
weg. „Ik kom nog wel 's langs.... En kijk jij nou
maar niet meer om, hè ?"
Pieta vergeet iets terug te zeggen. „O Sajet-Sajet,"
piekert ze, „wat is dat ?, wat doe jij nou ?" En ze
stapt al weer gejaagd door. „Wat zei ze ?, ze zei :
op je eentje in de zevende hemel! Ze zei : door
iedereen uitgegrinnikt worden." Haast sloffend loopt
ze langs het Huis. „Dag oud ellendig Huis," ze tuurt
naar de duister-glimmende ramen. „Dag kinderen in
het donker."
Bij de lange achterzaal van „De vergulde boog
staat ze aarzelend stil en wipt op de teenen-schuter"
en probeert op een afstand van tien voet door een
gordijnkier de zaal in te kijken. „Ik zie wat roodigs.
Hier spreekt mijn groote Hans Wietzel .... Ja, mijn
Hans Wietzel toch .... ? En hier is de domme gans
die baby-spulletjes maakt voor een baby die er niet
is." Ze bijt op een platte vingertop van haar handschoen. „Ik wacht .... ik zal op hem wachten."
..
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In de schaduw van de huizen loopt ze heen en
weer. Magere jonge boompjes staan weerzijds van
de straat. Pieta telt ze herhaaldelijk in het passeeren.
„Een en twint — twee en twint — drie en.... Jet
zei: Hans en Cunera vullen elkaar mooi aan in de
wetenschap — Hans èn Cunera ...." Schichtig
dwaalt ze een laanachtig-zijweggetje in. „Als ze me
zien .... Ze mochten 's denken dat ik spionneerde !"
Lusteloos en hangerig blijft ze dan weer staan, en
gaapt zenuwachtig-vaak, ze trekt haar eene handschoen
uit en probeert haar vingernagels in een boomstam
te drukken. Op de tast af raapt ze een stukje steen
op, en klemt er haar gebalde hand fel om heen, het
snijdt een beetje — het is prettig dat het snijdt.
„O lieve Heer," bidt ze vaag in zichzelf, „al moet
ik er dan ook mijn babykindje voor opgeven, maar
laat dat niet gebeuren.... wat ik niet denken durf ...
dat niet alstublieft." En dan hipt ze ineens weer
over een bobbelig stukje weiland op de straatweg
toe, want ze hoort een druk dik praat-gezoem. „Is
de lezing al uit ?" En achter twee forsche eikenstammen spiedt ze de straat weer in. „Ja — uit !"
Er stommelen een stuk of wat menschen door de
ronde zijdeur van „De boogschutter" : Mevrouw
Joons van Stackehoel stapt als een generaal, en zwikt
in de goot, dan treedt een groot gedeelte van de
intellectueele club naar buiten — zes personen, daar
strompelen twee oue mannetjes met dophoedjes
achteraan, en ook nog een dik vrouwtje met een
hooge schouder, en een dame op kraakschoenen:
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ieuw-ieuw doen de schoenen. Een paar kinderlijke
jonge meisjes wippen als verschrikte kippen de straat
op en gichelen schel. Dan komen er nog drie heeren,
die zich opgelucht even uitrekken daarbuiten. Er is
maar weinig publiek. En Pieta drukt in bekommering
en spijtigheid haar vuist op de mond. „Een lepel
vol menschen! Heeft hij daarvoor nou avond op
avond gek staan doen op de slaapkamer? En waar
is hij zelf ?, loop ik hem toch nog mis ? Ze gaan
allemaal de andere kant op, Hans kan ook nog ...
o Heer," ze klemt zich aan de boom vast in het
donker, en nijpt om het nog donkerder te maken,
ook de oogen toe !
Hans Wietzel en Cunera Buts gaan niet de andere
kant op, naar de hoofdstraat, maar ze zoeken het
stille donker onder de laantjes-boomen, zij zullen
haar rakelings passeeren.
Pieta's oor-zenuwen beginnen dan hevig te werken:
het zoemt, gonst en piept daar van binnen of er een
doof-stom zang-trio optreedt. „Toe, rustig en kalm,"
zegt ze in zichzelf, „rustig en kalm .... kalm en
rustig." Dan staat ze op haar beenen te sidderen.
„ .... en het midden-gedeelte was bepaald geniaal,"
vleit Cunera met een expres verfijnd extase-stemmetje,
„trouwens dat zei ik altijd."
„Je hebt me heerlijk geholpen," waardeert Hans
Wietzel en zijn praten klinkt als ge-olied, „wij werken
verrukkelijk samen, Cuun. Dit doen we meer."
Ze zijn nu vlak bij de twee boomen en hun stemmen
maken even een brommerig-leeg raas-geluid in Pieta's
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ooren. „Wat ?, wat ?", toornt ze in stilte, ,,hè?,
hè?, wat ?" Even is het dan weer of ze duizelend
wegdrijft uit zichzelf. „Nee-nee," verzet ze zich.
En de praatklanken krijgen al weer beteekenis en
inhoud. „Als we dat verleden winter 's geweten
hadden, hè Cuun ? Jij keek me bijna niet aan, jongen,
ik deed moeite genoeg om je aandacht te trekken....
En dat is je ten slotte gelukt, meisje." De gezichten
dicht naar elkaar toegewend loopen ze het laanachtig
zijweggetje in. En slechts enkele stukjes-zin maken
zich nog uit het verijlende gesprek los. „Alles twee
keer kunnen doen .... Kan men dat niet? En alleen
maar samen-werken ?" Hans legt zijn hand op Cunera's arm, ze leunt dadelijk met een hevig-uitschietende
schouder naar hem over. Midden in de laan, daar
waar geen huizen zijn, staan zij stil. En Pieta's oogen
spalken zich in ontzetting. Het is plotseling of daar
tusschen de dubbele rij boomen een dik monsterachtig wezen staat, met een deukhoed op de eene
wang en een clownshoedje op de andere....
Pieta durft er niet langer naar te kijken. Ze loopt
op strakke houterige beenen de straat in, loopt
werktuiglijk recht door, haar hangende armen lijken
eindeloos lang in haar gevoel.
Korte tijd is het suffig wee-leeg in haar hoofd,
dan komen er allerlei onzinnige gedachten. „Die —
die hebben nou Fransch geleerd en dan doen ze nog
zoo. Het is du pain, het is café au lait. Als ik een
kanon had, zou ik het afvuren, een kanon of een
vaatje buskruit. En nou wil ik ook wat — ik wil
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wat — o maar wat wil ik dan? Ja, nu zal Hans
Wietzel ook een onpleizierige ongelukkige-liefde-zenuw
krijgen onder in zijn maag of zoo. Wat denkt hij
wel ?, hij een krengetje — ik een krengetje. Dit is
dus zijn tweede gezicht, nou — ik zal hem tweede
gezichten, alleen weet ik nog niet hoe."
Maar op een duister stil achterom-weggetje wringen
zich ook dunne kinderlijke jammergeluidjes uit haar
keel. „Ik heb nooit geklaagd, Hans," huilt ze in
stilte, „'s Maandags was ik alleen, Dinsdags .... Ik
deed eerlijk me best om opgeruimd te wezen. Woensdags-avonds was je er niet, Donderdags-avonds niet ...
Jij werd op de clubs genoodigd, ik niet. Wat zou ik
daarover zeggen ?, een beetje pijn van binnen, een
beetje erge pijn, nou ja, ik was toch maar ik .... ?
Vrijdags-avonds bedacht je vaak een voorwendsel
om weg te komen en Zaterdags-avonds zat je op het
kantoor. Ik heb maar gedaan of ik niks merkte, ik
wou me goed houen, ik.... ik ben maar een arm
kind, ik wou me góed houen. Ik was al blij met
je kwartiertjes, je half-uurtjes, en nou doe je dit, Hans,
nou doe je dit ...."
Uiterst langzaam loopt ze door de Camelia-straat.
Ze vreest Pa Baruut's spiedend meewarig kijken,
zijn vorschende halve-vragen....
Traag gaat ze naar het opkamertje. „Je goed houen,"
flitst het nog door haar heen, „om Pa, om die oue
stakker ...." Ze duwt de deur open, bereid om
argeloos te glimlachen, als Pa erg speurend kijken
mocht. En dan blijft ze verbluft op de drempel staan.
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Aan de tafel bij Pa zit, met het gezicht naar haar
toegewend, een vreemde jonge man en kijkt met een
te-strakke glimlach naar haar op en knikt gedwongenafgemeten en komt langzaam overeind. ,,Zoo?, ben
je daar ?"
„Oh, de zwierbol," Pa wijst glunderend naar haar,
„daar is ze, ja, hij-hier, hij wou je niet halen, omdat
Jet er bij was — je was toch met Sajet ? — nou die
moet hij niet erg. En weet je nou wie dat is ?, hè ?"
De koele grijze oogen van de jonge man staren
een beetje triest-strak met een teruggetrokken glimlach in de hare. 0 ja, ze kent hem — stil 's ! —
ze kent dat gezicht: een rechte scherpe Friezen.
neus, dunne lippen die moeilijk een vriendelijke trek
aannemen, onwillig stug blond haar. „Nou — wie
ben ik, Pieta ?", ook de stem is koel en helder en
bekend.
Even aarzelt Pieta nog, dan slaat ze kinderlijk
verbluft allebei de handen voor de mond. „Nee ?",
mompelt ze in grenzenlooze verbazing, „is dat waar?
Geer? Geerlof Borst ? Geerlof ? !" En dan is het of
haar voeten over zichzelf struikelen. Ze strekt spontaan
de armen uit, en bedenkt zich gegeneerd en steekt
hem beide handen toe. „O Geer — me goeie
broer ...." Ze zou hem een harde hartelijke duwzoen op zijn magere bruine wangen willen geven,
ze wipt al op de teenen. „Nee-nee," denkt ze. Maar
haar adem beeft in haar snuivende kleine neus, en
haar borst schokt of ze innerlijk snikt.
Voor een oogenblik wordt Geerlof's gezicht iets
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donkerder, een kleur slaat door zijn wangen. Hij
kijkt strak op haar neer. Door zijn eentonige oogen
schiet een warme felheid. „Ben je.... zoo, Pieta?
Zou je mij herkend hebben, Geer ?, dádelijk, op
het eerste gezicht ?" Hij zegt afwerend: „Zustertje
— zus." Pa praat er grommelig-jolig over heen. „Hij
wist niet dat je getrouwd was — nee, daar wist hij
niks van. Hij hoorde het in „De boogschutter",
daar logeert hij, hè ?"
Geerlof zit op een hoekje van zijn stoel, een beetje
ongezellig of hij zoo weer weg wil gaan. Het is vreemd
dat hij nu niet deel neemt aan het gesprek, en niet
lacht en niet zegt: „Ja, wat gek, ik wist van niks."
Hij neemt een blaadje papier van tafel, en trekt er
een kleine scheur in, en schrikt daar zelf van op, en
legt het opzij en kijkt langzaam naar Pieta op, strak
en verkennend. „Een tragische geschiedenis in de
bioscoop ?"
,,Hè?, de bioscoop ?", ze heeft aan de heele film
niet meer teruggedacht, „ja — nee .... gaat wel ...."
Ze wil een andere kant opkijken en kan dat niet, het
is of Geerlof's stille sterke blik, haar koel en onderzoekend maar stevig vastgegrepen heeft. En dan laait
er plotseling een gloeiende adem-benemende gedachte
door haar heen. „Sst," doet ze in zichzelf. Maar ze
geeft een coquet oog-knipje tegen de kachel en loopt
wiegelend. „Ik heb dadelijk koffie," in haar stem
zingt iets, „en ik heb eigengebakken koekjes." Ze
kijkt over haar schouder naar Geerlof. „Wil je die
wel.... ?" En ze denkt: „Wacht 's, hoe trek je
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eigenlijk een flirt-blik, een beetje drukken met je
oogen, je oogen vooruit duwen."
Over Geerlof's eenvoudig knap gezicht glijdt een
schaduw. Hij vergeet te antwoorden, staart naar haar,
hoort wat ze zegt en vergeet te antwoorden. Hij
grijpt ook weer het papiertje van tafel op en ver
vernielt het — een onnoozel notaatje-kreulthn
aan beide kanten onbeschreven — het heeft niets
te beteekenen. „Waar is mijnheer Wietzel nu ?"
Pieta en Pa werpen elkaar een blik toe. „H'm,"
kuchelt Pa droog. Pieta zegt: „In „De boogschutter",
Geer. Hij had daar een lezing." Diep kijkt hij haar
in de oogen, peilend. „Dat weet ik — maar jij was
er niet, Pieta."
Ze zet de kopjes uit in het antieke theeblad, draait
zich naar het pannetje op het gasje toe, om op de
kokende melk te letten. „Ik eh.... ik vond die
film zoo mooi die nou ging." Er komt geen antwoord.
Pa Baruut rookt dan veel te pafferig. Als Pieta omkijkt,
ontmoet ze Geerlof's blik weer, er is wat triestigs
in die blik, wat afwijzends ook. „Ja, waarom lieg
ik ?", vraagt ze zich af, „morgen zal ik er wat van
zeggen — iets .... een klein beetje."
Met vreemde coquette gebaartjes schenkt ze de
koffie in. „En proef nou 's van mijn koekjes?,
lekker....?, van krenten en rozijnen hield jij altijd.
Je moet mij veel vertellen van dat land ginder. Ja,
dat is goed, Pieta. Loopen de menschen daar met
ringen door hun neus? Nee Pieta — zoo maar....
Ze eten toch wel peper op hun rijst, hè?, en ze
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hebben toch veeren op hun hoofd ? Nee Pieta, niet
eens." Ze bukt wat voorover. „Weet je wat je mij
beloofd hebt vlak voor je wegging? Ja Pieta, een
wandeling naar Bettig en flensjes in het Pannekoek.
huis ! Er is daar ook zoo'n bootenverhuurderij, hè?,
en in de tuin staan van die rooie haantjes-automaten,
niet? Dat weet ik niet, Geer — of het nag zoo is.
Ik ben er in lang niet geweest. En het was toch altijd
zoo mijn harte-wensch. Vroeger ging ik er heen als
zoo'n arm scharminkeltje, en nou — maar Hans
Wietzel heeft geen — heeft zelden tijd." Ze bijt in
haar lip en bloost tot onder de oogen. „Och ja, nou
of morgen ...." Lief kijkt ze Geerlof aan, dringend.
„Gaan wij 's, als je op een keer kan? Op een keer,
Pieta ?, morgen? 0 ja, graag — morgen. Tenminste
als je man het goed vindt, Pieta? 0 Geer, wij laten
elkaar daar heelemaal vrij in."
Pa wordt dan veel te zwijgzaam ineens. Zijn goeie
stemming slaat om, hij fronst, hij blaast dikke rookpluimen voor zich uit. Pieta kucht er van. „Stoom
Hij reageert niet.
-botje!"
En Geer neemt een pakje in dik bruin papier op.
„Ik heb ook iets voor je meegenomen, Pieta, een
souvenir uit Indië, ja — ik had eigenlijk iets anders.
Maar dat is nou je — nou je getrouwd bent minder
geschikt. Ik heb nu dit maar gekozen." Hij wil haar
het pakje overhandigen. En ze schudt als een koppig
kind het hoofd. „Nee — mijn éigen ! Dat gaat toch
moeilijk Pieta — dat kan ik niet doen ...." Ze
houdt de handen op de rug. „Dan — dan liever
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niets, dit was voor een ander, nee, dan liever niets."
Hij legt het pakje weer neer. „Zooals je wilt, Pieta."
Teleurgesteld is ze daar niet over, ze lacht uitgelaten.
baldadig, en heeft tegelijkertijd afgetrokken luister
nijpt haar handen plotseling hard tezamen.-ogen,
Er wordt een sleutel omgedraaid in de winkeldeur,
daar is Hans Wietzel. Nu stapt hij welgemoed door
de winkel met vaste groote passen. Hij trekt zijn
jas uit, hij fluit vroolijk en schel. Met enkele springerige stappen wipt hij het trapje op, valt vroolijk
de kamer binnen en blijft een oogenblik in de open
deur stil staan, eer hij langzaam-terughoudend verder
gaat. Hij heeft weer van die wilde roode blos-plekken
in zijn gezicht en het bolle frons-heuveltje boven
zijn neus glimt triumfant, maar zijn voorhoofd-rimpels
slaan daar nu dwars door heen.
Pieta kijkt maar even op. „Dag-eh, Hans," zegt
ze verstrooid. Ze wil Geerlof voorstellen en praat
nog even haastig op iets door met hem. „Wat je
meenam, zal ik toch van je krijgen, Geer. Daar komt
niets van in, Pieta. Wedden dan, Geer ? 0 ja wedden,
Pieta? Om al wat je wilt, Geer! Dat is wat overijld
kind!" Hij heeft al een paar keer vluchtig, met een
verontschuldigende blik naar Hans gekeken. De ronde
dunne rimpel, die de glimlach in zijn wangen schuift,
breekt dieper door. „Déze man.. . .," denkt hij.
En Pieta zegt opgetogen maar terloops, zoo of het
Hans Wietzel eigenlijk niet raakt: „Dit is nou Geer
waar ik je over gesproken heb, onze Geer, die mij
altijd hielp ...."
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„Borst,” zegt Geer officieeler. En Hans knikt zonder
belangstelling. „Wietzel — aangenaam !" Hij kijkt
naar de klok om. „Zoo, bent u 's overgekomen naar
Holland? Nou, in dit nest blijft u natuurlijk niet
lang? De herinneringen zullen u wel niet binden ?"
„O ja wel, hè Geer ?", gichelt Pieta, „de herinne.
ringen !, nou !, daar gaan we nog 's fijn over praten."
„Niet gemakkelijk zeker om nou met die ijsboel
de havens binnen te loopen," vorscht Pa met een
brom-stem.
En Pieta loopt met springerige stappen af en aan.
Haar oogen schitteren zoo hel en heet of ze koorts
heeft, groote zachte blossen spreiden zich over haar
wangen uit. Ze schenkt opnieuw koffie, en let op
Geer, ze presenteert met vlugge Jet-achtige gebaartjes
de koekjes. „Toe Geer, vin' je ze niet lekker?, ja?,
waarom neem je ze dan niet?, laat je altijd staan
wat je lekker vindt ?" Het straalt door haar heen.
„Jongens-menschen, wat flirt ik al best !" Met een
geestig snuitje knikt ze. „En ik zal 's moederen over
jou !, niet zoo ongezellig voor op je stoel zitten —
deed je vroeger ook." Even-aarzelend dwalen haar
handen over hem heen zonder hem te beroeren, dan
pakt ze hem stevig beet bij de schouders en drukt
hem tegen de rugleuning van zijn stoel aan. „Dáar,
en nou blijf je zoo zitten, hoor je; ?" Met een uitdrukking van verbaasde en schampere bevreemding
kijkt Hans er naar.
Geer protesteert: „Ik zit altijd zoo, op een hoekje
van een stoel." En Pieta doet grappig-streng. „Kan
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best wezen, Geer, maar hier duld ik het niet, hiér
niet, begrepen ?" Hans bemoeit zich dan ook nog
met de kleine jolige schermutseling. „U gaat maar
zitten zooals u wilt, hoor meheer-eh Borst." En
Pieta barst in lachen uit. „Och wat, jij hebt geen
zier over Geerlof te zeggen hoor, niks, en ik alles
— idles !" Het schittert hel en heet door een pijn
heen van binnen. „O wat echt, o wat is coquetteeren
echt !" Hans Wietzel doet de mond open — toe
— en opnieuw open, maar hij zegt niets. „Lezing
geslaagd ?", vraagt Pa hem goedig.
Hans trommelt hard met de vingers op de tafel.
„O ja, dat is waar, die lezing ?, ja redelijk." Pieta
legt de hand op Geerlof's arm. „Ging je dadelijk
hier heen?, toen je merkte dat ik niet in die — die
spreekzaal van „De boogschutter" was ? Spijtig dat
ik nou net in de bios zat." Afwijzend staat Geerlof's
blik weer op haar, waarschuwend. „Het ging over
astronomie ?" Hij vraagt het beleefd aan Hans. Pieta
antwoordt: „Ja Geer, vreeselijk interessant, heb de
lezing zes en twintig keer gehoord voor ik insliep,
en het midden-gedeelte," zegt ze met een expresverfijnd extase-stemmetje, „dat was bepaald geniaal,
trouwens dat zei ik altijd ...." Hans hapt naar lucht
of hij uitvallen wil en blijft haar dan ineens bij die
laatste zin verbluft en verslagen aanstaren. „Hè ?",
pruttelt hij na een poos, „wàt ?" Maar dan- gaat het
gesprek tusschen Geer en Pieta al lang weer over
wat anders .... En Pieta is rose tot aan haar haarwortels, en kan geen oogenblik stil blijven zitten.
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Pa wendt zich wat moeizaam-stijvig om in de stoel,
zet de ellebogen op tafel en begint een wijdloopig
privé-verhaal over een klant. „IJsmuut, uit de Victoria-straat, die wou een gestoken eiken schouwkap
hebben, een ijzeren heugel, blaaspijp en stookgereedschap, ook een rood-koperen waterketel. Daar moet
je nou morgen maar 's naar rondneuzen?, morgen,
dan ga je toch? IJsmuut zei : desnoods een moderne
kap, had ook wel idee in die ijzeren haardplaat met
de reliëfversieringen van de dolfijnen."
„Jaja," zegt Hans Wietzel telkens, „o ja, zeker,"
daar tusschendoor luistert hij naar Pieta en Geerlof.
„Ook thuis geweest, Geer, op het Huis? Nog niet,
Pieta. Bij wie dan nog meer? Bij niemand, ik ben
hier pas. Dus bij mij het eerst? Ja, bij jou het eerst
— bij jullie, heb je het bij Vader en Moeder nog al
draaglijk gehad? Draaglijk — ja! En Wina Levina
is er nog. Hoe gaat het daarmee? Daar zal ik je alles
van vertellen morgen. Hoe laat gaan we ?, direct na
de warme maaltijd, Geer?, kom je eten?, Pa is er
alleen maar, we hebben stamppot met worst, Hol
kost." Geerlof's blikken schieten telkens-landsche
heen en weer van Pieta naar Hans. En zijn gezicht
verstrakt nog meer. „Ja — goed. Maar het is al
laat, ik stap nou op." Hij schuift het geweigerde
bruine pakje onder de arm, kijkt Pa open in de
oogen en geeft hem op een goedige geruststellende
manier de hand. „Dag mijnheer Baruut." Tegenover
Hans Wietzel wordt zijn groet een plichtpleging. En
Hans zegt vormelijk: „Zal u uitlaten." Maar Pieta
334

staat al bij de deur. „Jij Hans ? !, o wel nee, dat
doe ik toch....? Ja, als het nou Cunera was —
dan niet."
In de schemerige winkel, waar de schilderijen en
beeldjes bleek in de ijle straat-verlichting staan, praat
ze nog even met Geerlof. Ze luistert daarbij meer
naar geluiden in het opkamertje, dan naar het gesprek
dat ze voert. „Toch zoo eenig dat je er bent," preveltze, „hoe lang blijf je nou in Holland, Geer ?, vier
maanden?, zalige vacantie. En ben je dan altijd hier
te Alschat ?" Hij wendt zich af, strijkt langs de
knokelige hand van een bruine Sint-Franciscus. „Och,
ik weet het niet — ik denk het niet."
„Hè Geer, heusch niet ?", ze legt knoopen in de
lange dikke zij-franje van een oude sjaal en heeft
er geen erg in. „Waarom weet je het niet .... ?"
Zij houdt het hoofd wat scheef. „Waaróm niet ?"
Hij geeft geen antwoord, kijkt haar aan met een
lange stille blik en zijn oogen lijken zwart.
Ineens schrikken ze op.
„Pieta," roept Hans van boven-af, „schenk je
koffie ?"
Ze gaat met een ruk recht-op staan, haalt diep
adem en trekt even een obstinaat knijptoetje. Tureluursch aapt ze zijn galm-stem na. „Och Hans, dat kun
je toch wel zèlf !" En ze zegt erg luid-op, met een.
lach er bij: „Stel je voor, een man die alle sterren
van buiten kent ...." En ze denkt: „Waar kan ik
het nou nog meer over hebben, het valt niet mee
om boeiend te zijn."

,
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Als ze dan, niet veel later, weer terugkeert naar
het opkamertje, hangt er een onaangename stilte.
„Nog koffie, Hans ?, en jij, Pa ?" Pa's rood-verweerde
neus-vleugels bewegen heftig. „Dank je, kind." Hans
wil niet eens naar het koffiekannetje kijken. „Zeg,
als je in het vervolg iemand te-eten vraagt, dan moet
je dat niet doen buiten mijn voorkennis, hè ?"
„O nee, Hans ?", Pieta trekt oogen of ze een geweer
afschiet, „en als jij in het vervolg een kopje koffie
wil hebben, hè?, dan moet je mij niet om zoo'n
bagatel in een onderhoud storen, hè ?"
„In een.... onderhoud? !", het is of Hans Wiet
adem telkens met kronkeltjes in de hoogte wipt.-zel's
Pieta ziet het en haar vuistjes worden zoo hard
dat er witte plekken op de knokkels komen. „O ja,
een babbeltje in een winkel dat is niet zooveel, hè?,
maar die gewichtige gesprekken in sommige laantjes
's avonds ...." En dan draait ze heel langzaam en
heel statig als de godin der wrake de kamer uit!
Maar op de slaapkamer wil Hans, die ergens niet
gerust over is, weer gemoedereerd met haar praten.
„Zeg, de menschen probeéren toch niet mij verdacht
te maken ? Je had vanavond zoo van die opmerkingen
dat ik dacht .... en als je soms weten wil hoe en
wat...."
Pieta maait dat weg met een breed gebaar in de
ruimte. „Oh, welnee jongen, ik houd mij aan jou ...
jouw bepalingen: we staan elkaar een zekere vrijheid
van beweging toe, een bepèrkte maar bepaalde ruimte.
En we zeuren nergens over en we vragen nergens
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naar — weet je het nog, Hans? Zoo was het toch
immers ?"
Hij doet of hij er geen woord van gehoord heeft,
maar hij trapt een boordeknoop kapot. „Wat was
dat voor een afspraak voor morgen?, waar jullie het
over hadden? 0, we gaan naar Bettig, Hans." Hij
gooit zijn boord naast het beddetafeltje. „Als je tot
overmorgen wacht, kan rk met je gaan! Och nee,
Hans, nee, dat moet je niet doen. Je zit zoo vast in
je werk, hè?, aan alle kanten zit je vast. Je hebt je
immers al die tijd niet vrij kunnen maken?, van
de zomer vroeg ik het al, en daarvoor, weet je wel?
Och en dan moet je Cunera weer teleurstellen of
Lien of Beppie, is het niet zoo ? Jij hebt zoo'n heel
leger van vriendinnetjes, ik vind het leuk dat ik nou
toch ook éen vriendje heb, al is het dan maar voor
vier maanden, enfin, hij is zoo'n wonderlijke —
hij blijft misschien wel."
Hans schuift in bed stil tusschen de dekens in en
vergeet te gaan liggen. Hij strijkt herhaaldelijk over
zijn haar, en trekt een voorhoofd vol rimpels. Maar
Pieta let daar niet zoo op. Ze flaneert nog een beetje
rond in haar rose flanellen pyama met de witte
omslagen, en strijkt haar zilveren krullen baldadig
in de hoogte voor de spiegeldeur van de linnenkast.... „Oh Adam waar zijt gij," haalt ze heimelijk
aan en ze kijkt boosaardig-stichtelijk.
— De boomen staan er eenzelvig bij aan die smalle
landweg naar Bettig, en de witte winter-akkers liggen
weerzijds achter de magere rechte stammen in een
Ik verwacht het geluk.

22

337

versteende rust. Een eenzame vogel zwalkt door de
groote grauwe lucht, en duikt weg in de doode verte.
Hier — op deze plaats — wendt het leven zich van
de wereld af.
En de lippen probeeren niet langer vaardig en
boeiend te zijn en de oogen vergeten lokkend te
tintelen .... Pieta kan weer gewoon glimlachen tegen
Geerlof Borst. „Dit is er met Wientje," zegt ze en
ze vertelt het beknopt, „zoo en zoo is het gebeurd.. .
En Geerlof kijkt bedaard voor zich uit: hij kijkt
of hij altijd een grauwe verte ziet. „Ja," zegt hij, „zoo."
Verder niets .... Hij zal toch wel met Wina Levina
praten. Hij zal toch wel zijn best doen om haar te
vermurwen. „Het is immers een best kind ?" En omdat
hij zoo denkt, heeft hij een goede kans om te slagen.
En Pieta praat nog even door. „En zoo en zoo
is Stijn, en de jongetjes dat zijn ook van die stak
hè?, een rood stakkertje en een wit." En dan-kertjs,
weet ze daar niets meer over te zeggen.
In deze hemelhooge stilte wordt alles zoo nietig
— alles wat eerst belangrijk leek! „Blijf je nou in
„De boogschutter" wonen, Geer? Ja, zoo lang ik
hier ben, en waar ook anders, hè kind? Vertel me
nou wat, Geer? Vertellen ? Ja, van daar ginder, Geer ?"
Hij knikt, en dan heeft hij het een poosje over zijn
eerste inlandsche school te Pekalongan en over de
Chineesche en Javaansche kinderen in zijn klas. „Gehurkt wachtten ze dan op mij voor de galerij, ze
hadden een mooi steentje, of een kever of een zeldzame bloem ...."
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Pieta telt de boomen daarbij die zij passeeren. Bij
de veertigste boom zwijgt Geerlof al weer. „Ga je
nog geregeld naar de kerk, Pieta ?" Ze schrikt op:
„Sleur moet het toch niet worden .... zullen we
— samen ?" Ze denkt: „Ha, daar kan Hans dan
weer 's leelijk van opkijken ...." En Geerlof heeft
er niets op tegen, hij maakt een toestemmende hoofd
Spraakzaam is hij niet. En Hans Wietzel-bewgin.
weet altijd zooveel .... „Vertel nou 's wat van je
bootreis ?, hoe — hoe is dat? Dat is lucht en water,
kind, en af en toe een landingsplaats, en een mensch
die zich verveelt.... Ben je nou somber, Geerlof ? Dat
geloof ik niet, Pieta. Was ik niet altijd zoo.... ?"
Ze gaan langs de bevroren zee van Bettig, de wind
wandelt als barrevoets door de ruwe wilde verlatenheid, meeuwen krijschen hongerig boven de eindeboze ijs-vlakte, de stilte kijkt grimmig en majesteitelijk toe.
Ze zitten in het blauw-gele serretje van het Pannekoekhuis, het ruikt er muf, de stoelen en tafeltjes
zien er verwinterd uit. De oue in-zichzelf-gekeerde
Ober steekt de gasverwarming aan, plaatst een glazen
tochtscherm voor de deur en zet een potje met kunst
tafel. Er staat daar ook een nikkelen-anemop
zwaluw, als men die omkeert, valt er peper uit een
gaatje in zijn kruin. Een paar keer laat Pieta de zwaluw
duikelen en houdt haar pink op het gaatje. „Wacht
Hans al .... ?',
Ja, hier onder de reclameplaten met de mooiè
dames, draait het leven zich weer naar de wereld
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toe. Kleine knagende angsten, die men niet kennen
wil, keeren terug. De vingernagels probeeren door
het leer van de handschoenen heen te dringen. „Er
zijn ook menschen te-over, pop, die van elkaar weg
toch bij elkaar blijven !" Ineens keeren de-gane
verre vage woorden van Hans Wietzel weer terug en
krijgen zin en beteekenis. „Ja, en vannacht lei hij
zijn hoofdkussen op mijn voeten — en er lag een
stuk chocola op mijn kastje
Nou dat mag zoo
wezen — maar kan men om een hoofdkussen en
een stuk chocola over de ontrouw heen stappen ?"
Ze kijkt op. En Geerlof zit er bij of hij vergeten
heeft, dat zij er ook nog is. „Flirt dan ook ....",
denkt ze. En ze verdraait de oogen tot ze alles dubbel
ziet. Maar Geerlof's gezicht verandert er niet bij. Ze
zucht zwaar. „Het verdriet is nou eigenlijk pas een
dag en een nacht aan de gang — maar Pa lijkt toch
al te kwijnen. Zijn broek valt zoo wijd."
Geerlof zegt: „Deze flensjes zijn niet meer zoo
lekker als vroeger." En Pieta schrikt op als uit een
droom en kijkt wat schamper naar de kleffe gele
meelrolletjes op haar bord. „Wij hebben geen honger
meer ...."
Ze komt thuis als de lantaarns al branden en Hans
zit daar ergens in een leunstoel als een kerk-uil op
een grafzerk. „Wil je nog thee, Hans ? Ja, alsteblief....."
Ze schuift hem het kopje toe, en moet zichzelf vasthouden aan de tafelrand. „Ja — je kunt iemand
toch niet om de hals vallen, enkel en alleen omdat
hij alsteblief zegt !" Het moet nog veel meer gaan
....
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spannen. Het moet zoover komen, dat hij op de
knieën om vergiffenis vraagt.
— Sajet fladdert op een keer het huis binnen of
een windvlaag haar de deur ingeblazen heeft. „Dacht
ik het niet?, je hebt dus een verovering gemaakt?
Ik zei het wel.... En het gaat je best af.... Enfin,
bij mij is hij nog maar éen keer geweest. Mijn keus
zou het ook niet wezen."
„Wá-blief ?", zegt Pieta telkens in zichzelf, „hè ?"
En als Sajet al lang weer weggewapperd is in de
wind daar-buiten, staat zij nog midden in het opkamertje en herhaalt: „Mijn keus .... !, mijn
keus .... ?", en ze maakt een smalend-verwerpend
hoofdgebaar. Dan ziet ze Hans Wietzel's jas op de
stoel liggen, de uitdrukking van haar gezicht verzacht,
en zij streelt de bontkraag en de stof op drie centimeter afstand. „Ja, hoor 's, ik ben een doodelijk
beleedigde vrouw — zelfs mager spek kan ik niet
meer verdragen van mijn maag, en men moet nu
eenmaal een vaste gedragslijn volgen in het leven.
Maar voor Pa Baruut zal ik een fijne omelet bakken, omelet sucré mesjeu ...."
En op een andere keer komt Hans Wietzel bij
haar op de slaapkamer en verwisselt van schoenen.
Hij trekt zijn bruine rijgschoenen uit, doet de zwarte
aan, friemelt ongelooflijk onhandig met de veters,
en kijkt haar onderwijl langdurig-aanhankelijk aan
— en bovendien nog van onderen op. „Me hart
smelt — me hart smelt," denkt ze, en als hij haar
kust, houdt hij zijn lippen wel tien tel op haar wang.
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„Gaan wij vanmiddag rijden, liefje?, wij samen ?”
Ha, zij zou de armen graag om zijn schouders willen
slaan, maar dan denkt ze opeens aan een mal clownshoedje.... Nee, een vaste tactiek moet men volgen
in de echt. „Geerlof en ik gaan vanmiddag naar
Vurenbart en Anruut. Je had toch zeker geen lust
om mee te gaan? De auto is al gehuurd, een twoseatertje, Geer rijdt zelf."
En onderweg plaagt en tart haar de onderlip die
Hans Wietzel trok — de hanglip zweeft als een
wolk voor haar uit. „Er schoot een trilling door
heen, en dat voor zoo'n groote man. Nou, stil laten
schieten de trilling, gelukkig die trilling, gelukkig
die hanglip. Nee, arme lip van Hans Wietzel, kom
toch hier, arme lip..
En dan golft zij onderwijl in het gehuurde wagentje
van Geerlof gelijkmatig op en neer, leegte en wind
suizen langs de portieren en een enkele sprieterige
boom. „Met Wina Levina ben ik toch geen steek
verder gekomen," zegt Geerlof. „Oh," schreeuwt ze
in het gehos-op-de-weg, „geduld maar !" „Wat ?",
balkt Geerlof met een mond als een geitebok. En
ze schreeuwt opnieuw. „Geduld maar, ik zeg....
geduld.. . ." En dan kantelen ze haast op een kuil
weg.
-randie
Maar later als de paden weer breed en effen worden,
begint Geerlof over moessons te praten en aardverschuivingen in Indië. „Wat een onderwerp in een
auto," hekelt ze en slaapt een klein beetje.
„Hier zullen we uitstappen," bepaalt Geerlof. En
."
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dan staan ze al stil. De huisjes van Vurenbart zien
er in de verte uit als een handvol verstrooide steenen,
en van dichtbij zijn het vervallen hutjes en verwaarloosde hoeven. De grauwe paadjes liggen daar bochtig
en scheef tusschen in. Het stadhuis is door brand
verwoest en het witte huis met de diepe tuin is
nergens meer te vinden. En nergens op het poovere
kerkhofje is nog een grafbordje waar de naam Arsting
op voorkomt. „Ze hebben toch vast wel bordjes
gehad ?", prevelt Pieta. En ze vraagt naar Ijker de
timmerman, maar Ijker die is in het najaar gestorven
en zijn vrouw woont bij een dochter in, op een
andere plaats.
„Hier heb jij dus als kind geloopen," mijmert
Geerlof. Hij maakt een beweging of hij Pieta's hand
beet wil grijpen, hij houdt dat gebaar in. Hij wil
haar ook in de oogen kijken, hij doet dat niet. En
Pieta zegt als een die zichzelf troost : „De kerktoren
die is er nog, en de kerk die herinner ik me — dat
is er nog .. ."
Maar op de terugweg soest ze : „Het is met de
dorpen net als met de kasteeltjes-pot en de klok ...."
Want ze gaan ook door Anruut. En het is maar een
klein zwijgzaam gehucht : vervallen huisjes met groene
klepdeurtjes, een geit aan een pin, ramen met potplantjes en mijmerende langzame menschen. „Hier
hebben mijn grootouders gewoond," zegt Pieta. En
Geerlof wil er wel iets op zeggen, maar hij weet er
niets op te zeggen en Pieta neemt hem dat kwalijk.
„Je kan net zoo goed een stopflesch met zuurtjes
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naast je zetten in een colbertcostuum. Als je dan
Hans neemt .... ja Hans .... van voor de zonde
zij legt de hand als in schrik en zorg-val."En
om de lippen heen. „Maar die Hans van nou ...."
— En aan de maaltijd kijkt ze hem opmerkzaam
aan. Hij heeft niet meer die harde glans-plek in zijn
voorhoofd, maar wel veel rimpels recht-op en dwars.
En zijn lippen zien er uit als twee houten kleppen,
hap-hap doen de kleppen. Hij zit als een zeeleeuw
aan de maaltijd. „Het is goed weer," zegt hij dan
nog. Hij zegt ook wel: „Een dichte lucht, er zal
een dik pak sneeuw komen." En Pa Baruut praat
over een koperen theestoof en over een Duitsche
kruithoorn, en hij poetst telkens zijn brilleglazen af
en kijkt er dan zoo scherp en verkennend door
heen, als een natuur-onderzoeker.
— Grijze doffe dagen volgen. Geerlof zit er bij
of zijn galgenmaal op het vuur staat. Pa loopt af
en aan, hij stopt de eene pijp na de andere, en rookt
zoo hevig of het een bijvak van hem is. Pieta zucht
zwaar. Er mankeert wat aan de spanning. De spanning
is als een slap oud stuk elastiek. „Ergens is het
verkeerd gegaan, het is ergens verkeerd gegaan."
Hans Wietzel kijkt niet meer van onderen op naar
haar, en hij legt niet meer zijn hoofdkussen op haar
voeten, en hij treuzelt niet meer met de veters van
zijn schoenen als hij op de slaapkamer is.
Doods-geluidloos sijpelt de makke winterregen
langs de vensters, de wind mort van verre. Soms
is het of de letters van Borrebag's kunstkorrel flak344

keren, maar dat zal dan wel aan de oogen liggen!
Jacomijntje-de-hit gaat in en uit, kijkt hier heen
en daar heen en glimlacht met een hard lippenpuntje. „Ikke .... ik vin' het fijn bij u, mevrouw,
ikke ...."
Pieta neuriet en er is een barst in haar stem.
Ze kookt, stooft en bakt Hans Wietzel's lievelingskostjes. Ze bereidt hazenpeper, ze maakt een hotelachtige jachtschotel gereed, ze bakt drie-in-de-pan.
Goed — Hans Wietzel eet met smaak van de hazenpeper, de jachtschotel, de drie-in-de-pan.
En Pieta kijkt vol verwachting toe. „Zal hij „liefje"
zeggen?, zal hij haar dankbaar aan zijn hart drukken?,
zal hij fluisteren: „Wat doe jij toch een moeite voor
mij, kleine vrouw ?" Nee, hij zegt: „Wat een lamme
glazerige aardappels zijn dat toch en zoo zout." Weer
wat later zegt hij : „Vandaag zal het wel droog
blijven."
En Pieta denkt: „Praat hij nog over andere dingen
dan over het weer ?" Ze strijkt ook zelf zijn overhemden en ze poetst zijn schoenen. En dan vit hij :
„Er zit een mop stijfsel op het front. En is dat werk
voor mevrouw Wietzel ?"
Mijmerend staat Pieta voor de bruine wijze Franciscus van Assisi in de winkel, en ze vraagt in haar
gedachten: „Als dat alles niet helpt, waar kan een
vrouw dan de liefde van haar man mee terugwinnen ?" Maar Franciscus mist een zintuig, net als Pa
Baruut, en dan is hij bovendien nog van gips.
Zoo nu en dan als ze langs de blinkende crucifixen
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gaat, bidt ze ook nog wel, maar haar geloof staat
wankel. „Laat Hans Wietzel toch deze avond bij
mij blijven ...." Dan komt Hans Wietzel van boven
in een jacquet en een streepjes-pantalon. „De dooi
valt nou toch voor goed in, hè ?" Hij vertrekt met
een vriendelijke blik-die-haar-niet-aanraakt. En Pa
loopt hem zoo'n beetje opzettelijk in de weg, net
of hij hem nog wat zeggen wil — en hij ziet er met
zijn gedrongen figuurtje en zijn baardje, als een
aardmannetje uit bij de groote Hans Wietzel —
zwijgend laat hij hem ook weer door.
Met de thee en de koffie wacht Pieta op Geerlof.
Maar hij komt niet meer elke avond. „Ik heb alles
verspeeld — en niks misdaan," steekt het scherp
door haar gedachten, maar ze heeft een beverige
glimlach, „en mijn tweede hart leeft ...." Uit
kijkt ze Geerlof in de oogen als hij bij-vorschend
haar zit. „Maak je visites ? Hè ?, visites ?, ja. Bij
wie? Och — zoo.... bij een paar .... Bij Sajet ?
Nee." En dan tuurt ze naar zijn eentonig goed gezicht.
„O-oh," haalt ze uit in zichzelf.
En Hans Wietzel komt, en vertrekt weer, en leeft
in een kring van stilte, geen mensch kan door die
kring heen breken als hij het niet toestaat, die kring
is hermetisch gesloten. En Pieta denkt: „Zoo iets
heeft geen vrouw ter wereld ooit eerder meegemaakt."
Zijn liefkoozingen bevriezen onderweg, hij heeft
korte zakelijke gebaren, hij kust haar ook zakelijk
en nuchter.
En ze zou soms plotseling een gillende schreeuw
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willen geven. „Hans Wietzel!, Hans Wietzel!, word
wakker — wij droomen zoo naar." Maar daar kan
ze toch niet toe komen.
En het allerergste gebeurt, als hij op een druilerige
dag in het vroege voorjaar, met een jas over de arm
en een koffertje in de hand op de drempel van het
kamertje verschijnt, en onverschillig terloops zegt:
„Nou ga ik er voor een heele week op uit. Denk
je er om dat de rolluiken goed gesloten worden
's avonds?, Pa is zoo vergeetachtig de laatste tijd."
En dan zoent hij de rand van haar oor — de rand
van haar oor. „Hans, ga je nou zoo, voor een week?
Hoe zoo.... ? Voel je dan niets? Nee, wat moet
ik dan nou weer voelen? Het is niet goed met ons.
Niet goed ?, ach wel ja : la vie n'est pas un roman!
Maar bij andere menschen, Hans .... 0 ja kind,
bij andere menschen eten ze nou slierasperges uit de
volle grond. Och kom, nou ja — het is eenmaal
zoo gegroeid, hè kind? En je hebt nou gezelligheid,
als ik er niet ben. Geerlof valt me mee per slot :
een leuke montere baas, een klein tikje te lichtvaardig
misschien ?, maar elk karakter heeft een kleine mis
dan geeft hij haar nog een zoen op haar-druk."En
oorrand, en een zakelijk lief duwtje en dan gaat hij
werkelijk weg — praat nog iets met Pa Baruut af,
loopt belangstellend met een voorbijganger op in
de straat en kijkt geen enkele maal meer om.
„Och Heer," stelt Pieta half-schreiend vast, „hij
heeft iets met Cunera, hij slaat de verzenen tegen
de prikkels, net als de ezel van Bileam in de Bijbel,
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en ik — ik zit hier als een schellevisch op een warme
stoof." En als ze dan naaien wil, bijt ze in gedachten
hard op haar vingerhoed, en als ze dan een boek
wil lezen, zet ze de tanden vinnig in een punt van
de cappetoris. „En mijn tweede hart — mijn twéede
hart....? Mensche-kinderen, ik heb een tweede
hart en mijn man weet het niet... ."
Geerlof komt die zelfde dag en ziet er plechtig
uit, en nog wat onwezenlijker en bleeker dan anders.
„Ik weet nu Wina Levina's geheim, Pieta! Wat is
dat toch, Geer ? Ja, h'm — dat zou tusschen Wina
Levina en mij blijven. Oh pardon, Geerlof. Hoe
zeg je dat zoo, Pieta? Och niks — zoo maar Geer,
nou ja, er is zoo'n groot vertrouwen tusschen ons,
hè?, afijn, laat ik het maar zeggen. Van jou vat ik
ook niks. En ik had mij van alles voorgesteld, maar
jij ben zoo'n vreemde, men weet niet wat men aan
je heeft .... Nee Pieta?, aan mij niet? Aan jou
niet, Geer, aan jou ook niet. Jaren lang ben je daar
in Indië — nooit schrijf je. In de kerk — in de
weezenbank heb ik vaak gedacht: Geer — Geerlof.... We hebben 's een wandeling gemaakt in
het Gietelingenbosch, jaren en jaren terug. Je zei
dingen die ik begreep en waarover ik nog niet praten
kon. En een vogeltje zong in een boomkruin en het
was of er koperen belletjes door de takken vielen ...
Dat blijft een mensch bij. En dan kom je en dan
ben je die eerste avond nog de Geer van vroeger,
maar al die andere dagen er na ben je anders, veel
strakker dan gewoon en zoo op een afstand. En
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als ik met mijn vertrouwen beginnen wil, zeg jij :
we zullen wat voortstappen anders ben je te laat
thuis! En dan neem je een cadeau mee dat ik niet
krijg, dat een ander krijgt, of weggegooid is.
Nee niet weggegooid, Pieta. Het kan me niks schelen,
Geer! En dan loop en wandel en drentel en rij ik
met je, dag aan dag. Maar hoor ik ooit iets bizonders
van je ?, of je daar een meisje gehad hebt, of je hier
een meisje zoekt, of je mij.... nou ja... . het doet
er niet toe, het doet er al niet meer toe ...."
Geerlof gaat zelfs op een plechtstatige manier krom
zitten, hij legt de armen dwars over de knieën heen,
hij tuurt strak op de vloer neer. „Ik kwam om er
— nog een keer over te praten," hij drukt zijn kin
hard op de scherpe speld in zijn das, er liggen driehoekige rimpelvouwen onder zijn oogen. „Dat ik
stil ben, dat ligt in mijn aard, en omdat ik zoo vaak
alleen ben — en ook was, daar ginder. Vroeger
kon ik nog wel over — over godsdienst en liefde
praten, nou niet meer, mijn tong lijkt van hout te
worden als ik daarover beginnen wil. Het is zoo....
zoo nameloos groot en de menschen maken er iets
van, dat in — in een lucifersdoosje kan. En dat
schrijven aan jullie, och voor Vader en Moeder
had ik geen — geen belangstelling, daar hebben ze
het ook niet naar gemaakt. En jullie zag ik nog lang
— veel te lang natuurlijk — als kleine ukken. Er
was daar een meisje — die nam liever een rijke oue
planter. En zoo ging de tijd, ja, hoe is de tijd nou
gegaan?, school, schoolbelangen — belangetjes —
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schoolkwesties — kwestietjes, na een jaar wordt
een groote scène — een scènetje.... En het eene
jaar na het andere ging voorbij en ik was jullie zoo
wat vergeten. Maar — maar ik dacht wel altijd :
als ik met verlof ga, zoek ik ze daar te Alschat op.
Toen liep ik op een keer in een landerige stemming
een bioscoop binnen, daar ging een zwijgende film,
ik meen „Peter, der Matrose", en daar had....
daar speelde Renate Müller in mee. En ik dacht
opeens : zoo zou Pieta Arsting kunnen wezen, en
hoe oud is die Pieta Arsting nou.... ?" En —
en och ja, ik — ik knipte foto's uit de krant van
Renate Müller, en ik kocht prentbriefkaarten van
Renate Müller, en ik prikte ze op het doek van mijn
slaapkamer. En ik soesde en droomde zoo'n beetje
aan jou — aan Pieta-Renate. Toen kwam ik hier en
ik hoorde het .... !"
Pieta steekt de hand uit of zij zijn knie wil aanraken. „Och hemel, Geer — en wat hoorde je .... ?
Dat je getrouwd was en zoo.... Wàt en zoo,
Geer.... ?" Hij kijkt vluchtig op, hij denkt: „Versta je het woord „charmeur", kind ?" Maar hij zegt
dat niet. Hij wijzigt iets in zijn gedachten. „Dat
hij .... dat Hans Wietzel erg geliefd was bij —
bij de ingezetenen. En toen — die avond kwam ik
hier — en zag hoe het hier was, en ik had weg moeten
gaan, maar ik wou je helpen. Ik dacht je te begrijpen.... Voor mij — voor mijn zielsrust was het
spel niet goed en mijn karakter leent er zich niet
toe.... Maar ik geloof dat Hans Wietzel nou wel
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inziet dat je een — ja, hoe heet dat? — een begeerenswaardige vrouw bent, en ik kan nou wel gaan ...."
„Gaan," herhaalt Pieta verschrikt, „wou je weg
an, Geer ?, née.... ?" En ze kijkt zoo ontzet of-ga
zich plotseling vlak voor haar voeten een afgrond
opent. „Ik móet gaan," zegt Geerlof, „ik moet —
het zou zoo worden dat ik niet meer kon .....
Dat je niet meer kon, Geer? En eenmaal Pieta, de
tijd schiet al op, moet ik toch vertrekken .... Ver
Maar om je te toonen dat-trekn—G.?
ik je vertrouw: ik had een ring meegenomen voor
je.... en — en Wina Levina die stal geld uit de
overjassen van de heeren als er bestuursvergadering
was. Maar ze heeft spijt, ze was in haar hart baloorig
over haar eigen slechtheid. Het komt wel goed met
Wien."
Pieta luistert daar nauwelijks naar. „Zeg, nee —
je moet nog niet weggaan, Geer.... laten we nog
een tijdje samen .... zoo.... op deze manier... ."
Ze denkt: „Dan heb ik niks meer — als hij weg
is. En Hans Wietzel zal lachen ...." Ze prevelt:
„Het was niet mooi van me, dat ik door jou ...
dat ik — dat ik Hans Wietzel wou binden ...."
Hij wuift het weg. „Dat is gauw genoeg overgegaan. En wat moet ik nou nog — wat heb jij naast
die brillante Hans Wietzel aan die droge taaie
Geerlof Borst .... ?',
Ze schudt het hoofd, kijkt naar hem op, schuift
haar handen over het tafeltje heen — vlak voor
hem. „Toe nou.... blijf. ..." En ze denkt: „Hans
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Wietzel is immers niet meer jaloersch en het wordt
toch nooit meer zoo als het geweest is." Een ijl
trillend vocht-vlies trekt over haar oogen heen —
Geerlof schuift weg van haar handen of hij er bang
van is. En hij staat op. En het wordt al leeg in de
kamer nog eer hij vertrekt. En het tweede hart klopt,
het tweede hart leeft vlak bij haar eigen hart.... Ze
drukt er de handen stijf tegen aan en komt onzeker
overeind. „Ja, ga toch maar," mompelt ze, „laat me
toch maar.. . .", ze leunt zwaar en glimlacht geruststellend en kijkt radeloos. En Geerlof praat dan zoo
onsamenhangend. „Ik wil blijven als Ik.... als
jij .. . als je mee wil...."
— Na dat gesprek is het of die dag in twee stukken
uiteenvalt. Er zijn uren waar Pieta zich niets van
herinnert. „Wat begin ik....?, begin ik iets ?, wil
ik.... ?" En dan staat ze weer gewoon met haar
rood vlindertjes-schort in de keuken en kookt en
braadt. En Jacomijntje kijkt naar haar met éen vinger
in de mond. En Pa komt binnen en ziet er uit als
een tam verdrietig weerwolfje. „Pieta — kind,"
begint hij op een klaaglijke toon, en dan vervolgt
hij met zijn gewone dagelijksche stem, „heb je ook
een kop warme melk, ik ben zoo koud." Ze knikt
afwezig, kookt afwezig de melk, schenkt afwezig in.
En Pa kijkt ongerust over zijn dampende kop heen,
hij heeft zout in plaats van suiker in zijn melk. Maar
hij zegt er niets van. En aan de maaltijd zijn ze met
hun tweeën eenzamer dan anders, en ze eten maar
weinig. „Ik — ik kan mij haast niet indenken,"
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waardeert Pa, „hoe ik dat vroeger gesteld heb zonder
jou." En Pieta maakt dan toch geen enkele beweging waar uit op te maken is, dat ze hem verstaat.
Ze teekent met de vinger kruisjes op tafel, het
eene kruisje na hef andere, en ze mompelt: „Een
vrouw die op éen dag twee goeie menschen verliest —
voor die blijft er toch niet veel over ?"
„Hè ?", fluistert Pa, „wàt ?" En hij denkt: „Hoe
moet je dat nou weer opvatten ?" Maar dan krabbelt
hij hard aan de punt van zijn neus: „Nou, ik geloof
dat ik het vat, eerst ging de eene slemierum ... .
ging Hans zoo bij haar vandaan en toen de andere....
Het kind gevoelt zich — gevoelt zich aan het eind
van haar levensbaan. We moeten vertier zoeken ...."
's Middags blijft hij dicht bij haar. Hij offert zijn
slaapje op, rookt zijn pijpje in de keuken, praat
breedvoerig over menschen en dingen van vroeger,
en weet dat ze meest-al niet luistert. „Maar die stilte
is heelemaal niks gedaan."
Ze drinken ook nog thee samen. „Lees je me
vanavond voor, Pieta ?" Ze hoort het niet. Maar ze
komt wel aanhalig bij hem staan, en zegt op de toon
van iemand die afscheid neemt voor lang: „Pa, je
bent een wonder van goedheid voor mij geweest,
zal je dat altijd onthouen ? Hoe zeg je dat zoo ineens,
kind? Och Pa, dat is toch gewoon ?" En hij voelt dat
ze trilt, en de groote ronde tranen in haar ooghoeken
willen zich achter een paar haartjes verstoppen.
Later in de middag is zij op de slaapkamer
bezig. Ze sluit deuren open en toe, ze rammelt met
Ik verwacht het geluk.
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sleutels, ze loopt van de eene kamer naar de andere.
Als ze naar beneden gaat, draagt ze een sober
blauw jurkje met een wit kostschool-achtig halskraagje, en platte zwarte schoenen. Ze lijkt dan weer
een beetje op Pieta Arsting van het weeshuis. Pa
neemt het alles nauwkeurig waar.
Als hij even weg moet uit de winkel, naar de
telefoon in het kantoortje, naar de zolder om iets
te halen voor een klant, dan komt hij gauw terug
en werpt in het voorbijgaan vlug een blik in het
opkamertje.
Pieta kijkt naar de musschen in de vensterbank
en aan dat partijtje musschen moet nog heel wat
te zien zijn. Ze zit daar al zoo lang en ze voert niets
uit. Ze denkt alleen maar. Een oud duister verlangen
is weer in haar opgeschoten. „Is het dan gek om
te.... te vluchten naar — naar andere menschen,
naar een plek waar het stil is ?" En dan zwerft ze
al over eenzame paden en komt in een tooverachtiggroen bosch, bij een dierbaar Opoe-vrouwtje en het
is daar ineens Lente. De weeke boomknoppen botten
uit, de hellingen zijn goudgeel van de bloemen, een
jonge Moeder wiegt haar kindje .... Duidelijk brengt
Pieta zich dat alles voor de geest en tokkelt daarbij
op haar onderlip, het maakt een flauw bobbel-geluid.
„Natuurlijk is dat onzin." En haar donker verdrietig
verlangen blijft toch naar een verte hunkeren. Werk
verricht ze de gewone dingen van elke-tuigljk
dag : dekt, snijdt brood, doet of ze luistert naar
Pa, doet of ze eet....
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Maar als Pa later op de dag weer van boven komt,
zit Pieta niet meer bij het raam. „Wat is dat nou ?"
Hij werpt in de winkeldeur een blik naar buiten en
ziet haar juist de hoek om gaan. Ze draagt een donkere
regenjas en een klein zwart mutsje. „Pieta !", roept
Pa Baruut nog, ze hoort het niet meer. „Och nou,"
pruttelt hij, „wat denk je toch ?" Maar hij ijsbeert
verstrooid heen en weer, mompelt wat onverstaanbaars in zijn baardje en krabbelt zenuwachtig in de
kraag van zijn buis. „Wat haal jij in je hoofd ? Dat
Hij blijft toch onrustig, verzet
kind kèn je.
drie maal een pot met inkt, trommelt hard op het
glas van een vitrine. „Zie je, zoo als Hans wegging
vanmorgen, en dan zijn houding de laatste tijd —
ik noem het je wat, en vanmorgen „onze" Geerlof
— die hipte ook weg als een vloo die zes tanden
getrokken zijn." Hij trekt zijn zakdoek uit zijn broekszak en veegt de vochtige binnenkanten van zijn
handen droog.
En in de schemer gaat hij toch nog haastig de straat
op en loopt in de richting van „De boogschutter ".
— De regen wordt nu barsch en klettert winterachtig als hagel. Het is of elke nijdig-harde tikdroppel
vertelt hoe eenzaam het daarbuiten is en hoe leeg.
En de bolderende luidruchtige rukwinden, die aan
de uithangborden en raamluiken schudden en trekken, geven de verlatenheid een stem om er piepen kraakgeluiden mee te maken, en om er l aidkeels
mee te jammeren.
„God — dat kind," zucht Pa, en met het groeien
..
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,
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van zijn onrust over Pieta's geheimzinnig uitblijven,
neemt ook zijn wrok over Hans Wietzel's handelwijze
toe. „Oh-oh — o-oh !, dat ellendige stuk jongen,
blijft maar éen week weg, zegt koeltjes : aju — en
blijft een wéek weg, en speldt mij wat op de mouw
— zaken, vendu's — jawel : Pa's verstand is naar
zijn schoenhakken gezakt! En hoe bereik ik hem
nou ?, als het moet, hoe vind ik nou uit, waar hij
zit, die rosbeier ? Het kind kan dood en begraven
wezen eer de galante ridder terugkomt !" Pa vindt
nog een zakdoek in zijn pandjesjas, hij wrijft met
een rood- en een blauw-gestippelde lap over zijn
zweeterig warm gezicht. „Dood en begraven, já-já."
Wilde gebaren maakt hij ineens, hij valt woedend
uit, hij snauwt of Hans Wietzel vlakbij hem staat.
„Ga nou ook maar naar je Cunera, leelijke aap,
vooruit de deur uit, naar Cunera, dan kan je aardappels met sterren eten, boterhammen met oertijdperken en — en margarine !"
Maar Pa staat ook als een bang kind in een hoek
van de kamer en drukt de handen voor de oogen
en kreunt: „Oh me kind, me dochter, me kleine
meid."
En wat later stapt hij weer woest-gejaagd op en
neer, dicht langs de achterwand van het kamertje,
vijf sleep-passen heen, vijf sleep-passen terug, en hij
rookt daarbij als een kalk-oven en luistert scherp
— regen en wind overstemmen bij oogenblikken de
stappen van de enkele voorbijgangers, het gerol van
wagenwielen ...
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En midden op de avond is het of de winkeldeur
met een bons openwaait, maar hij waait niet open
— er loopt iemand door de winkel.
En in zijn haast om te zien wie er is, tuimelt Pa
bijna van het rechte smalle trapje af. „Hè — wat ?"
Hans Wietzel schudt omzichtig bij de kapstok zijn
druipnatte regenjas uit. „Zoo, Pa ? !"
En Pa aapt hem na met een schel vreemd vogel
dan scheldt-stemj.„Zo—Pa! "En
hû?,
ruzie
hij blafferig. „Heb jij je dame gemist?,
gehad met jouw kostelijke dame Cunera?, hû?, hu ?"
In zijn verbijstering laat Hans de jas uit zijn handen
vallen. „W-wat is er Pa?, wat.... wat heb je.... ?"
En Pa danst haast van boosheid. „Ja, ja, zeg dat
wel — wat heb je, Pa !, wat heb je! En als jij het
met de eene juffer aan de stok gekregen hebt, waarom
ben je dan niet met de andere gegaan, hû?, hû?,
juffers genoeg. En hoe het hier thuis gaat, dat duvelt
niet, hû?, hû? En waarom ben je niet zès weken
weggebleven, hû?, een halfjaar ! Stil zeg ik, zwijg
zeg ik, waarom maak je niet een lief klein toertje
om de wereld?, ga met de postjager mee !, zet daar
ginter een kunst-tête-á-tête op met een negerin, met
— met een doerak van daar ginder ...."
Hans Wietzel leunt •als machteloos tegen een deur.
„God, Pa, wat is er ?, zeg me nou in Gód's naam
— is er wat met — met.... ?"
Twee vuisten heft Pa op, twee booze schuddende
vuisten. „Ja, er is wat — mèt ....., er is wat
mèt .... !, er is : dat het kind weg is — ze is wèg.
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En hij in „De boogschutter" is ook weg. Ze hebben
druk hevig gepraat samen, hij wou vertrekken, en
zij soebatte : ga niet — blijf, ga niét — blijf !, mooie
boel, fijne meheer, als je je engel-reine vrouw zoo ver
brengt dat ze tegen een man als Geer — een edele kerel
als Geerlof Borst — louter van angst om haar eenlijk
zeggen moet: blijf hier.... Ik kan er de duurste-heid,
eed op doen, heb het zelf gehoord vanmorgen. Het
is mooi, bliksems mooi, het is, om er alle tien je
vingers van af te happen. En ik had veel eerder me
hart moeten luchten tegen jou.... Mij heeft ze
bedankt voor ze wegging : „Pa, wat je voor mij
geweest bent," en rrtss daar ging ze, de hoek om
in het donker, in een oud prul van een weeshuisjurk! En nou jij !, hoe ben jij geweest, hoe ben jij
weggegaan ?, hoe — hoe heb jij je aangesteld met
die sterren en die zebra-Cunera ?, hoe heb je gedaan
van de winter met het schaatsenrijen ? Me tanden
spraken in me mond — domkop, dat ik me muil
gehouen heb! — het ,liep alle spuigaten uit, de
honden vraten er geen brood van en nou heeft ze
zich misschien - verdaan — verdronken — weggesmeten. Nou wordt ze misschien nog een handschoentje.... nou ken jij haar misschien nawuiven
als ze vertrekt op een groote zeeboot !, nou kan je
misschien binnenkort met een mooie krans naar
haar graf toe !"
Hans Wietzel wil in zijn schrik en verbluft schuldgevoel woedend uitvallen, telkens weer, hij houdt
het in. Hij wordt al-valer, zijn gezicht lijkt te ver358

mageren, de rimpels slaan dieper door in zijn voorhoofd, rond zijn mond, in zijn wangen, en alle glans
zakt weg uit zijn oogen. „Och ja," mompelt hij dof,
„geef me maar op me kop, sla er maar op, sla maar
raak.... Ja, ik bèn een — een.... enfin .... ik
heb.... ik kwam juist terug, omdat ik er geen vrede
mee had, omdat ik het goed wou maken ...."
Als Pa hem daar zoo ziet staan en als hij die nederige
woorden van hem hoort, heeft hij een bitter gevoel
van voldoening. Hij trappelt met zijn groote schoenen
op de vloer, hij wrijft zich zielig in de handen, snuit
eerst zijn neus in de blauwe en dan in de rooie stippeltjes-doek. „Nou allaah, laten we raad schaffen,
laten we wat doen. Zeg jij het maar, ik ben veel te
overstuur. Laten we als twee kameraden handelen,
als — als bondgenooten ...."
Hans Wietzel knikt, hij loopt naar de buitendeur,
staat even uit te kijken in gedachten, keert terug en
strijkt Pa op een schuchter-deemoedige manier over
de schouder. „We zullen na-vragen — maar met
tact," hij moet zijn stem los-hoesten uit een zware
halsstarrige heeschheid, „ik informeer wel aan het
station, zal wat zeggen over een misverstand : „Ben
mijn vrouw misgeloopen. Ze heeft toch een kaartje
naar Hilversum genomen .... ?" Nou, dan hoor ik
het wel, dan vraag ik wel verder. En ga jij dan nou
naar het Huis, Pa, en neem haar tompouce mee.
„Voor de regen," kan je zeggen, „Pieta is toch hier,
Moeder ?, — óf Vader.. . ." En als ze er niet is,
dan — dan bedenk je maar wat.... dan heeft ze
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zeker andere plannen gekregen, begrijp je ?, dat ze
er niks van denken, dat ze geen argwaan krijgen."
Pa staat al op de stoep. „En ik ga evenzoo naar
Jet enne .... en.... meer had zij toch eigenlijk
niet, hè?, waar ze heen kon.... ?" Het is of de
wind Pa weggrijpt, het donker slokt hem op.
En Hans Wietzel trekt zijn regenjas weer aan.
„God," prevelt hij, „kind." Hij vergeet het licht uit
te doen, vergeet de rolluiken neer te laten, trekt de
buitendeur dicht en morrelt maar werktuiglijk wat met
de sleutel in het slot. „God," mompelt hij weer.
De wind smijt hem de regen als met volle handen
toe. Verlatenheid huilt over de druipende gonzende
avondstraten. En Hans Wietzel kauwt martelend-fel
op de binnenkant van zijn lippen. „Dat zoo'n kind
nou ergens als een vod.. . ." Er springt een rauw
geluid door zijn keel, half een kreun, half een vloek.
Vreemd-tersluiks gaat hij het vereenzaamde kleine
station binnen, de boodschap aan het loket is gauw
genoeg gedaan. Het verveelde gezicht van de beambte
leeft op in belangstelling. „Uw vrouw .... die is
hier niet geweest, heelemaal niet, meende u dat
mevrouw naar Hilversum .... ?"
Hans Wietzel wendt zich al weer half af : „C?
deksels, wacht — ze zal met de-eh auto.... ja, ik
begrijp het al, nou — dank u nog wel, goeden avond."
En dan doorkruist hij nog in alle richtingen de
stad. „Vervloekt, dat pee-humeur van mij. En dat
dood-goeie kind — geen kwaad haar aan. En voor
dat stelletje kasplanten .... en voor zoo'n slap
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hoopje mensch dat bang voor haar naam is ...
druk jij je eigen leven kapot.. . ." Als een idioot
stapt hij door een diepe gore waterplas heen. „Pa
overdreef schromelijk, en dan had hij tóch nog
schoon-gelijk. Pieta — wat hield dat kind zich ongelooflijk dapper, en jij met je scheeve verdoemde
ijdelheid, met die malle kleine wrok over dat goed
bedoelde praatje van haar: als je oud wordt, dan
zal ik je rijen! Och god — en daarom .... óok
daarom moest zij elke dag opnieuw voelen dat jij
allesbehalve oud was.... dat je.... dat je geluk
had bij de vrouwen, och jij dwerg — dwèrg ...."
Hij struikelt over een losse steen, zwikt, bijt zich
fel in de tong. „Vervloekt — vervloekt, maar vinden
zal ik haar, vinden zal ik haar."
Links en rechts kijkt hij de ruischende stegen en
zijstraatjes in, overal is het leeg, naargeestig, drenzerig.
De regenpijpen klokken en ritselen, de dakgoten
kunnen het water niet meer verzwelgen, de borrelende
plassen op straat groeien tot meertjes aan.
Met opgetrokken schouders loopt een man voorbij,
in haar ronde rokkenkoker deint een oud vrouwtje
weg onder haar groote parapluie. Bij vlagen kijkt
Hans Wietzel woedend-verdrietig voor zich uit.
„Kleine Pieta," zucht hij, „Pieta — klein — heerlijk
meisje ...." Telkens ziet hij weer hoe ze de laatste
tijd opkeek naar hem. „Als met gespitste oortjes,
als een hondje dat op een brok wacht."
En hij denkt ook opeens weer aan een jolig wintertafereeltje terug: witte walletjes, een flitsende ijsbaan,
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en zij tweeën midden in de woelige bonte ijs-soesah.
„Kan de dame ook alleen rijden ?" Hij wil zijn arm
van haar wegnemen en zij grijpt angstig zijn hand
beet. „Hans Wietzel, laat me niet los, laat me niet
los, dan glij ik uit." De woorden eenmaal angstig
scherts gezegd, verscherpen zich nu-olijkenhaf
tot een snerpende gillende klank. , ..... dan glij ik uit."
Hans Wietzel schopt tegen de straatkeien aan.
„Toch losgelaten — tusschenbeide." Zijn hoofd zakt
moedeloos voorover op zijn borst, de regen schiet
ijzig-kil bij zijn jaskraag in, de rand van zijn hoed
zakt, zwaar van het opgevangen water, bobbelig omlaag.
Bij het oue stadhuisje ontmoet hij Pa, ook verregend en verfomfaaid: natte haarslippen voor de
oogen, de astrakan-muts scheef op éen oor, het
tompoucetje kinderachtig klein onder de arm. „Niks
hè ?", zijn praten slaat stommelend door de wind,
„ben ook nog bij die naai-juffrouw geweest en bij
die schillemenschen, de Boeklee's, je kan niet weten
soms, maar nee hoor, niks. Jij ook niet ?, geen
spoortje?, moeten we nou aangifte doen, jongen....?
Och, nee Pa, nog niet .... nee-née... ." En Pa
loopt zoo onzeker en schudderig naast hem voort,
dat hij graag zijn arm door de arm van de oue kleine
Pa zou willen steken — maar hij durft niet goed.
Neerslachtig komen ze thuis. „Het licht brandt,
Hans. Oh Pa, dat is niks, zal ik vergeten hebben
uit te draaien." Hij steekt de sleutel in het slot —
het verbaast hem vaag dat de deur zoo gemakkelijk
meegeeft. Sluik sloft Pa achter hem aan. In de stilte
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van de winkel staan ze elkaar sufferig aan te staren.
„Ze kan nog komen. Hoe laat is het?, komen —
ja, waar vandaan? God, Hans — dat moet jij ook
nog weten, eenmaal heeft ze 's verteld dat ze zich
in het weeshuis, nee.... ja.... dat ze van die
aanvechtingen had op sommige tijen om zich van
die draaitrap te laten vallen, maar toen.... toen
stond ze er toch anders voor, dat is te zeggen ...
Och Pa, stil maar, ik weet het wel, als een mensch
waar je van houdt je eenzaam achterlaat — dan is
dat het lamste ...."
Ze dwalen door het huis, hierheen, daarheen.
En Pa staat ook weer uit te kijken op de stoep,
strompelt opnieuw de straat in.
Hans Wietzel hoort het maar half, soezerig speurt
hij in de slaapkamer rond. „Nergens een briefje —
een briefje dat ze achtergelaten heeft ?" Hij slentert
over de gang heen, en schrikt op.
Onder de deurkier van het omkleed-kamertje staat
een dunne licht-rand. „Me God ?" Hij morrelt even
aan de kruk, de deur geeft dadelijk mee, hij kijkt
naar binnen, een woeste verheuging gloeit door
hem heen.
Pieta zit half- slapend in de ligstoel bij het brandende petroleumkacheltje. Haar witte haar hangt
sluik-geregend om haar hoofd, haar gezicht lijkt in
de schaduw grauw van vermoeidheid. Ze slaat de
oogen op, kijkt Hans Wietzel aan, en lijkt dan toch
door te slapen: ze schrikt niet, gaat niet recht-op
zitten, is niet verbaasd.
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„Pieta,” mompelt hij bang-bevreemd, „Pieta !"
Maar ze antwoordt niet.
Beklemd schiet het door hem heen : „Ik moet
Pa roepen." Maar dadelijk weet hij ook weer: „Och
nee, die loopt nog buiten." En dan wordt het hem
— bij Pieta's leege starende blik — zoo vreemd
te moede, het is hem of hij droomt, maar de droom
staat dan toch als een sterke onontkoombare werkelijkheid om hem heen. „Dat zoeken ook in de regen,
dat wonderlijke zoeken, en dat ze daar nu zit —
en zoo — en de heer Wietzel ziedt niet ...."
Met beide handen omvat hij Pieta's knieën en
buigt zich tot haar over en voelt haar doorweekte
rok, bang-verwonderd kijkt hij in haar bestorven-leeg
gezichtje en ziet dat haar doffe zwart-omkringde oogen
hem ontstellend-afwezig aanstaren, krankzinnig-afwezig. „God — kind, dat je hier bent, en wij zoeken
je, wij hebben je overal gezocht."
Ze verroert zich niet, maakt geen enkele beweging
ten teeken dat ze hem verstaat, haar gezicht blijft
zonder uitdrukking.
„Zeg toch wat," wil hij aandringen, hij komt er
niet toe. Behoedzaam maakt hij haar drijf-natte schoenen los, warmt haar kleine voeten op zijn boven
zijn felle onrust vindt hij geen woorden-ben.I
van beklag, ook geen uitvorschende vragen, zijn
onrust lijkt te stollen in een hevige pijnlijke zenuwkou. „Pa zag je gaan," mompelt hij, „Pa riep je
nog. Heb je niet gehoord dat Pa je riep ?"
Er komt dan toch een gedachte in haar oogen, ze
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pinkt zenuwachtig. „Ja," prevelt ze met een kleine
schorre stem, „en Moeder riep ook, Moedertje
riep." Ze kijkt in het kamertje voor zich uit, als in
een wijd verschiet, ze vertoeft in een verre verte,
en herhaaldelijk maakt ze tegen iets, dat Hans Wietzel
niet ziet, een kort afwijzend gebaar van protest —
een gebaar dat zich niet voltooit, maar plotseling
afbreekt. „Nee, nee," fluistert ze dof-angstig, „ik
heb het immers niet gedaan, ik doe het ook niet
— nee, née."
Hans schudt haar zachtjes heen en weer, zoo of
hij haar voorzichtig wakker maken wil. „Kind, kom
tot je zelf, ik ben hier, wat is er ?, wat doe je ?, wat
— wat wou je dan doen ?" Een scherpe pijn slaat
door hem heen. „God, dat ik ook zoo weggegaan
ben — en al die tijd daarvoor — en zoo kort getrouwd — en die Geerlof.
Maar Pieta antwoordt dan toch. ,,Ik?, wat ik....?,
ik liep daar buiten, heel ver, ik wou heel ver weg
wezen, zoo ver mogelijk." Ze praat met een afwezige
eentonige stem als in de slaap. „Ik zag wel hoe het
was, hoe het was met ons — bij elkaar en toch van
elkaar weg — toen werd het water daarginder zoo
mooi, heelemaal goudachtig en zoo stil, de wereld
is zoo stil in het water — het riep me, het zei met
een echte stem: kom maar — kom maar ...."
„Nee-nee, hou op, kind," Hans Wietzel grijpt
haar handen fel beet, die kleine handen gloeien en
de polsen kloppen wild en koortsachtig. „Nee,
meisje," sust hij diep-onthutst, „dat — dat heb je
...."
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gedroomd, toe, kom toch tot je zelf, je ben heelemaal
overstuur. Wat is er toch?, ik had zoo niet weg
moeten gaan, hè, vanmorgen?, ja, ik heb er verkeerd
aan gedaan, een man heeft soms van die onhebbelijkheden, het is een man zoo eigen om — om.. .
hij weet amper wat hij zegt, weet amper dat hij
midden in een zin afbreekt.
Pieta luistert ook niet, ze praat door. „Ik zei
„nee" tegen het water, ik kon niet, ik kon immers
niet? Mijn — mijn tweede hart klopte, het klopte,
of is dat maar verbeelding geweest ?, kan dat nog
niet?, is het daarvoor te vroeg?, ik voelde het
toch ...." Ze drukt de knokkeltjes van haar gekromde
wijsvinger een oogenblik stijf tegen haar lippen. „En
Moedertje's hand wenkte, Moedertje's hand, een
duistere witte hand. Ik zei : hoe kun je dat nou
doen, Moedertje ?, Moedertje-lief .... Weet je dan
niet van mijn tweede hart ?, en Pa Baruut die
wacht .... ?"
In Pieta's oogen wordt het geleidelijk helderder.
Het is of zij zichzelf tot bezinning praat. Ze strijkt
met de rug van haar hand over haar voorhoofd.
„Het is hier zoo heet — heet en doezelig, het gloeit,
ik heb hoofdpijn, nee, ik heb — heb erger dan
hoofdpijn. Ik moet straks maar naar bed, morgen
is het wel over, is alles over, dan is het nooit geweest. Ik ben teruggegaan, hier naar toe, de deur
was niet op slot, er was toch niemand, ik ben hier
maar gaan zitten, ik geloof dat ik.. .. ja, ik heb
de kachel aangestoken, ik was nat en ook koud en
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van binnen heet, en soms was ik er niet .... Eerst
kwam Moedertje weer, ze zei — nee — dat heb
ik gedroomd, dat moet ik gedroomd hebben, en ze
ging weg, en ik hoorde geloop en deuren toeslaan
en ik kon niet opstaan .... en toen kwam jij, en
jij... wat zei jij toch ?, en jij zal ook weer weg
gaan.. . ."
Hans Wietzel kust haar in de heete fel-kloppende
hals. „Nee, lieveke — lieveke, ik ga niet meer weg,
ik moet niet .... hoef niet.. . ." Hij kust haar ook
op de oogen. „Wat is dat — dàt tweede hart toch,
waar je het over hebt ?, wat is dat dan ?, wat bedoel je ?"
„Hè ?, wat het is ?", Pieta betast Hans Wietzel's
schouders, zijn haar, „och ja, je ben er wezenlijk,
ik dacht .... hè, wat gek.... het is net of ik wat
ingenomen heb, dat me — dat me mal-doedelig
maakt, maar nou gaat het over .... wat ik bedoelde
vroeg je, met het tweede hart?, nou, ik bedoel Hans
Wietzel dat dat jouw en mijn kindje is, hier binnen
in mij."
Hij steekt het gezicht vooruit, kijkt haar van
dichtbij aan. „Ons kindje, lieveke?, ons — kindje,
ben je daar zeker van?, of droom je nou ook weer ?"
Ze glimlacht afgetrokken en nog wat vreemd.
„Nee-nee hoor, dat is vast waar. Daarom kon ik
niet — kon ik niet — met dat water mee. Nee, stil,
niet om het kindje alleen, ook immers om jullie
niet ?, ik kon niet van jullie weg. Daar in de verte
hielden jullie me vast, jij en Pa.... Pa en jij, niet
,
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doen — niet doen, zeien jullie, of heb ik dat nou
weer gedroomd ?"
Hans Wietzel's eene oog traant, een schrale trage
droppel rolt bij zijn wang beneer, Hans Wietzel huilt
niet gemakkelijk, maar de diepe schrik in hem, is
een schrik voor heel zijn leven. Hij tilt Pieta op,
zacht, of ze heel broos is. En ze denkt: „Ik zweef,
nou zweef ik weer, maar mooier dan op de weg bij
het water — ik stijg op, ik droom toch weer....
Née, gaat al het mooie nou opnieuw beginnen?
Hans heeft ook om mij gehuild, al was het dan met
éen oog." Ze drukt haar wangen beurtelings op
Hans Wietzel's haar. „Ik — ik zei pas een boel
rare dingen, deed ik niet ?, nee ?, is Pa er ook, roep
Pa 's.... Pá-á .... !"
En Pa zegt met een verstopte stem vlak achter
de half-open kamerdeur: ,,Ja-eh.... apie, ik staan
hier al, ik.... hoorde praten, ik-eh.... ik kom al."
Hij sloft, schuifelt, snuit de neus en staat met gezwollen oogen, een verregende sik en een stralende
glimlach op de drempel. „Mijn éigen kinderen."
En Pieta legt haar armen loom-verrukt om hen
beiden heen. „Hans van mij — eigen Pa," fluistert
ze moe, koortsig en verzaligd, „het geluk is er —
het geluk."
Vught, 1933-'34.
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