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EERSTE HOOFDSTUK .

Hoe men schilder wordt .
„Om twee hoeken CAB en DAC tot een geheel to vereenigen,
moet men dezelve zoodanig naast elkander plaatsen, dat zij een
gemeenschappelijk hoekpunt verkrijgen, en dat een der beenen
van den eenen hoek juist tegen een der beenen van den anderen
hoek sluice . . . . .
Mijn hart gaf antwoord in een lang gerekten geeuw .
Toch kon ik geen slaap hebben ; 't was halfzeven in den morgen,
de ondermeester had ons pas voor een half uur gewekt, en we
hadden zooeven ons hoofd in koud water gestoken om daarbij to
proesten als poedelhonden, zoodat alles in 't rond bespat was en
bespoten . . . . Men had ons, omdat wij nu frisscher waren dan op
eenig ander uur van den dag, aan de mathesis gezet ; maar een
j ongen van veertien j aar die mathesis moet leeren, zal op alle uren
van den dag tegen de mathesis geeuwen, niet dewijl hij slaperig zou
zijn, maar omdat hij 't de mathesis wil wijs maken . . . . Op then leeftijd is een mensch niet verstandiger .
Lacroix had de eer, mij op mijn veertiende jaar al bijzonder to
vervelen . Ik nam 't hem personeel kwalijk dat er stellingen en
bewijzen zijn ; ik keek hem dagelijks aan alsof hij de schepper der
uitgebreidheid was, de uitvinder van lijnen en vlakken . Op den
bedoelden morgen vooral kon ik hem niet uitstaan, want de zon
scheen zoo vriendelijlc en de vogels zongen zoo mooi . 't Was de
eerste liefelijke Meidag van een jaar dat met regenen wind begonnen
was, dat zelfs zijne Maart-feesten met regen en sneeuw had bestrooid .
Ik voelde een namelooze begeerte om to gaan wandelen of in 't gras
to rollen en Lacroix was juist iemand om daarvan nets to begrij1
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pen . Groote goedheid ! als did man niet zoo veel genie-officieren
gevormd had ; als hij niet de verwijderde oorzaak was van het treffen
van eenige duizende bommen en granaten, dan zou de wereld hem
op een pomp to Bern zetten naast den Kindlifresser !
Ik lei het eene been van Lacroix tegen 't andere, en mijn eigen
rechterbeen er dwars overheen. Ik richtte met mijn l inkerarm een
loodlijn op de tafel, trok, met mijn heele bovenlijf als straal, een
cirkelboog, die genoemde loodlijn juist in 't uiteinde raakte, en liet
die figuur aan Lacroix kijken . . . . Wat weed hij nijdig ! ! Vergeefs
riep hij den ondermeester to hulp . Deze zat in een hoekje en las in
de D a m e a u x c a m e 1 i a s, een b oek dat ik op 't f ormaat of kende,
want gisteren, toen 't uit zijn zak viel, had ik 't opgeraapt en den
titel gelezen. Hij had mij toen gezegd dat dit een soort van lectuur
was, die voor jongelieden zeer verderfelijk kon worden en waarmee
ieder onderwijzer dus d f o n d bekend moest zijn, al begreep hij
ook zijn tijd wel beter to kunnen besteden . . . . Hij hoorde Lacroix
niet eens, die zijn dunne beenen onder het mijne voelde kraken en
van woede trilde over de minachting van een veertienjarigen knaap .
Toen ik Lacroix op gezegde manier onder de knie had, kon ik
rustig aan ernstiger dingen gaan denken . Ik begon met de ruiten
van het middelste schoolraam to tellen . Er waren er acht en de
bovenste twee waren vast . De leelijke gewoonte om 't benedengedeelte der ramen onbeweegbaar to maken, bestond toen nog niet .
„'t Is gezonder", zegt men tegenwoordig, „doelmatiger voor de attentie, minder verleidelijk voor 't uitklimmen" . . . . Alles wel mogelijk -, maar voor een jongen was de oude inrichting verkieslijk .
Toen ik nu wist, zoo zeker alsof 't in Lacroix stond, dat er acht
ruiten waren, bekroop mij de lust om die wetenschap door middel
der kunst voor alle eeuwen to bewaren . Ik teekende daarom in een
wit hoekje van Lacroix, 't welk juist boven mijn been uitstak, een
vierhoek, die door mijne eigenaardige houding precies op een scheefhoekig parallelogram zou hebben geleken, als de evenwijdigheid der
zijden niet zeer problematisch ware geweest . Ik verdeelde dat parallelogram in ache gelijke deelen, dikte den middelsten stijl wat aan,
trok een paar ornament-lijntjes op de plaats die ik voor vensterbank
had bestemd, en liet toes een ragfijn, geplooid gordijn over de halve
lengte neer, waaraan ik een soort van franje teekende, die op pluksel
geleek of op de haren van een Scheveninger visschersjongen, als hij
pas uit zee to voorschijn komt . Daarna zag ik met innig welgevallen
op mijn werk neer, overtuigd dat dit de mooiste figuur was, die in
Lacroix stond . Daar dit gevoel mijner meerderheid mij zacht stemde,
nam ik mijn been van Lacroix of en liethem even adeinhalen . Op datzelfde oogenblik kraakte de stoel van den ondermeester . . . . De Dame
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a u x c a m e l i a s begon een n ieuw hoofdstuk van haar quaestieus
lever .
Mijn kunstgevoel, door het product van zooeven aangemoedigd,
dwaalde nu naar buiten en zocht in de vrije natuur vrijer stof . De
eenzame ijpeboom op de speelplaats trok mij aan, en in een ornmezien was hij gephotographeerd op den rand van Lacroix . Daar 't de
eenige boom binnen mijn horizont was, stelde de gelijkenis mij al
vrij wel tevreden . 't Was de ijpeboom en niets anders, dat moest
elk en een iegelijk zien . Alleen Lacroix zou er zich rnogelijk in hebben vergist. De bladeren leken veel op kleine cirkels en cirkeloogjes .
De ijpeboom bracht mij thans op de zon, die zachtglimlachend
den bovenrand der bladeren goeden morgen kuste . Ik had geen
greintje dankbaarheid moeten bezitten om niet dadelijk een beeld
van haar to ontwerpen . -- 't Deed mij bovendien plezier dat de
zon eens bij Lacroix in 't water scheen . 't Verlangen kwam bij mij
op, om van een cirkel met omgeschreven veelhoek op een der uitsslaande platen mijn Phoebus to maken . . . , doch een zekere pieteit
voor die wiskunde, die nog boven mijn bereik lag, hield mij terug .
Ik teekende mijn zonnetje vlak naast den ijpeboom en het schoolraam. Toen zag ik met welgevallen mijn kleine galerij langs .
Er was op de speelplaats letterlijk niets meer en ik voorzag inet
huivering, dat ik misschien genoodzaakt zou wezen, f a u t e d e
m i e u x weer met Lacroix to praten . Daar zag ik van den linkerkant, als een reddende engel, bet kindermeisje van onzen m o ns i e u r aankomen . Zij droeg een emmer en een grooten houten bak .
In den emmer was water ; in den bak waren aardappelen . Hare
kleeding was in niets onderscheiden van die der gewone dienstboden .
Het trof mij nochtans dat haar voorschoot zonder smet of rimpel,
haar muts zoo hagelwit was . Ook lag er in hare komst op zich zelve
reeds iets poetisch . Eene dienstbode, die op een heerlijken Meimorgen de muffe keuken of kinderkamerontvlucht, is geen gewone dienstbode . Ook had zij, ofsehoon niet bepaald mooi, iets zeer bevalligs
en zekere aangeboren waardigheid . 't Was een zedig en kalm schoon,
dat alleen order een bepaald licht meer dan ordinair kon worden .
Zij zette zich onder den ijpeboom, op dezelfde plek waar gisteren de
ondermeester en de Dame aux . c a m e l i a s hadden gezeten,en maakte
de noodige aanstalten voor bet alledaagsche werk, dat zij ten dienste
-van haar kameraad op zich genomen had . Ik kende de orde van bet
huis genoeg om to weten, dat zij een liefdewerk ging verrichten .
Was 't later op den dag geweest, de aardappels die ik bruin en
vuil zag to voorschijn komen onn blank als grasboter in het koele
Irissche water to springen, ze hadden mij misschien onweerstaanbaar
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tot zich getrokken (tusschen een jongen van veertien jaar op een
kostschool en een aardappelschotel is een doorloopende correspondentie), maar 't was, zooals gezegd is, halfzeven in den vroegen morgen, en onze magen waren, als goede schoolmagen, op de klok gedrild .
Mijn oog dwaalde dus weldra van de aardappels op de handen,
die ze ontkleedden . 't Waren, voor den stand van haar, die ze droeg,
vrij goed gevormde handen, en 't was duidel .ijk dat de eigenares niet
gewoon was grof werk to doen . Ik weet niet hoe, maar toen die
bijzonderheid mijne aandacht trok, werd de geheele verschijning in
mijn oog met een zeker poetisch waas overtogen . Ik begrijp nu, als
ik dit voor mijilen geest terugroep, hoe onze Vlaamsche school hare
kunst heeft weten vrij to houden van de besmetting der grove
voorwerpen, die zij somtijds hanteerde .
Van de handen tot bet aangezicht is maar eene kleine tusschenruimte, vooral wanneer de handen zich boven den schoot verheffen,
en 't hoofd gebogen is over 't werk dat verricht wordt . Ik vestigde
dus al spoedig mijne opmerkzaamheid op bet profiel, dat vrij scherp
afstak tegen een witten muur, die zich aan 't einde van onze speelplaats verhief . Nooit heeft eenig schilder een 'vrouwenprofiel onder
gunstiger licht gezien . De weinige zonnestralen, die tusschen de bladeren van den ijp doordrongen, bereikten mijn model niet . Het
breede, groene scherm boven haar hoofd weerde de massa van bet
licht af, maar • liet gewillig de weerkaatsing van den witten muur
onder zijn tente binnensluipen . Daarnevens speelde bet licht van
den anderen kant een dartel spel met bet halfduister, dat wegschool
tusschen de bladeren . . . . een spel, waarbij beurtelings werd gegeven en genomen, geleend en geweigerd, alsof twee koningskinderen
elkander kusten en plaagden, elkaar bestrooiden en bespatten
met morgenrood en avondblauw !
In dat licht zat, mijn model . Ze was als 't ware een met de lucht,
die haar omringde . Ze kreeg haar deel van die tinten en schakeeringen, waaraan zij op hare beurt een deel van haar leven gaf, dock
ik voelde dat zij meer afstond dan ontving, ja, toen i_k lang op 't
kleine tafereel gestaard had, de geheimen van dien aether doorzien
en de zoete harmonie van dat e n s e m b 1 e genoten had, toen wist
ik dat de poezie onder den ijpeboom niet van boven noch van terzijde kwam, inaar uitging van haar, de eenige levende ziel to midden van bet onbezielde, de bron van al de majesteit in dien tempel . Is 't wonder, dat al mijne aandacht zich op haar samentrok ?
Ze had geen Griekschen neus . De Grieksche neus is de romanneus . Ordinair bevallige meisjes houden er zelden zoo'n neus op na .
Ze had een klein, ondeugend en toch zedig neusje . Het wipte niet
hooger dan de kinderlijke blijmoedigheid vroeg . Het kon nooit verward
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worden met verachtend opgetrokken of luchthartig zwevende neusjes .
Dit kleine lichaamsdeel boezemde vertrouwelijkheid en ernst in .
't Maakte mij duizelig van verlangen om 't naderbij to bezien .
Onder 't neusje ontmoette ik een allerliefst proper mondje . Lieve
deugd ! 't Was een ontmoeting als van twee oude bekenden . Dat
mondje had ik meermalen gezien, toen bet kleine zusje, om wier
verlies ik jaren daarna mijne moeder zoo vaak zag weenen, nog op
haar schoot lag to sluimeren, en ik, groote bengel van zeven jaar,
mijn legkaart liet knappen, alsof ik moeder's vermaningen tot stilte
niet had gehoord . De bovenlip was ietwat over de onderste gebogen,
ofschoon niet meer dan volstrekt noodig om van 't hoekje waar zij
elkander ontmoetten, een bevallig schuilplekje to maken . De kleur
barer lippen echter was mij to eenenmale vreemd . Later heb ik dat
aantrekkelijk rood in 't zonnespectrum teruggevonden .
Van haar kinnetje kan ik niet veel zeggen . Het witte lint van
't kokette mutsje vormde onder de kin een strik, die 't effect der
kin zeer benadeelde . Onder de natuurlijke schiep dat lint een kunstmnatige kin, die de lijnen gedeeltelijk to zwaar maakte . Toch had ik
mij over dat lint in 't algemeen niet to beklagen . 't Wees den weg
naar een allerliefst strookje hals, dat met zijn zwak gebogen oppervlak zich onbeschrijflijk bevallig tussehen't lint en een glad gesteven
kraagje uitstrekte, en waarop een paar ondeugende vlokjes, die uit
bet mutsje ontsnapt waren, koket speelden, als een fijne varenplant,
die zich spiegelt in 't verleidelijke water . Voor 't eerst van mijn jonge
leven gevoelde ik de poezie van bet maar-half-geopenbaarde schoon .
't Spreekt vanzelf dat ik, getroffen door de nieuwe wereld van
lijnen en vlakken, die zich voor mij ontsloot, mijne indrukken wilde
bestendigen . Er was nog ruimte genoeg in Lacroix, en ik besloot
dus mijn galerij met dit tafereeltje to vermeerderen . Naast mijn eerste
bouwkundige teekening en mijn landschap was de aangewezen plants
voor bet portret . Evenwel, nooit had ik kunnen denken, dat die
onderneming met zooveel huivering zou gepaard gaan . Een ongekend
gevoel doortintelde mijne aderen toen ik de punt van mijn potlood
op bet papier zette ; een gevoel, waardoor ik later slechts zelden bell
aangegrepen . 't Was niet de schroom van den pelgrim, wiens voetzool voor 't eerst den bodem van 't heilige land betreedt ; niet de
zoete weemoed van den knaap, die in bet gewest der droomen zijn
geliefde aanschouwt, zoekende naar den vriend, vanwien 't noodlot
haar wreed heeft gescheiden . 't Was een mengeling van beide en 't
was meer dan dat .
Ik gevoelde voor 't eerst, dacht mij, de heiligbeid van den mensch
uit „bet stof der aarde," die door den goddelijken adein tot een
levende ziel" werd gesteld. Ik trilde van eerbied voor de vrouw ."
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't Was mij als werd ik aangeraakt door een onzichtbaar wezen, dat
mij immer had omzweefd, mij in slapen en droomen had bewaakt,
en vertrouwd moest zijn met alle goede en brave menschen, wier
liefde ik genoten, wier steun ik ondervonden had . . . Doch de
stoel van den ondermeester kraakte weer . De D a m e a u x c a m e 1 i a s
moest zeker in een tragischen toestand verkeeren . . . . Ik voelde een
walging zich van mij meester maken en had een blik op mijn model
noodig om weer tot rust en kalmte to komen !
Een dwarsstreep, om de eerste nommers van het nu volgende
to scheiden, en het werk begon !
Mijn model zat onbeweeglijk . Voor mijn verbeelding held zij
zelfs den adem in . Een oogenblik liet zij de handen in den schoot
rusten . Mij dacht, dat ze zich bewust moest zijn van de groote
dingen die ophanden waren . . . . Komaan kunstenaar ! beeld uwe
indrukken af, trek die levende en tintelende lijnen na, geef dat
warme en bezielde terug in het beeld ! Ge hebt immers slechts to volgen, neer to dalen met uw stift, van dat effen voorhoofd langs
't vriendelijke neusje . Ga uw gang. Gij zijt ineester van plan en opvatting ; wees 't ook van de uitvoering ! . . . . De uitvoering ? ? . . . . Ik
hoorde een gesmoorden lath, een grijns, Waarin wraakzucht en
minachting zich verborgen . . . . 't Was Lacroix, die 't potlood
zag trillen in mijne vingers, de punt zag zweven binnen den
omtrek van weinige strepen - ; hij wist hoe groot en diep het
lijden van den kunstenaar in zoo'n klein bestek kan zijn .
't Was of hij - mij toefluisterde : leer lijnen en cirkels trekken,
mijn jonge vriend, eer ge u waagt aan dat oneindig samenstel van
afwijkende lijnen en onuitvoerbare cirkelboogjes, waaruit de ervaren
hand der natuur hare wonderen heeft gewrocht . Wacht tot gij de
stereometrie op uw duimpje kent, de leer van het perspectief bestudeerd hebt en een portefeuille met mathematische figuren hebt volgeteekend. Eerst de meetkunst, mijn jonge idealist ! eerst de meetkunst en dan . . . . de Kunst
't Mag niemand verbazen dat deze woorden mij woedend maakten .
Ik voelde de juistheid der vaderlijke vermaning en kromde mij onder
de vernederin.g, die ijdelheid mij op den hals had gehaald . Wel begreep ik instinctmatig dat Lacroix in de hoogere sferen der kunst
geen gelijk zou krijgen ; dat de deur van 't atelier des meesterschilders voor hem gesloten zou worden, dat 't genie den stijfbeenigen
mathematicus onfeilbaar van de trappen zou gooien . . . . maar ik
erkende tevens, dat de hoogere kunst door de school van Lacroix
heen moest, dat haar eerste bloedgeld in zijn dienst moest worden
betaald, dat hij de dorpelwachter van den voorhof was, een inferieur
beambte, maar die u kon afwijzen voor den ingang van 't paleis der
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koningin . . . . Dat gevoel maakte mij razend, en, als door een geniale
ingeving bezield, trok ik een verticale lijn, die wel iets had van
een menschelijk profiel, maar, eerlijk gezegd, niet de minste
gelijkenis vertoonde met 't fraaie neusje cum a n n e x i s van mijn
model . . . . Ik hoorde Lacroix grinneken van pleizier ! ! . . . .
De eerste poging mislukt zijnde, was mijn moed voor een tweede
niet groot. Ik had lust om Lacroix aan flarden to scheuren en geloof
dat ik hem vrij gevoelig met mijn gesloten vuist een slag toebracht . . . .
Ten minste, ik hoorde een stoel verschuiven, de D a m e a u x c a m e1 i a s dichtslaan
en de ondermeester, blijkbaar nog opgewonden
door zijn lectuur en verstoord over de stoornis, kwam op mij af.
„Hoe is I?" hoorde ik hem vragen . "Kunt gij met bet een of
ander niet terecht? . . . . Besteed uw tijd toch goed en zit niet to
droomen . Verbeuzelde tijd keert nooit terug ."
Ik weet niet meer wat hij verder preekte. Mijn eenige zorg was
een blad van Lacroix om to slaan en mij zooveel mogelijk tusschen
den ondermeester en mijn model to dringen . Daarop trachtte ik hem
naar een dwaalspoor to lokken door eenige verwarde mededeelingen over evenwijdige en niet-evenwijdige lijnen, maar
het gelukte mij niet. De preek kreeg weder den boventoon en
galmde door dik en dun been over alle graven van onbezonnen
jongelui en slachtoffers eener lichtzinnige jeugd .
Dit laatste stond in geen verband of verhouding tot mijne misdaad, ten minste niet tot het gedeelte dat voor den ondermeester
in con f e s s o lag, maar ik begreep zeer goed uit welke bron het
voortkwam . 't Was de mantel die des ondermeesters geweten
haastig op zijn eigen naaktheid wierp, een mantel waaronder
hij o ok de Dame a u x c a m e l i a s verstopte .
Voor mij was bet uur der zaligheid verstreken . Mijn pasgeboren
kunstenaarsbewustheid was overgegeven aan de handen van loonbedienden . Tusschen mijn model en de kunst stonden Lacroix en zijn
tolk, een mathematicus en zijn famulus . Spoedig na het oogenblik
van ontnuchtering luidde de bel . Wij gingen ontbijten, en het kindermeisje van monsieur bracht de boterhammen binnen, terwijl
zijne vrouw ons slappe thee inschonk . Onder die omstandigheden
herkende ik de etherische verschijning van straks niet eens .
Intusschen had ik iets geleerd . Ik begon to begrijpen, dat de
kunst om Lacroix c. s . kan lachen, maar Loch hun onderwijs
noodig heeft . Bovendien vermoedde ik, dat het kunstgevoel verstikt in den dampkring, waarbinnen eene D a m e a u x c a m e 1 i a s
bloeit en schittert. Ik heb van de gewaarwordingen op then
Meimorgen mijn leven lang pleizier gehad .

TWEEDE HOOFDSTUK .

Zestien jaren .
Ik zou eigenlijk met kersttijd zestien worden en was, voor mijn
leeftijd, grooter dan de meeste mijner kameraden . Een paar malen,
als het licht wat schuins langs rnijne wangen viel, had ik reeds 't
beginsel van een baard meenen to bespeuren, en ik stelde daar meer
prij s op dan op een snor. De j onge Engelschman, bij wien ik een
paar jaren les gehad heb, was in 't bezit van een zeer voldoenden,
schoon niet zwaren bakkebaard . "Een kneveltje kan ieder krijgen,"
sprak hij somtijds, "maar wat heeft men aan zoo'n damesduvet?"
Nu dan, ik zou zestien jaar worden en begreep dat het tijd werd,
eenig werk to waken van mijn uiterlijk. Zonder nog to weten waarom,
begon ik een menigte dingen, die mij voor then tijd onverschillig
waren geweest, allergewichtigst to vinden . Zoo hinderde 't mij, bij
voorbeeld, dat de dienstboden mij nog altijd "jongeheer" noemden . Het interesseerde mij, wanneer het oogenblik toch w el
zou aanbreken, dat mij van zoo'n kinderachtig epitheton moest
verlossen . En onderwijl zag ik met zekeren angst 't moment
rnijner emancipatie to gemoet, want 't was mij een paar malen
gebeurd, dat een knecht mij met een glimlach "meneer"
noemde, en ik had mij daaronder niet rustig gevoeld .
Op de kleine soirees, die mijn oom en tante gaven en waarvan
oom met eenige ironie beweerde, dat ze vooral ter wille mijner educatie werden aangelegd, werd 't mij duidelijk wat de oorzaak was
van die tegenstrijdigheden in mijn gemoedsleven .
Nog heugt 't mij, als de dag van gisteren, hoe ik haar zag, die
mij aan mijzelven ontdekte . Zij was voor een half jaar wees geworden en toen door mijn oom uit haar kleine provinciestad naar de
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hoofdstad overgebracht . Ze schitterde destijds in den vollen glans
barer schoonheid, telde twintig jaren en scheen eene vorstin in hou<ding en manieren . Ze had lange satijnachtige lokken, die zacht en
weelderig stoeiden om haar poezelen hals . Zij had een paar onbeschrijfelijk zachte, blauwe oogen, en Loch een ondeugenden opslag,
die de hoofdstad tartte, lets op to leveren wat met haar wedijveren
kon . Een gemurmel van bewondering ging rond in bet kleine gezel:schap, toen zij aan den arm van mijn oom binnentrad . Met weergalooze bevalligheid boog zij zich voor een paar bejaarde dames, die
door een oudadellijken naam schitterden, alsook door den problematischen toestand van haar fortuin . Zij nam de plaats in, die haar
voegde en was in een oogenblik op de ongedwongenste wijze in
gesprek met hare buurdames, een mijner nichten, die alle hoop reeds
Lang had laten varen, en een andere j onge dame, die haar entree
in de groote kringen nog niet had „gemaakt ." Vandaar zag zij
vrijmoedig bet geheele gezelschap rond .
Ik gevoelde, dat er een electrieke stroom door al mijne leden
voer, toen hare oogen de mijne ontmoetten . In diepe ontroering sloeg
ik ze neer, alsof ik een misdaad had begaan, maar om ze even spoedig weer op haar to vestigen . Ik kreeg een gewaarwording alsof ik
zou stikken . Ik was bang, dat zij mij weer zou aanzien en wenschte
tevens dat oogenblik to kunnen verhaasten . Ik wist, dat ik er onder
zou bezwijken, maar was niet bevreesd voor then dood . Een paar
malen voelde ik zelf s de aandrift om mij aan hare voeten to werpen . 't Is waar, dat kon dwaas schijnen, doch mocht dit mij verhinderen ? Was zij niet als eene fee, als eerie godheid onder ons
neergedaald ? Maar als ik eene beweging maakte zou zij mij dooden
door haar blik, nog eer ik tot haar genaderd was ; als ik hare hand
greep, zou zij wellicht voor mijne oogen verdwijnen als een droombeeld ; want nu wist ik, dat zij 't was van wie ik sinds lang
gedroomd had, bij dag en bij nacht . Was 't daarom dat ik haar
aanstonds beschouwde als mijn eigendom, als een schat, die niij
alleen toebehoorde, als de maagd, wier hart reeds ten mijnen
gunste had beslist onder al de ijdele heertjes, die nu langzamerhand
moed schepten om haar to naderen ? 0, hoe nameloos laf was alles
wat zij to vertellen hadden ! Hoe onhandig vroeg de een naar de
amusementen in de stad barer geboorte, zocht een ander, over de
zwakke brug van wederzijdsche bekendheid met derden, zich in hare
intimiteit to dringen . Ik zou haar gansch andere dingen zeggen ; ik
zou haar niet kwellen met zouteloos gesnap ; ik zou . . . .
Op dat oogenblik schoof mijn oom zich achter mij en fluisterde
„Een mooie partij voor jou, Karel ! Je moet je hof maar eens gaan
maken ." Toen greep hij mijn arm en trok mij half met zich voort . . . . „Ik
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zal je eens aan haar presenteeren . Bij mijn ziel, jongen ! als ik nog van
jou jaren was, ik zou er zelf op afgaan . 't Is een beeld van een meid ."
Heeft iemand ooit neiging gevoeld, een man to vermoordein, then
hij in alle andere omstandigheden vereerde en liefhad? Is iemand
voor zulk een moord teruggedeinsd, omdat een zelfmoord hem meer
aantrok en, naar hij meende, beter .redden zou uit een onhoudbare
positie? Die mensch begrijpt mijn toestand van dat oogenblik . Van
't geen volgde zal geen mensch ooit iets begrijpen . Het ongeloofelijke had plants . De vreeselijke oom trok mij voort en baande zich
een weg door de heeren, die mijne schoone omringden .
"Louise ! . . . . mijn neef, een beste jongen, dien wij bezig zijn in
de wereld to brengen ."
Meer hoorde ik niet . Ik zag hoe alles in de kamer met mij
draaide, terwijl een dolle koortsjacht mij van top tot teen deed trillen . Ik zag om mij heen een heirleger van duivelsche gezichten, die
mij aangrijnsden met onzinnigen spot . In mijn wanhoop drukte ik
krampachtig den arm van den man, in wien ik op dat oogenblik
lnijn grootsten vijand zag . Ik stotterde eenige onverstaanbare woorden . Als de grond was opengespleten voor haren voet, ik zou er
mij hals over kop in hebben neergeworpen ; als zij mij vertrapt had,
zou ik dankbaar zijn geweest en haar gezegend hebben. Groote
Goden ! zij deed 't niet . Wat deed zij ? Zij zag mij aan met heur
schoone blauwe oogen, waarin geen verbazing, geen medelijden,
maar iets onuitsprekelijks to lezen stond . Die blik emancipeerde mij .
't Was mijn ridderslag ! Van nu aan was ik een man, voor altijd de
kinderschoenen ontwassen, onderscheiden boven alien door haar,
die aller bewondering trok . Terwijl ik de oogen neersloeg en terugtrad om het veld to laten aan een mijner mededingers, wiens hopeloos lot mij diep ter harte ging, voelde ik, dat deze ontmoeting
voor mijn leven beslist had . Ik bleef de rest van den avond peinzend,
en glimlachte medelijdend bij de zoutelooze aardigheden van mijn
oom, die me „bij gelegenheid eens een lesje wilde geven hoe men
j onge dames moet aanpakken ."
Ik sliep dien nacht overheerlijk . In elken droom lag een verkwikking.
Een paar dagen later zag ik haar weer . Mijn hartstocht was, in
dien tusschentijd, tot razernij aangegroeid. Nu ik van Louise's liefde
de zekerheid had, was mij de toekomst als een engelenlach . Wat
zeide 't, dat zij vier jaren meer telde dan ik? Zij zou wachten en ik
zou wonderen doen . Ik was aan mijn Ovidius begonnen en voelde
mij sterk om vooral met hem in een paar maanden of to rekenen .
Mijn liefde gaf mij immers den sleutel tot zijn grammaticale geheimenissen en zou mij de moeilijkste constructies zonder moeite leeren
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ordenen . Weldra zouden ook de tragici en Plato mij niets meer to
vertellen hebben . Dan zou ik naar de academie gaan en toonen, wat
de liefde vermag. Als een student zich geheel aan zijne taak wijdt,
alle gezelschappen schuwt, zich onttrekt aan alles . . . Mijn hemel!
Wat is voor een geengageerd student onmogelijk! Als ik klaar was
zou zij hoogstens 24 jaar oud zijn, in den bloei des levens, vol
heerlijkheid en kracht . Ik zou door wetenschap gerijpt, haar gelijke
in jaren, hare meerdere in ondervinding wezen . Wie konden ooit
beter gepaard zijn dan wij!
Ondertusschen begreep ik, dat bet noodig werd haar in zekeren
zin mijn hof to maken . 't Is waar, voor ons beiden was dat Been
vereischte - wij verstonden elkander ook zonder dat - ; maar deze
concessie aan gewoonte en gebruik moest gedaan worden . Nu ik bet
geluk had haar weer to ontmoeten, moest ik dat offer brengen .
Zij was dien avond nog schooner dan de eerste maal . 't Scheen
of mijne vereering een nieuwen glans geleend had aan mijne madonna, of hare schoonheid nog edeler en reiner was geworden . 't Was
onmiskenbaar dat zij bezield wend door hoogere gewaarwordingen .
Er lag iets peinzends en geheimzinnigs in haar vriendelijk oog . Voor
alien was dit een raadsel . Voor mij niet. Ik las in haar hart . Zij
had de laatste dagen doorleefd in denzelfden gedachtenkring als ik .
Die zekerheid oefende een weldadigen invloed op mij . Mijn onstuimig bloed werd bedaarder. Mijn vurige verbeelding legde zich banden .aan . Mijn hart werd van schaamte vervuld, wijl ik de gedachte
aan den engel mijns levens door al lerlei wereldsche berekeningen en
overleggingen had geprofaneerd . Wat deed 't er toe of ik haar ooit
mijne vrouw zou mogen noemeli? Werd door die voorstelling mijne
aanbidding zelfs niet verontreinigd? Ik had haar lief . Ik was gelukkig . Wat gaf ik om de toekomst!
Op verzoek der gastvrouw zette zij zich aan de piano . Het speeltuig sidderde onder hare aanraking . Daar ruischten de tonen! Ze
kwamen uit haar ziel, uit haar bloed . 't Was geen muziek, die men
hoorde ; 't was beurtelings een tranenstroom, een gebed, een bruiloftslied ; 't was een herfstnevel en een eeuwige lentelucht ; 't was
bet groote lierdicht van ons hart .
Toen de laatste tonen of beelden wegsmolten, trad ik onwillekeurig een paar stappen vooruit . Nu of nooit moest ik haar aanspreken,
neen, haar aanzien, neen, wegzinken in den oceaan van haar blik .
Ik nam een kloek besluit en stond op eens midden in de kamer .
Nog een paar schreden en ik was bij haar stoel . . . .
Daar stuitte ik op een langen slungel met zwarte bakkebaarden
en een dikken knevel, een volontair op 't kantoor van mijn oom,
de rechterhand van mijne tante, de lieveling der dames, die zich
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mogelijk wel verbeeldde dat ik vroeger mijn model in hem had gezien . De slungel wist niet hoe dwaas hij zich aanstelde met zij n
lange giraffenfiguur . Hij boog zich, evenals zoo'n onbehouwen schepsel, over den schouder der volheerlijke . Zij sloeg de oogen neer en
bloosde bij 't geen hij zeide . . . . zeker een van die banaliteiten,
waarmee men ordinaire dames genoegen doet, een van die complimentjes, die niets beduiden dan de onbeduidendheid van den cavalier . Toen hood de zotskap haar zijn arm . Toen bracht de ezel haar
naar hare plants terug, terwijl zijn rokspand mij in 't voorbijgaan
tegen de beenen sloeg . Ik bleef alleen staan, in 't midden van 't
vertrek, vlak voor een leege tabouret en een open piano .
„Komaan, nu zal Karel ons zeker wat laten hooren . Mijn neefje
heeft een wonderbaarlijk talent voor de muziek, heeren en dames!"
't Was natuurlijk mijn geestige oom, die zich aldus gelden liet .
Oom wilt, dat ik geen noot muziek kende, oom wist, dat hij rnij
door zijne mededeeling in groote verlegenheid brengen moest, dat
bet voor een jongen van vijftien a zestien jaar op zich zelf reeds
vreeselijk is, alleen midden in een kamer to staan ; maar oorn wist
niet dat er nog vreeselijker dingen zijn, toestanden, die een Beethoven van zijn stuk zouden brengen, die een heilige tot wanhoop
kunnen voeren . . . . oom wist niet, dat mijn mooi fluweelen vest,
voor dezen avond met opzet gekozen, een paar vingerbreed to kort
was . Gedurende de maanden, die bet vest in de onderste IA van
mama's chifronniere, zorgvuldig in een doek gespeld, had doorgebracht, was ik belangrijk in grootte toegenomen . Ik zelf had dit wel
bemerkt bij 't aankleeden, maar door mijn vest naar beneden en
mijn pantalon op to trekken, had ik die zaak gered .
Door de beweging evenwel was dat kunstwerk in al zijne broosheid openbaar geworden . Er was tusschen vest en pantalon een breede
kloof ontstaan . Mijn engelsch hemd had zich door die opening heen,gedrongen en prijkte, juist in 't midden, met een K . H . 6, dat de
zorgvuldigheid mijner goede moeder met bloedrood merkkatoen er
zoo dik mogelijk had ingewerkt. Niet zoo gauw kon ik de ramp
herstellen, of een gedeelte der gasten had 't gezien . Daaronder was
wel is waar niet mijn oom, die nog altijd lachte om zijne geestigheid van zooeven, maar daaronder was zij . Ik verbeeldde mij, dat ze
bloosde, ik droomde den nacht daarop, dat zij tranen in de oogen
had . Edele ziel ! Ik heb sedert altijd to lange vesten gedragen.
Den volgenden morgen schreef ik drie brieven aan mijn aangebedene. De eerste behelsde een explicatie van hetgeen den vorigen
avond was gebeurd ; de tweede had een pleidooi voor ongelijke huwelijken kunnen heeten ; de derde was een formeele liefdesverklaring .
Ik had mijzelven overtuigd, dat 't tot dit laatste komen moest, wilde
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ik voorgoed een einde maken aan de belachelijke concurrentie van den
volontair, die mij, vooral om Louise, gisterenavond wel wat gehinderd had . Maar eerst moesten n° . 1 en n° . 2 den weg banen . Ik moest
formeel gerehabiliteerd zijn, voordat ik als haar ridder kon optreden .
't Ging met no. 3 tamelijk vlug . Het gelukte mij, een brief
to schrijven, waarin geen enkel woord van ordinaire beteekenis,
werd gevonden . Ook hielp Ovidius nlij een handje, waarom ik
de classieke opleiding zegende .
No. 2 ging ook redelijk goed van de hand . Mijne argumenten
werden gedragen door een overtuiging, die bezong wat zij niet,
kon bewijzen . Doch n° . 1 gooide het heele plan in duigen . Ik
nloest spreken van de ongepaste geestigheden van mijn ootn en
't stuitte mij tegen de borst, iemand's aanklager to worden . Het
kon den schijn hebben als waren Louises tranen mij niet genoeg .
Er kwam van de correspondentie dus niets . Wat er kwam,
zal men spoedig genoeg weten.
't Was een Zondag . Mijne ouders hadden mij de blijmare
gebracht, dat wij 's middags, e n f a m i 11 e, naar een naburige uitspanningsplaats zouden gaan, en -- wij gingen .
We zaten aan een tafeltje dicht bij eene kromming van den
weg, waar 't niet tochtte omdat er een paardenstal vlak naast,
stond ; we zouden thee drinken . Voor 't eerst van mijn leven
bestelde papa niet voor vier, maar voor vijf personen ; voor 't .
eerst van mijn leven hoorde ik hem zeggen : „Karel, je wordt nu
binnen kort zestien jaar . Ik weet heel goed, dat je in 't geniep wel
eens gerookt hebt . Wil je nu eens van mij opsteken ? . . . . Ze zijn
niet zwaar," voegde hij er met een goedig glimlachje bij, terwijl
de sigarenkoker gepresenteerd werd . Of de brave man een voorgevoel
hetgeen
Zondag mijns levens wachtte !
't had
Was van
druk
op denmijwegop. then
't Wemelde van equipages en ruiters .
Telkens vloeide er een stroom van kennissen voorbij ons tafeltje .
Aan 't groeten kwam geen eind . Papa had reeds zijn hoed op tafel
gezet en zat goedmoedig to knikken . Gelukkige leeftijd van papa,
waarop men groeten kan zonder bijooginerk, zonder liefde of onverschilligheid, eenvoudig uit beleefdheid en voor eigen pleizier ! Mij
was die menigte en b 1 o c onverschillig, ja, zelfs min of meer veracht. Ik zocht onder die alien maar eene enkele, en ieder die den
hoek omboog was mijn vijand omdat hij mij teleurstelde . Tegen mijn
verwachting beyond ik mij meer dan ooit in een positie om naar
hare tegenwoordigheid to verlangen . Een voile kop thee voor mij,
een sigaar in den mond en vast verzekerd dat mijn vest, ja, mijn
geheele costuuni in de volmaaktste orde was . . . . 0, als oom en tante
nu eens den hemelschen inval hadden, met haar hierheen to wande-
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len en bij ons to komen zitten ! Zij zou zeker den tuin eens willen
zien . Oom zou to moe wezen om haar to vergezellen . Mijne twee
oudere zusters zouden liever naar de voorbijgaande toiletjes blijven
kijken ; ik wist hoe nieuwsgierig zij waren . Dus zou ik, ook zonder
mij aan to bieden, haar cavalier zijn . De jongere zusters, zoo ze al meegingen, zou ik wel weten to verwijderen als wij achter in 't boschje
waren . Dan zou ik de uitgezochtste gelegenheid hebben om met haar
to spreken . 't Onderwerp van mijn brief n° . 1 kon buiten behandeling worden gesteld ; mijn tegenwoordig costuum zei genoeg . Ik kon
dus dadelijk beginnen met een pleidooi in den trant van n° . 2 ; en
no . 3 had ik i n optima forma in mijn zak . 't Zou juist van pas
zijn haar then in de hand to laten glijden als wij, van onze kleine
wandeling teruggekeerd, weer aan 't tafeltje van de oude lui kwamen .
"H6! kijk, pa, daar komen oom en tante aan," hoorde ik mijn
jongste zusje op eenmaal roepen.
„Ja wezenlijk . . . . Maar ik zie Louise niet . Ze zal Loch niet uit
de stad zijn of . . . . ziek ?" vroeg mama als een echte huismoeder .
Ik voelde een rilling . Toch wist ik, dat zij niet ziek was . Nog
geen twee uur geleden had ik van den overkant der gracht
gezien, hoe zij op haar gewone plaats aan 't raam zat . Mij overviel een ander vermoeden, dat reeds veertien dagen bij mij aanklopte, een vreeselijker, een vermoeden dat mij zou vergiftigd
hebben als ik de tanden niet vast op elkaar gesloten had . Mijn
oudste zuster glimlachte bij de woorden mijner moeder . Zij wist
blijkbaar meer van do zaak . . . .
,, Wij mogen immers wel bij u aansluiten," vroeg oom, toes
hij en tante bij ons tafeltje waren gekomen . Louise komt zoo
meteen ook. Zij liep ons wat to langzaam . Dat doet dat volkje
wel nicer," en oom knipoogde en glimlachte. „Och Karel ! vraag
jij eens aan den knecht of hij hier een tafeltje wil bijzetten en
vier stoelen, hoor jongen !"
Vier ! . . . . Ik hoorde niets dan dat woord en bleef stokstijf zitten .
„Ik mag dus je pupil straks feliciteeren ?" vroeg mijn vader
aan oom . „Je hebt die zaak wel wat geheim behandeld . 't Is
erg, er ons zoo niets van to zeggen ."
„De jongelui zullen u zelf vertellen hoe dat zoo gekomen is .
Er waren omstandigheden . . . . ik, als voogd . . . . e n fin, gij weet,
wij zouden zonder noodzaak niet zoo c a c h e jegens u geweest
zijn. Doch kijk, daar zijn ze ."
„Mijn hemel, lieve Karel ! wat wordt je bleek," hoorde ik nog
mijne moeder uitroepen . » Ik was er wel bang voor, dat die sigaren
van je vader je nog to zwaar zouden zijn ."

DERDE HOOFDSTUK .

Twee slachtoffers der maatschappel~ke conventie .
Nichtjes zijn de bloemen van het voorjaar onzes levens, even
vriendelijk, even verrassend, even profetisch als deze wanneer zij
de kopjes lachend opsteken uit de laatste sneeuwlaag, en schalks
opzien tot de menschen, die met hun paarse wangen en bevroren neuzen nog maar niet gelooven willen dat de winter al
voorbij is .
Ik had drie nichtjes, en de oom en tante, wien dit bevallige,
gezonde drietal toebehoorde, verdienden met recht zoo gelukkig
to zijn, maar werden daarom niet minder benijd .
't Waren drie allerliefste kinderen . Nauwelijks wisten zijzelve
wie van haar de oudste of de jongste was, en liimmer werd
daarop eenig recht of voorkeur gebouwd . Men kon zich elk
oogenblik in zijn genegenheid vergissen, doch nooit berouw
gevoelen, dat men ze aan de eene, of aan de andere geschonken
had .
Ik was een permanence gast in 't huis van dezen oom . Daar
werd ik nooit vernederd, maar steeds getroeteld en bedorven . De
nichtjes hielpen er dapper aan mee .
Een neef is dan ook een onwaardeerbare schat voor jonge
meisjes . Met een neef kunnen zij sollen en dartelen, zonder dat
ze zich telkens prikken aan de doorns van conventie en schuchterheid . Een neef is een sooty van geidealiseerde broer, zonder de
ruwheid, die een wezenlijken broer veelal eigen is, zonder de
onverschilligheid, die hij tegenover de zusters gevoelt of in zekere
kalverjaren meent to moeten afficheeren .
Ik geloof, dat mijne nichtjes, die in 't geheel geen broer
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hadden, mij nog al op prijs stelden. Ik was even oud als de
middelste, een jaar ouder dan de jongste . Zelden stond iemand
zoo mooi in 't zonnetje als ik . Zeven jaar lang, van mijn
twaalfde jaar af, groeide en bloeide mijn jeugdig hart onder
lien invloed .
De groote tuin van rnijn oom was 't tooneel onzer schuldelooze spelen . Hij zag ook onze even onschuldige vertrouwelijkheid, ons argeloos dartelen aan den rand van gewaarwordingen
en hartstochten, die, helaas ! menigeen voor zijn zestiende jaar
reeds naar beneden hebben getrokken - dock in zulk een
onlgeving blijft men lang jong en lang kinderlijk . . . .
Nog springt mijn hart op als ik denk hoe vriendelijk en schoon
het leven was in then kring, hoe onze stemmen vroolijk klonken
door het groen, en wij in schijngevechten en kleine plagerijen
menige geliefkoosde bloem van tante vertrapten . Nog is 't mij
vaak of ik weer bij 't blindemannetje naar het dartele goedje
grijp en de watervlugge figuurtjes mij door de handen voel
glippen . . . . Ik weet zeker, dat ik 't nog voelen zal als ik oud
en strain nederzit en mijne kleinkinderen hoor dartelen, zooals
wij weleer . Zal ik dan ook het vriendelijke drietal om mij heen
rnogen zien, ook uit haar mond vernemen, dat zij zich nog
herinneren hoe gelukkig en goed wij destijds waren? Of zal de
kiove nooit weer gedempt worden, die bijna twintig jaren niet hebben
aangevuld ? De hemel geve 't tegendeel, want 't is pijnlijk en
wreed, dat de maatschappelijke conventie menschen en harten
scheiden kan, die, ik weet 't zeker, nooit ophielden elkander
lief to hebben .
Als ik vertellen ga, hoe ik als een vreemde met onzachte hand
werd uitgedreven uit het lieve gezin van rnijn oom, dan sla ik
een van de treurigste bladzijden uit het wetboek onzer samenleving op . Als er geen babbelzucht en geen babbelaars waren,
als de verstandigste menschen niet tot zekere hoogte de slavenketenen van het fatsoen en de mode droegen, als men de heiligste en teerste belangen van het hart mocht behandelen met
de oprechtheid en eenvoud, waarop in de eerste plaats 't heilige
en teere recht heeft, dan . . . . ja, dan ging ik nog dagelijks orn
met de drie goede nimfen mijner jonge jaren, nu deftig en gezeten als ik, en wij zouden nog in onzen omgang als de kinderen
zijn, elkander liefhebbend en plagend, plagend en liefhebbend .
Doch laat mij vertellen hoe 't zoo gekomen is .
Ik had sinds lang den j ongenskiel uitgetrokken en was een heer
geworden, zelf 't voorwerp mijner innigste zorg, meer ben .ieuwd
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hoe ik er uitzag en welk een iDdruk ik maakte, dan wat er met
Europa gebeurde of hoe 't ons lieve vaderland ging .
In then tijd werd ik erger dan ooit door mijn nichtjes geplaagd .
De meisjes zijn zoo verzot op haar monopolie van kleine coquetterie,
dat zij elken strooper op dit gebied met vereende krachten aanvallen . Als ik, netjes tot in de puntjes, bij oom en tante kwam,
werd ik van alle kanten bekeken, om- en omgedraaid, voor den
spiegel gezet en mijn toilet werd regelmatig aan een nieuwe kuilstbewerking onderworpen . Mijn das zat niet mooi genoeg ." De knoop,
die mij zoo veel moeite gekost had, werd onbarmhartig losgetrokken,
en ik moest stil zitten als een automaat tot er een nieuwe knoop
gelegd was. Mijii haar zat als een ragebol ." De fijne blanke vingertjes woelden in mijn nette kapsel en bedierven 't voor den heelen
dag . , Ze konden mij z66 niet vertoonen aan de menschen, als er eens
iemand kwam ; ze zouden voor geen geld van de wereld met mij
wandelen ; 't was een familieschandaal dat iemand er z66 uitzag" . . . .
en weder moest ik om- en omgedraaid worden en mijn toilet werd
opnieuw veroordeeld, tot ik mij begon to verdedigen en de plaaggeesten op de vlucht joeg, onder 't schateren van oom en tante .
Helaas, die oogenblikken van uitgelaten vroolijkheid waren de stuiptrekkingen onzer zalige zorgeloosheid . De eerste verschijnselen er
van nam ik bij mijzelven waar . Ik voelde, dat ik niet straffeloos
schier dagelijks in onmiddellijke aanraking kwam met die lieve
handjes, w1e ;schoonheid ik tot op then tijd niet had gezien . Ik begon
erg to krijgen . Ik begon to merken,, dat mijne nichtjes in meerdere of
mindere mate schoon waren . Ik begon to begrijpen, dat wat ik
instinctmatig in de verte had gezocht, niet in de verte lag, maar
in mijn nabijheid, mijn onmiddellijke nabijheid
Ik begon nuu ook to overleggen wie van mijne drie nichtjes wel
de schoonste was . Tot nog toe had ik daarover nooit gedacht .
Ik geloof vast, dat zij mij in een oogenblik van mijmering verrast
hebben, want gaandeweg merkte ik ook bij haar verandering op . Zij
bleven wel even hartelijk, wij schertsten en dartelden wel voort, en
een gewone opmerker zou Been verschil hebben gevonden tusschen
't heden en 't verleden ; maar ik zag, ik voelde, ik raadde wat er
omging in hare hartjes, hoe de eene de andere afhield van het al to
vertrouwelijke, hoe zij, zonder elkaar haar gedachten mee to deelen,
elkander bewaakten met engelentrouw en teerheid . Nooit is er
edeler wedstrijd gestreden dan waarvan ik getuige was .
't Langst bleef de jongste der drie volharden op den ouden toon,
en ik, verzot op al wat ons aan 't verleden boeide, ik naderde daardoor, zonder 't in den beginne to bemerken, langzamerhand 't meest
tot de jongste . Naarmate dit plaats had weken de beide oudere
2
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terug, en naarmate de jongste zich van haar recht op mij bewust
werd, verdubbelde zich de zorg der andere en waakten zij over
haar eigen hart .
Dat spel duurde ongeveer een halfjaar . Aan het einde daarvan
wist ik, dat de jongste der nichtjes de mijne worden moest, enn
weldra wisten wij 't alien, zonder dat er een bijzondere verklaring had plaats gegrepen . . . . Helaas! wij bedrogen onszelf
en elkaar, we wisten niet hoe duur dit bedrog ons zou to staan
kon-len .
Oom en tante zagen deze gebeurtenissen kalm aan . Een hunner
zoetste wenschen zou vervuld worden . Mijn vader en moeder haalden de schouders op, want ik had nog geen de minste vooruitzichten, maar zij hoopten, dat 't gunstig zou werken op mijne
studi6n . . . . Overigens konden zij zich geen liever schoondochter
denken dan mijli jongste nichtje .
In de betrekking tusschen ons jongelui kwam geen plotselinge
verandering ; de wederzijdsche verhoudingen gingen voort zich geleidelijk to ontwikkelen . Mijn jongste nichtje beschouwde zich als
,mijn vrouwtje," en de zusters spraken met en over n -lij als een
wezenlijken broer . Ik zelf was gelukkiger dan ooit en zette bij zooveel natuurlijkheid alien schroom op zij, als men ons beidjes begon
to plagen . Nog een halfjaar en wij waren openlijk geengageerd,
hoewel de visites nog ontbraken, en ik niet 't minste vooruitzicht
had, in de eerste jaren to kunnen trouwen . Ik zou over een paar
.
j aar een titel hebben, dat was alles
Ondertusschen bespeurden ook andere oogen dan de mijne, dat
de nichtjes mooi waren . Er kwamen pretendenten voor no. 1, alras
gevolgd door pretendenten voor n° . 2 . Beiden waren spoedig
genoeg geengageerd en maakten reeds plannen voor de toekomst,
die ons met schrik vervulden, als we dachten aan de heerlijke
da en onzer jeugd en aan de eenzaamheid, die den vriendelijken
tuin en oom's leunstoel zou omzweven .
Sinds de engagementen der beide oudsten kon ik mij geheel overgeven aan mijn jeugdige liefde voor de jongste . Van nu aan behoorden wij elkander onverdeeld toe . Van nu aan stond zij alleen voor
mijne oogen, niet langer omgeven door hare zusters, niet langer een
bevallig deel van 't geheel, van de schoone groep, die mid had aangetrokken en geboeid . Beiden waren wig overtuigd, dat wig hierbij
wonnen . Helaas, wig vergisten ons deerlijk . In den beginne waren
wij razend ingenomen met 't t 6 t e h t 6 t e, dat ons meer en meer
van harte gegund werd . Zoodra wij kans zagen, kropen wij samen
weg in een of ander hoekje van 't heelal, en vertelden elkander zoo
dikwijls hoe lief wij elkander hadden, dat geen van ons beidenn kon
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twijfelen of de andere 't nu wel wist . Toen werd 't ons behoefte,
.-andere onderwerpen van discours op to spore-n .
Helaas, wij wisten niets . Al wat wij elkaar to vertellen hadden,
,dat hadden wij Binds zeven jaar elkander dagelijks verteld . Er was
geen twijfel aan, wij waren uitgepraat . Meer en meer kwam ik tot
.,de vreeselijke ontdekking, dat het lieve kind zich in mijn zaligste
-oogeinblikken soms doodelijk verveelde . Driemaal betrapte ik haar,
,dat zij de oogen gesloten had, terwijl haar vriendelijk kopje tegen
rnijn schouder rustte
de eerste maal heette 't van zaligheid
,de tweede maal was 't de schuld der ondergaande zon, die haar de
weemoedige gedachte had ingefluisterd, dat ook ons geluk eens zou
kunnen eindigen . . . . de derde maal had de warmte 't gedaan, die
vreeselijke warmte!
Ik wist maar al to goed wat ik er van denken moest, en toch
_kwam 't niet in mij op, eenige verandering en verfrissching van
elders aan to brengen . Alle onderwerpen, die niet tot thema hadden :
'"Hoe gelukkig ben ik," en "Waar is eene liefde als de onze,"
.-schenen mij prozaisch toe . . . . Hij, die met zijn meisje een boek las
~lof over alledaagsche onderwerpen sprak, hij moest, dacht me, een
kruideniersziel in den boezem omdragen, kon nooit waarachtig liefhebben en idealisch . gelukkig zijn . Dus begon ik maar altijd en
altijd weer over onze, en vooral over mijne liefde .
Somtijds kon zij 't wezenlijk niet langer uithouden . Dan werd de
.gezonde natuur weerspannig tegen de idylle en de zaligheden van
Arcadi6 . Dan sprong zij op, gooide mij met al de bloemen, die in
hare nabijheid groeiden ; dan vloog zij weg en tartte mij, haar als
'vanouds to vangen, dan was zij weder het vroolijke, dartele kind
&t ik had liefgehad als de vlinders en de zon, als de bloemen en
het avondkoeltje ; waarnaar ik gegrepen had om 't weer los to laten,
dat ik had nageloopen om 't weer to laten uitvliegen . Na zulke
uren was ik opnieuw voor veertien dagen betooverd, maar 't t 6 t e
a t6te van Damon en Phyllis werd des to pijnlijker .
Hoelang dat zou geduurd hebben, als ik niet onverwachts voor
een paar maanden uit de stad had moeten gaan, is moeilijk to bepalen . Bij de scheiding was ik welsprekender dan ooit ; ik mocht ons
thema in 't oneindige herhalen . Mijn eerste brieven (ik schreef er
,twee op een dag) vloeiden over van liefdesbetuigingen . . . . Doch . . . . de
bezigheden, die mij naar elders hadden geroepen, hidden mij dermate bezig, dat al spoedig een enkele dag overgeslagen werd ; de
nieuwe kring, waarin ik mij bewoog, leidde mij onmerkbaar of ; een
paar kennissen van de academie namen een deel van mijn tijd in
beslag of brachten mij onder den invloed van allerlei indrukken,
,die ik in de laatste maanden stelselmatig ontvlucht had . . . . Na

20 TWEE SLACHTOFFERS DER MAATSCHAPPELIJKE CONVENTIE .
een week of drie viel 't niet to ontkennen, dat ik soms in geen
uur aan de zaligheid, die mij thuis verbeidde, had gedacht . . . . Nog
veertien dagen, en ik verweet mijzelven, dat ik meer en meer
onverschillig dreigde to worden .
Toch was het weerzien nog vol pathos, al blaakten wij ook van een
vuur, waaraan geen sterveling zich kon branden, en al verbeeldde
ik mij, dat mijn nichtje zich geweld moest aandoen om mij in hartelijke liefdesbetuigingen to overtreffen . Ik voelde , instinctmatig,
dat er iets gemaakts in onze verhouding kwam . Zip sprak van de
eenzaamheid, die haar gemarteld had en van de tallooze roei- en
rijtochtjes, die zij half onwillig mee had gemaakt, als in een adem .
Zij jammerde schertsend over haar weduwstaat en hoorde tegelijk
met belangstelling naar de verhalen van mien verstrooiingen, in
't gezelschap der gemelde academievrienden . Ik geloof, dat wij'
beiden eenige moeite moesten doen om den ouden toon weer to
vatten .
De verdere ontwikkeling van de sluipende kwaal, die ons ten
grave dreigde to slepen, zal ik niet trachten to schetsen . Er is in
elk ziekteproces iets afmattends voor den patient en de omstanders
to zamen . Genoeg, na . nog twee maanden had ik de volle overtuiging, dat mien nicht ~e gelukkiger zou zijn of worden als zipj harp
vrijheid terugkreeg ; dat ik een zelfmoord beging door langer een
keten to torsen, die ik niet dragen kon ; dat wij ons deerlijk in
elkander en onszelf vergist hadden, 't zij dan omdat wij nog to
jong waren voor de idylle, deze voor geen van ons beiden do
vorm was, waarin het geluk ons zoeken zou .
Van then tijd of begon voor mij een periode van ongehoordemarteling . Uit gebrek aan geestkracht en oprechtheid werd ik, wat,
erger is, een beul voor haar, die ik zoo innig bemind had .
Ik verwaarloosde mijn nichtje en deed 't zoolang, dat de oogen
van het lieve kind rood werden, niet alleen door droefheid, maar
door spijt en gevoel van miskenning . Ik bracht 't zoover, dat zij
mij een dier welbekende brieven schreef, waarin al de hartstochten
der tragedie zijn vastgesnoerd aan de geijkte termen van een onher-roepelijk souverein besluit .
Was 't nu daarbij maar gebleven ! Na een paar maanden zouden
wij, argelooze en levenslustige kinderen als we nog immer waren, ons
wel met elkaar hebben verzoend om ten slotte to glimlachen over
illusien, die wij beiden gaandeweg al lang verloren hadden - ; doch
een heirleger van tantes stak de neuzen bij elkaar en een koor van
vriendinnetjes zong een krijgsmarsch . 't Was of ik de geheele sekse,,
oud en jong, stuk voor stuk beleedigd had ; 't was of ik als misdadiger onder de termen der lijfstraffelijke rechtspleging viel en zorg-
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vuldiger dan een besmettelijke zieke moest worden ontvlucht . Alle
handen waren tegen nuj . Ik had mijn oom en tante ondankbaar,
-onedel, schandelijk behandeld . Ik had eenafschuwelijk spel gespeeld
met bet hart van een onschuldig meisje . Ik had dat hart meedoo. Ik was een jonge Blauwbaard, en de vrouw, die
genloos
gebroken
,ooit
naar
mij luisteren zou, stortte zich onherroepelijk in 't
verderf.
De toekomst van mijn nichtje was, meende men, door mijn schuld
.op 't spel gezet . 't Arme kind zou nooit weer gelukkig zijn . 't Mocht
zich een geheelen winter niet vertoonen . 't Droeg bet teeken der
-versmading op bet-, voorhoofd . Ik mocht God danken als zij 't niet
bestierf, en dat had ik eigenlijk verdiend .
Het koor der leden van de jury schreeuwde zoo hard, en de aan-voersters beduidden mijn oom en tante zoo duidelijk welk een losbol
,en lichtzinnige ik was, dat de geliefkoosde woning onherroepelijk voor mij werd gesloten en dit zoo openlijk en luidklinkend, dat
ik 't beneden mij achtte, ooit weer aan to kloppen . Mijne ouders
vergaven mij bet gebeurde om de ruwe wijze waarop men mij had
bejegend .
Ziedaar de vruchten van een zoogenaamd fatsoen, van een
Lonventie, die een ijdel en vaak half idioot geslacht aan een wereld
van overigens verstandige menschen heeft opgedrongen . Zijn wij
niet dwaas, dat we ons door haar laten overheerschen? Moesten mijn
nichtjes en ik, en allen, die belang in ons stelden, niet bij eenig
nadenken bet oogenblik zegenen, waarop ik aan wal was gesprongen
om niet reddeloos met haar to vergaan ?
Ik ben overtuigd, dat wij elkander ongelukkig zouden gemaakt
hebben, indien wij niet waren teruggebracht van onze eerste dwaling .
Is dat een reden om elkaar to haten ? Is 't een reden om voor eeuwig
'vervallen verklaard to worden . van een geluk, dat in de jaren van
onzen eenvoud ons zoo menig schoon oogenblik had bereid? Zijn twee
_kinderen, die elkaar wijs maakten wat zij beiden geloofden,
°schuldig aan ontrouw en verraad, en is 't een misdaad voor hen,
-elkander to hebben liefgehad zonder besef van 't gevaarlijke
-spel, dat zij speelden ?
De wereld bemoeit zich gewoonlijk to vroeg en to veel met de
aangelegenheden van ons hart . Als zij wat meer bescheidenheid in
acht nam, zou er vrij wat minder geleden worden door menschen,
-die geboren zijn om lief to hebben, die huns ondanks tot haat
gedwongen worden of minstens tot den schijn van haat . De wereld
is veel to blij met een engagement, en veel to bemoeiziek als 't
.afraakt . . . . 't Zou beter gaan, als zij zich met 't een noch 't
ander bemoeide .
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Zonder de neuswijzigheid van een twintigtal menschen, die ieder
op zichzelf misschien niet kwaad, maar als 't koor van de mode
en 't dusgenoemd fatsoen onuitstaanbaar waren, zon .der die neuswijzigheid zouden de harten der lieve speelgenootjes uit de.
schoonste jaren mijns levens zich wel hebben laten weervinden . . . . en mijn hart zou ze wel hebben opgezocht .
Nu staat de tuin van mijn goeden oom mij voor den geese
als een verloren paradijs, vanwaar ik ben uitgedreven met smaad
en hoon . . . . en ik had toch geen misdaad begaan, neen, waarlijk niet !

VIERDE HOOFDSTUK .

Mijn neef de coelibatair .
Nooit is iemand meer benijd geworden dan wijlen mijn neef de
coelibatair . Hij was de type van 't geen de wereld een gelukkig
mensch noemt, en zeker verdiende geen sterveling die eigenaardige
soort van geluk meer dan hij, omdat niemand een beter gebruik
maakte van 't geen hem in den schoot was geworpen . Rijk was hij
bepaald niet, al bezat hij meer dan genoeg om op onbekrompen wijze
to doen wat hem goeddacht . In 't algemeen beschouwd, viel
het evenwel in zijn smaak bij 's levens genietingen meer negatief dan positief to redeneeren .
Als hij bij voorbeeld hoorde, dat er versche oesters waren of als
hij bij den poelier een paar mooie patrijzen had zien liggen, dan
overlegde hij bij zichzelven of 't niet wijzer was, geen bijzonderen
trek in soortgelijke heerlijkheden to hebben, en in den regel
kwam hij dan tot de slotsom, dat het inderdaad goed stond, zich
het genot er van to ontzeggen .
Dit geschiedde niet uit gierigheid of uit gewone ceconomie .
Als reef een 1 o g e had gehad, of een goeden vriend had moeten onthalen, hij zou den fijnen schotel onmiddellijk hebben
doen opdragen, maar hij liet het na, uit . . . . ja, ik geloof,
eigenlijk uit gemakzucht, of liever uit een zeker opzien tegen het
buitengewone, uit beschroomdheid en jongejnffronwachtige angstvalligheid om met daad of gedachte uit zijn gewone doen to komen .
Ik heb wel eens gedacht of dit ook de oorzaak van zijn coelibaat
kon wezen . Immers hij behoorde niet tot de zwarte bende der vrouwenhaters noch tot de hovelingen van den d e n1 i - m o n d e - ; hij
was een man vol gezelligheid en aristocratisehen smaak, zocht steeds
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het gezelschap van dames en betuigde mij honderdmaal, dat in
zijn oog de vrouw veel edeler, en vooral veel aangenan -ier in
den omgang is dan wij .
Ook was mijn neef geen koffiehuislooper . Ofschoon hij nu
en dan zijn partijtje maakte, kon niemand zeggen, dat hij voor
eenig spel den minsten hartstocht aan den dag legde . 't Is nooit
bij mij opgekomen, dat hij 't ongehuwde leven boven 't gehuwde
verkozen kon hebben, omdat hij den omgang met zijne vrienden niet voor een deel zou willen ten offer brengen aan 't gezellig en huiselijk samenzitten met zijne vrouw.
Hij was wezenlijk in alle opzichten een zeer huiselijk man . Ik
durf dit to verzekeren, want ik heb hem beter dan ieniaind gekend .
Een bewijs voor zijn huiselijkheid lag reeds in de keus zijner ilieubelen . Er was, geen enkele l u i a ar d of volt a it e to vinden . Bij
den haard stonden twee elegante, niet al to zwaar gevulde stoeltjes
van zijn eigen vinding, waarin men niet slapen kon en die toch zeer
gemakkelijk waren . Zij lokten tot gezellig babbelen uit, zonder dat
men elkander uit 't oog verloor en naar 't plafond lag to
kijken .
t Trof mij ook menigmaal, dat er zes stoven in 't hoekj*e van den
,
schoorsteen
stonden, altijd glad gewreven en van testen voorzien .
Toch was de eenige dame, die hem ooit bezocht zijne zuster en deze
kwam slechts eenmaal 's jaars, op zijn verjaardag . Onder den spiegel
hing 't portret zijner moeder en m6daillon, en aan weerszij
een vrouwelijk handwerkje, waarvan ik den oorsprong nooit kon
to weten komen . Ook lager op den schoorsteenmantel jaar in jaar
uit een knopje van een gebroken parasol . . . . waaraan, volgens zijn
geheimzinnige mededeeling, een heele historie verbonden was .'
Toen ik mijn neef meer van nabij leerde kennen was hij reeds
twee en vijftig jaar . Ik zelf was toen achttien en, ik behoef 't u niet to
verzekeren, vol belangstelling in het huishouden van een ouden jongeheer. Ik zeg dit alleen oin u to doen begrijpen, dat ik zijn omgeving
nauwkeurig heb opgenomen . Aangaande zijn vroeger leven bracht
ik mij spoedig op de hoogte, en tot zijn dood was ik steeds oin en bij
hem . Ook H4 hij mij nu en dan in zijn hart lezen.
Een aandoenlijk blijk van zijn onmiskenbaren aanleg voor't gezellig en huiselijk leven meen ik gevonden to hebben in zijn omgang
met de hospita . Die omgang was hoogst ongemeen, en Loch kan ik
mij niet voorstellen, dat iemand zich daaraan ooit met grond heeft
kunnen ergeren . Alle argwaan omtrent vroegere of tegenwoordige
betrekking, die den goeden naam van beiden of breuk had kunnen
doen, bleef buiten de deur en op straat, ter beschikking van het
babbelzieke publiek, van het oogenblik af, dat gij in het heilig-
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dom werd toegelaten . Dan verstomde de kwade tong, die u ik
weet niet wht, misschien had wijs gemaakt .
Mijn neef en zijn hospita gingen samen om, . . . . als broer en
zuster zou ik zeggen, indien ge volstrekt eene vergelijking hebben moest. Zij was een knappe, rijzige vrouw, diep in de veertig
en bij lange na niet oud . Ze zou er nog wel een kwart eeuw
flink uitzien, daar kon men op rekenen .
Reeds twintig jaar bewoonde mijn neef haar bovenhuis, en zij
had hem altijd zelf bediend, met die eigenaardige zorg, waarmee
een rentenier zijne effecten behandelt. Mijn neef was voor haar
eigenlijk meer dan een effect . Sinds den dag waarop zij als weduwe
met twee kinderen achterbleef, waren een klein pensioen en de
rente van een niet veel grooter legaat het eenige vaste inkomen
waarop zij rekenen kon . Dit werd wel zesmaal overtroffen door 't
geen mijn neef bijbracht . Daarom was zij doodsbenauwd hem to
verliezen en keek zij hem nu al twintig jaar letterlijk naar de oogen .
Toch, als gij in haar binnenste hadt kunnen lezen, zoudt gij
gezien hebben, hoe zij in den grond der zaak op geen punt zoo
gerust was als daarop, dat mijn neef haar nooit de kamers zou
opzeggen. Waar zou hij heengaan ? Wie zou zoo good voor hem
zijn ? Hoe zou hij 't buiten haar kunnen stellen ? . . . . Wij zijn
nu al twintig jaar aan mekaar gewend," zei ze op zekeren morgen
tot mij, terwijl neef bezig was naar den trekpot to kijken, waarin
zij een straal kokend water goot
„We vieren haast onze
zilveren bruiloft" . . . . en ze lachte zoo trouwhartig en onschuldig,
alsof er geen wantrouwen en laster in de wereld huisden . . . . en
neef lachte even gul met haar mee .
De juffrouw was zeer dikwijls op neef's kamer, en doorgaans
niet gemakkelijk to verwijderen . Toch presenteerde neef haar nooit
een stoel. Zelfs deed hij wel eens een poging omm haar begrijpelijk to maken, dat haar gezelschap overbodig was, maar die
poging mislukte altijd ; eensdeels omdat neef buiten staat was,
een vrouw iets aan 't verstand to brengen, 'twelk pijn kon doen,
en dan nog, omdat de goede hospita hem nooit begrijpen wilde .
Als zij lust had een beetje to praten, ging zij zitten . Dan zat ze
evenwel maar half, op de punt van een stoel, hier of daar in een
hoek van de kamer, met een scoffer, theeketel of ander meubel in
de hand, steeds van plan omm op to staan en steeds weer voortgesleurd door een onoverwinnelijke neiging omm wat to babbelen .
Twintig jaar lang had zij op die wijze met neef omgegaan en ze
had hem bij alles tot haar raadsman gekozen . Geen aangelegenheid
zoo klein of zij viel hem er mee lastig . Altijd nam hij then last ge willig op zich. Haar jongetje moest op school - meneer zou wel
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kunnen zeggen welke school in de stad de beste was ." Haar dochtertje moest wollennaaien leeren - „meneer zou wel eens informeeren of er bij juffrouw die of die een plaatsje was ." De schoorsteeii
rookte - ,, meneer zou wel weten hoe dat kw am ." Ze had een nicht
in de Oost, van wie ze in jaren niets gehoord had - „meneer zou
wel eens willen inf ormeeren, of die nicht nog leef de" enz . enz . . . .
Ik vraag u, als neef geen buitengewonen aanleg voor het huiselijke
had bezeten, of hij zich dat alles zou hebben laten welgevallen .
„Meneer is' to goed om ongetrouwd to blijven," zei de juffrouw
dikwijls, „meneer moest maar eens rondkijken. 't Is wezenlijk
jammer dat hij zoo alleen blijft" . . . . maar ze zei dat, de plaaggeest, omdat ze toch wel moist, dat hij 't nooit doen zou, en ze
dorst er nog wel wat bij to voegen. Een ding wist ze zeker, dat
meneer nooit een vrouw zou vinden die hem goed zou kunnen
oppassen, maar dan moest hij maar bij haar komen wonen met
zijn vrouwtje : dan zou zij ze allebei wel verzorgen .
Nu, ge zult toestemmen, een vrouw, die zoo spreken kan over
een andere vrouw, staat boven verdenking van eenig bijoogmerk .
Ik weet zeker, als neef de dwaasheid verzonnen had der weduwe
zijn hand aan to bieden, zij zou hem hebben uitgelachen en
gezegd : „Laat ons die malle bui maar gauw vergeten en geef mij
uwe overhemden . De bleeker zal vandaag of morgen komen .",
Het stille leven van mijn neef was 't voorwerp van veler
nieuwsgierigheid . Jonge dames van zijne kennis trachtten hem
to plagen en uit to hooren, hoe zoo'n ongetrouwd beer toch wel
zijn tijd doorbracht . Neef bleef nooit in gebreke hare nieuwsgierigheid nagenoeg op de volgende manier to voldoen
„Mijn lieve dames!" zei hij, „ik kan u mijn dagelijksch leven
en -werken in enkele trekken zeer gemakkelijk schetsen . 's Morgens
om zeven uur word ik wakker . Mij n eerste werk is, een Ode aan de
vrouwe n to lezen, 't lief st die van Schiller : E h r e t die F r a u e n,
sie flechten and weben . . . . die gij alien kept. Daarna ga ik
ontbijten en lees een of ander artikel over de emancipatie der vrouw,
't eenige onderwerp waarvoor ik volle sympathie gevoel . Dan ga ik
aan mijn schrijflessenaar zitten en schrijf zelf een artikel, dat ik mijzelven voorlees en ten slotte verscheur, omdat 't nooit uitdrukt wat
ik zou willen zeggen . Hiermee i s 't twaalf uur geworden en ik besluit eens to gaan wandelen. Op die wandeling tracht ik zoo veel
mogelijk dames to ontmoeten, om door bet zien van de schoone sekse
voortdurend herinnerd to worden aan mijn zonde . Ge ziet, ik voel
en erken haar zelf en ben daarom zeker dat niemand uwer mij die
opzettelijk verwijten zal . De voor- en namiddagen breng ik zooveel
mogelijk in 't gezelschap van dames door, en ondervind den
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heilzamen invloed daarvan in bet stille genot, waarmee ik 's avonds,
onder mijn nederig s o u p e r, 'tgeen ik zag of hoorde de revue
laat passeeren ."
Op die wijze zocht neef de ondeugendsten to temmen . Allen
begrepen wel, dat hij gekscheerde, maar er lag toch iets streelends
in zulk verdichten .
Intusschen was bet dringend noodig, dat neef door soortgelijke
verhalen zijn gezag bij de dames handhaafde . Ze konden hem soms
onbarmhartig plagen, wat hem evenwel meer aangenaam dan lastig
was . Hij vond behagen in die kleine schermutselingen . 't Leed geen
twijfel of hij was volkomen oprecht, zoo vaak hij den lof der vrouw
verkondigde . Alleen kwam 't mij menigmaal voor, dat de eigenaardige martiale houding, welke de sekse in neef's tegenwoordigheid
aannam, zijn schroomvalligheid voor bet huwelijk aanmerkelijk had
vermeerderd. De dames, die de bekeering van een coelibatair op zich
nemen, zijn gewoonlijk voor dat werk de minst geschikte . Mijn neef
heeft mij eerlijk verteld, dat hij een paar maal op 't punt is geweest,
den grooten sprong to wagen, maar dat was niet bij een jonge dame,
die hem 't pistool op de borst zette . Dit had plaats toes een lief,
eenvoudig kind hem in haar vertrouwen nam en den schat van
haar argeloos hartje voor hew uitspreidde, met onbepaalde overgave aan zijn beter inzicht .en fijn gevoel ; en nog eeninaal, toen
de dochter vann een zijner leermeesters, verweesd en zonder middelen achtergelaten, hem vertelde hoe zij mishandeld en miskend
werd onder vreemden ; en nog eenmaal, toen hij in een paar
groote, donkerblauwe oogen, die gewoonlijk blonken van levenslust, twee dikke tranen zag, nadat hij aan een kring van dames
uit bet bekende hoofdstuk van de Copperfield had voorgelezen,
hoe Agnes David troostte over Dora's verlies .
Uit hoofde van zijn bovenvermelde traagheid, schroomvalligheid of besluiteloosheid had hij den sprong niet gedaan .
Mijn neef was een groote kindergek . Zoo'n hartstocht voor de
kleine wereld heb ik v(")or noch na hem ooit gezien ! Urenlang
kon hij de zware, dikke jongens van zijne vrienden op zijn knielaten rijden . . . van Amsterdam naar Spanje en v i c e v e r s a,
dat de theekopjes rammelden op 't blad . . . Urenlang kon hij
met een paar krullebollen op de schouders en zes, zeven anderen
tegen hem aangedrongen, zitten to vertellen van mogelijke en
onmogelijke dingen, van de werkelijkheid in haar kolossaalste
gedaante ; van bet rijk der verbeelding in zijn zondagstooi .
Ook waren de kinderen op hem verzot.
Als mijn neef op den zesden December de gordijnen van zijn
ledikant openschoof, had hij wakende den schoonsten droom van
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't geheele jaar . Zoo koud kon 't niet wezen, dat zijn hart daarbij
niet warm werd ; zoo kon 't niet sneeuwen of vriezen, dat de kamer op
-dat oogenblik niet vervuld werd van pas nieuw vergulde zonneAralen en van zoele, geurige lentelucht . Mijn neef boog zich dan
even over den rand van zijn ledikant en telde . . . Tien, elf, twaalf
kleine schoenen staken de neusj es nieuwsgierig vo oruit en keken neef
in 't gezicht, terwijl hij ze toeknikte alsof hij zeggen wilde : zoo zijt
.ge daar weer ; mijn kleine vrienden!" . . . Dan nam hij zeeenvooreen
-op, terwijl hij in zijn bed overeind ging zitten, en sprak ze allen
.afzonderlijk toe . Hij kende ze iinmers alien bij name! Dit hooge
-rijglaarsje hier was van een allerliefst meisie van Lien jaar, dat zijn
petekind zou geweest zijn, wanneer hij niet als systeem had aangenomen, zijn genegenheid aan geen conventioneele banden to leggen,
maar dat hij niet meer zou kunnen lief hebben, al was 't zijn eigen
,dochtertje geweest . Dit kleinste schoentje, dat hij wel in zijn vuist
kon wegstoppen, was van een dot van een kindje, dat ditmaal misschien voor 't eerst met de anderen mocht meedoen, omdat er in
-den loop van 't j aar een plaatsj e opengeraakt was door haar zusj e . . .
,en neef meende dat hij hierdoor't verlies minder gevoelen zou, waarin
hij zich echter vergiste . Ook waren er altijd twee schoenen bij van
,een stevigen, drommels ondeugenden jongen, den schrik van de
meiden en de plaag van mama, maar van wien neef, (hij kon 't niet
helpen!) bijzonder veel hield, en then hij dan ook terdege bedierf .
Als al de schoentjes op die wijze de revue gepasseerd hadden,
7ette neef ze weer op een rij en ging hij zich aankleeden . Telkens
nls ze hem in 't oog vielen, knikte hij ze toe, en als hij, voor
den spiegel staande, ze achter zijn rug zag rondgluren, glimlachte
hij en dacht hoe de kleine eigenaars nu zaten to berekenen wat
ieder krijgen zou en hoe blij ze zouden wezen! Daarop vulde hij
1e schoentjes .
Zoodra hij beneden aan de trap gestommel en gefluister vernam,
trok hij haastig zijn jas aan, sloop naar de voorkamer, waarvan
hij de deur op een kier liet staan en zette zich op zijn gemak
neer om ongezien to luisteren . Wat er daarop in do slaapkainer gebeurde, was als 't ware bij programma voor alle eeuwen
bepaald .
Eerst klopte de juffrouw van beneden voorzichtig aan . Als ze geen
antwoord kreeg, herhaalde een der kleinen, die in een drom voor de
deur stonden, de kennisgeving dat zij wenschten to worden binnengelaten . Als ook dit zonder gevolg bleef, viel er een bombardement
op de deur, totdat de juffrouw, die de r e g i s s e u s e van de geheele
comedie was, het vermoeden uitte dat meneer misschien al uit
was", en voorstelde, dat de kleinen over een paar uur maar eens
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terug zouden komen . Dat bracht een algemeenen opstand teweeg .
De kinderen wilden van bet voorstel niets weten en een der brutaalsten zei, dat meneer hen op dat uur bescheiden had en meneer zeker
niet zou willen, dat ze zoo lang wachtten . Op den algemeenen aandrang om dan ten minste maar eens even to mogen kijken, en onder
de plechtige belofte alles to zullen laten liggen tot den middag, gaf
de juffrouw toe ; de kinderen stoven naar binnen, elk kroop zoo gauw hij kon naar zijn schoen en haalde then naar zich toe ; kreten van
verrassing en blijdschap klonken door de anders zoo stille, rustigekamer en als de kleinen omkeken, met oogen die straalden van
genot -, dan stond neef op eens in 't midden van bet vertrek, mett
zijn vriendelijksten glimlach . . . . en in een oogenblik ping de heeletroep als een klits aan zijn hals .
„'t Is wezenlij k j ammer," zei de juffrouw elk jaar opnieuw tot .
haar buurvrouw, en ik geloof stellig dat de laster uit dat hoekje
jaar op jaar nieuw voedsel trok, 't is wezenlijk jammer, dat,
meneer geen kinderen heeft."
Behalve bij de kinderen, stond neef bijzonder in guest bij jong_
getrouwdee vrouwtjes . Deze kozen hem tot haar vertrouweling en ik
weet zeker, dat nooit een vertrouwen beter geplaatst was .
Neef werd geconsulteerd over de inrichting van bet kleine paleis, .
dat bet jonge paar moest betrekken . Men wist, dat hij alles zou
goedkeuren als 't er maar even door kon, en de aanmerkingen, die
noodzakelijk mochten zijn, in een vorm zou kleeden, waardoor de
groote illusien van bet j onge leven niet werden geschaad . Neef werd
geraadpleegd over de reisplannen van den volgenden zomer, omdat
hij de poezie van gezellige, stille plekjes begreep, en nooit den raad
zou geven naar badplaatsen to gaan, als hij zag, dat man en vrouw
elkaar nog niet verveelden .
Verder vroeg een legioen van jonge vrouwtjes hem raad bij de
keus van kleuren en stoffen . Men wist, dat hij een goeden smaak
had en bescheiden genoeg was om zijn oordeel niet op to dringen,,
als hij merkte, dat de keus beperkt werd door omstandigheden, die
men niet gaarne vertellen wilde .
Zelfs in zaken van zeer intiemen aard werd neef nu en dan
ingewijd, altijd zoo, dat 't intiemste verborgen bleef en hij nooit verder kwam dan 't voorportaal van bet heiligdom . Men behoefde de
voorhangselen niet aan elkaar to spelden . Neef was geen man om
door de reten to gluren en bet heilige to ontwijden door nieuwsgierigheid . De bescheidenheid, die naar mijn overtuiging zijn ongeluk
was, was tevens de engel, die hem rondleidde door menigen bloem-
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hof des levens . Hijzelf zorgde wel, niet op 't gras to loopen noch
de bloemen to vertredeii .
Hoe dikwijls hij op de hem eigen manier vtede gesticht heeft,
voordat de krijg ontbrandde, zou ik niet durven zeggen ; hoe
menigmaal hij zonder weekhartigheid tranen gedroogd heeft, of een
glimlach getooverd op schoone lippen, die in wrevel `wren opgetrokken ; hoe vaak hij kleine, onverstandige vrouwtjes heeft leeren
inzien, dat ze klein en onverstandig waren, wie zal 't ons zeggen?
Mijn neef was als een van die wijzen, wier spreuken niet merkwaardig genoeg zijn om to worden opgeschreven, maar daarom niet minder van onberekeiibaar nut .
Uit al 't gezegde blijkt zonneklaar, dat mijn neef had behooren
to trouwen, dat in zijn leven de beste episode van ons verblijf op
aarde ontbrak, dat hij, geboren om door de vrouw gelukkig to worden en het geluk der vrouw uit to maken, geboren om kinderen to
wiegen op zijne knie6n, die hem den naam van vader gaven, misdadig voortleefde in een onnatuurlijken toestand en alleen door zijn
grenzenlooze goedhartigheid en bescheidenheid zichzelf op den duur
kon wijs maken, dat hij genoeg had aan 't geluk zijner vrienden,
waarvan hij in waarheid niet meer dan de kruimels ontving . Aan
zijne verhouding tot de wereld ontbrak w a a r h e i d, ontbrak waarachtigheid in gevoelens en neigingen, ontbrak de gezondmakende
kracht van 't echt huiselijk en gezellig leven . Uit miskenning van
onze roeping tegenover de vrouw ontstaat een sffijd, die niet to verbidden is door goedhartigheid en niet door bescheidenheid to ontwijken!
Mijn neef bezat alle eigenschappen, die het coelibaat veroordeelenswaardig maken . . . . Waarom is hij oud en grijs geworden in
den strijd tegen zijn natuur en neiging?
Liefdevolle vrienden hebben hem verpleegd, toen hij zwak en hulpbehoevend was, en dankbare harten hebben geschreid bij de gedachte,
dat ze hem eerlang zouden missen. Er waren kleine jongens, die
met den angst op het gezicht aan andere kleine jongens vroegen hoe
't met hem ging, en kleine meisjes, die aan de zon klaagden, dat
deze onderging, zonder nieuwe warmte to hebben uitgestort over zijn
koude ledematen . . . . maar ondanks al die vriendschap en al die
liefde stonden wij bij zijn graf met de gedachte : , e i n v e r f e h 1t e s L e b e n!'en met de vraag op de lippen, waarom deze man
verkozen had zijn weg eenzaam to gaan, terwijl hij alleen van liefde
en gezelligheid had kunnen leven .
Mijn neef behoorde niet tot de zwarte bende der vrouwenhaters,
noch tot de hovelingen van de d e m i - m o n d e
Waaromm was
hij niet getrouwd? . . . .

VIJFDE HOOFDSTUK .

Ook een vrouwenleven .
De dikke, oude toren aan de rechterzij ; links een boerderij, die al
driemaal gedeeltelijk vernieuwd maar nooit veranderd is geworden ;
voor de pastorie een kleine bloemtuin en het lage hekje waartegen
de rozen niet recht hebben willen opschieten, hoewel ze nooit zoo
zijn weggedord dat 't beter was alle pogingen maar op to geven ;
achter het huffs een moezerij, die juist genoeg geeft om den zomer
door to komen, en daar achter een oneindigheid van Hollandsche
weilanden, met slooten en knotwilgen . . . . Ziedaar de lijst waarin
ik u een vrouwenportret aanbied .
Zij is niet schoon, ten minste niet wat men gewoonlijk zoo heet.
Eenmaal is zij 't geweest . Maar ze is nog wat men f r i s c h noemt,
heerlijke vrucht van de buitenlucht en van de onbekendheid met
den nijd, die verderf der beenderen is .
Zij telt reeds dertig jaar en kent het levee doordien ze er
veel over nagedacht en zijn diepste geheimen gepeild heeft in
de eenzaamheid van het stille dorp ; of beter nog, doordien zij
een enkele levensles tot in 't ontelbare heeft overgelezen en van
buiten geleerd, een les, welke de meeste menschen overslaan,
omdat zij meenen dat er niets uit to leeren valt . Die les heet
o n t h o u d i n g en de vrucht er van heet v r e d e . De wijzen
denken daarbij aan 't gevoel van menschenwaarde en de vromen
denken aan God .
Ze telt dertig jaar en in dezelfde lijst, waarin zij heden voor
uwe oogen gesteld wordt, is de morgen haars levens begonnen en
snelde de eerste helft voorbij . Toch is de eentonigheid der omgeving
haar nooit tot ergernis geweest en zou 't haar nu moeite kosten dat
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dagelijksch eenerlei to verwisselen met de drukte, die zij ook heeft
gekend . Zij begeert uwe feesten niet langer . Zij leest en hoort
zonder afgunst van uwe vermaken . Zij is gelukkig met den ouden
toren en met het lage dakk der pastorie~ -, zonder dat zij onvriendelijk werd van gelaat, of ontevreden van hart .
Dien vrede heeft haar gemoed veroverd, niet door zich in to
krimpen, niet door onverschilligheidd to huichelen totdat de huichelarij gewoonte was geworden ; haar gemoed werd ruimer, rijker
en edeler, naarmate de idealen van het eerste tijdperk haars levens
plaats maakten voor de rustige zekerheid van het tweede . Haar
liefde heeft zich meester gemaakt van al wat in haar kleine omgeving zich beweegt, en haar oog heeft beweging en kracht leeren
zien, waar de voorbijganger den dood begroet .
De oude toren spreidt voor haar zijne schaduwen en de zon,
wier glans in de breede voegen en gaten speelt, reikt haar 't palet
met duizend kleuren toe, waarmee zij beelden toovert op bet
verweerde doek . In het tuintje aan den weg kweekt zij . hare
bloemen, of verrast ze in den winter hare kleine vrienden uit
de buurt, die hun nest bouwden tegen het rietendak van den
buurman omm dicht bij haar to zijn, waar geen enkele jongen van
het dorp ze zou durven storen. De rozen aan het hek danken
't haar dat ze nog niet gestorven zijn, of levend begraven door
de ruwe hand van den boerenarbeider, die de liefhebberij voor
zulke prullen maar niet begrijpen kan . Zij zelve bindt ze op en
verfrischt ze wanneer de heete zon de bescheiden kopjes mistroostig doet neerhangen . Ook de rozen weten 't, dat een beschermende geest haar omzweeft, dat niemand 't zou wagen de
rozen van de juffer uit de pastorie" kwaad to doen . Zijzelve
heeft nog nooit een bloemm geplukt . Zij zou 't heiligschennis
achten .
Haar vader is weleer hier predikant geweest . Te midden van zorg
en kommer werd zij groot . Reeds vroeg moest zij leeren zichzelve to
helpen en bovendien anderen to dienen ; to dienen, gewoonlijk zonder dank, dikwijls onder onvriendelijke verwijten en met bitse aanmaning tot meer dan zij kon ; want ze had haar eigen moeder niet
gekend en de vrouw, die men haar geleerd had moeder to noemen,
bleef haar vreemd en verstond niet de onbegrensde behoefte van
haar hart om lief to hebben en bemind to worden . Haar vader kende
die behoefte ; hij wist dat 't eene erfenis van haar eigen moeder
was, en de tranen sprongen hem vaak in de oogen als hij in de
eenzaamheid der studeerkamer aan de leegte in 't hart van zijn kind
dacht ; maar hijzelf droeg de straf voor een onbezonnenheidd van
zijn rijper leeftijd zonder den moed to bezitten de diepte van zijn
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eigen ongeluk to peilen, hij gewende er zich aan, het ongeluk
van zijn kind to zien en zich to vleien, dat 't langzamerhand
wel beter zou worden . - Bovendien ; vroegen de kinderen uit
zijn tweede huwelijk ook niet een deel zijner liefde ? Hij liet
hun 't erfdeel der eerstgeborene grootendeels wegnemen .
Ik zeg, grootendeels ; want somtijds werd, zooals ge zaagt, de
natuur den man der schrift to machtig . Dan droegen medelijden
en herinnering al zijn genegenheden weer terug naar bet wiegje,
waarbij hid in de zaligste uren zijns levens had geknield . Dan kuste
bij de blonde krullen zijner oudste met de stille ontroering van
den geloovige, die in een heilige reliquie genezing zijner kwalen
zoekt, of met den vromen eerbied, waarmee wij kleinoodien aan de
lippen drukken, kleinoodien, die eens de borst of den arm eener lieve
afgestorvene hebben versierd . Helaas, die oogenblikken waren
zeldzaam . De man had zijne genegenheden verkocht . Sends was
hij niet langer de meester van zijn eigen hart . De vrees voor
huiselijken krijg hield hem binnen de perken . Een armzaligtheologische levensopvatting vulde aan wat er nog ontbrak .
Domine maakte zichzelven diets, dat hij den vrede moest koopen
tot elken prijs . Voor theologanten van zijn slag is zelfs eenn prijs,
als hier betaald werd, niet to hoog . 't Christendom, dat hid verkondigde, was walgelijk zoet en zijn huis werd daardoor een ware
hel . 't Was eene monarchie zonder eergevoel bij de leden .
Niemand maakte daarenboven meer leven dan domine door
zijn eeuwige vermaningen tot vrede, niemand bracht meer onrust
in zijn kring dan hijzelf door 't onophoudelijk bezweren van de
stormen, die slechts zwegen om opnieuw los to barsten . Als de
huisgenooten elkaar bedreigden, dan vouwde domine de handen
en bad ; als zij tot hem kwamen om hunne twisten to doen
beslechten, dan sloot hij de oogen en smeekte hun elkander to
verdragen . Zoo gebeurde 't, dat ieder klaagde over onrecht en
niemand belang had bij de orde, die geen veiligheid verzekerde,
ja, 't gebeurde dat alien to zamen opstonden tegen den man en
vader, die, terwij 1 hij zwoer, dat hij allen even lief had, allen
onrecht deed en niemand aan zich verplichtte .
't Was een sombere morgen toen deze herder en leeraar op zijn
sterfbed lag . Hij was in zijn openbaar leven dezelfde geweest als
in zijn huis, en 't effect was ook gelijk . Ddrtig jaar lang had hij
den herdersstaf gezwaaid, maar deze was in zijn handen nooit anders
gebruikt dan als wandelstok . Dat hadden de j ongens van de catechisatie geweten ; dat vertelden de boeren elkaar, toen ze hoorden dat bij
op den dood lag to wachten . Toch had de man zooveel over v r e d e
gesproken, dat er een akelige stilte door bet dorp sloop en een heir3
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leger van grafbewaarders zich scheen gelegerd to hebben rondom
bet sterfhuis . Niemand zou 't gewaagd hebben den scheidenden
leeraar nog eenmaal de hand to gaan drukken . Zijn "vrede,
vrede" werd nu, dit begrepen zij, door de wijding des doods
een oordeel Gods ; zijn stille glimlach, die in 't gewoel van den
strijd onmachtig geweest was, zou nu den twistgierige door de
ziel hebben gesneden . Daarom vermeed men, zoolang de dood
naast zjne sponde zat, bet huis en vroeg slechts fluisterend aan
elkaar, of de domine 't al had afgelegd" ?
Zijne huisgenooten lagen grootendeels onder denzelfden invloed .
Zijne vrouw vermeed met hem alleen to zijn en maakte zooveel verkwikkingen voor den stervende klaar, dat ze nooit langer dan eenige
minuten bij hem kon vertoeven . Haar beide kinderen, zoon en dochter, kibbelden in de gang, wie 't kortst bij vader zou blijven, en
verweten elkaar wederkeerig hunne ongevoeligheid . En elk verwijt
vermeerderde hun angst voor den man des vredes, wiens stem nu
zoo hol klonk, wiens brekend oog hen zoo verwijtend aanstaarde .
In die uren zat de eerstgeborene op de plaats, die de anderen
zoo gaarne ledig lieten en verwonderde zich, dat niemand haar
wegstiet, als ze zijn hoofd tegen hare borst vlijde ; of dat hare
stiefmoeder zelf de kleine werkzaamheden verrichtte, die anders
steeds aan haar werden opgedragen, omdat ze onmiddellijk
grensden aan de dienstbaarheid .
Veel heeft ze toen niet met hem gesproken . Vader en dochter
waren to vreemd aan elkaar geworden om in die oogenblikken
elkander to verstaan . Zijn oog zeide haar niets dan dat hij niet
gelukkig was geweest ; zijn handdruk vertelde haar alleen, dat zij geen
schuld had aan zijn lijden . Doch dat was haar genoeg om in bet
brekend vaderoog een nieuwe wereld to zien opengaan, haar een blik
to gunnen in eene werkelijkheid waarvan zij nets had vermoed . Zij
was toen zestien jaar en had tot op dat tijdstip gewaand, dat niemand om haar been zich ooit ongelukkig gevoeld had, dat zij
alleen het kruis droeg, zij alleen van God verlaten werd nu en dan .
De huiselijke twisten, die de rust der pastorie schier dagelijks hadden verstoord en een scherp contrast vormden met de plechtige
morgen- en avondgebeden, door allen in stille aandacht bijgewoond
en nagepreveld, ze waren in zij haar oog slechts schermutselingen
geweest, waarin niemand dan zip eenige wonde bekomen had of eenige
schade geleden . Nu evenwel werden haar de oogen geopend . Haar
vader was rampzalig geweest, meer dan zij had begrepen of vermoed ; die man des vredes had zelf geen vrede gekend ; de plechtige
vermaningen, die schenen voort to komen uit den mond eens profeten. . . . ze waren de weeklachten van een martelaar geweest . Aan
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bet sterfbed haars vaders leerde zij voor 't eerst wat bet zegt, eigen
.grieven to smoren, to linden ter wille van anderen, to weenen omdat
,er tranen to drogen en bedroefde harten to vertroosten 4B .
Zulke lessen zijn duur maar vruchtbaar . Sinds den dag waarop zij
.de smart van anderen had leeren verstaan, was zij verzoend met
haar lot en werd 't haar licht zelf to ontberen wat zij naar den drang
van haar hart aan anderen geven moest . De behoefte om to heerschen door liefde werd haar troost en sterkte . De tegenstand, then
.%ij ondervond, werd haar een oorzaak van droefheid, iTiet van wrevel . Zij leerde dagelijks meer, dat zij een roeping had . In die roeping zou bet vrede, vrede haars vaders worden herhaald, maar
geheiligd en gelouterd door ijver en kracht . Asschepoetster mocht
bet glazen muiltje niet krijgen, zij zou niettemin een prinses zijn,
heerscheres over zichzelf en over haar kring .
Door zeer bijzondere omstandigheden bleef de weduwe van den
- predikant met hare kinderen de pastorie bewonen . De opvolger was
longehuwd en hid verkoos eene kamer in bet hues en een plaatsje aan
tafel boven de lasten van een eigen huishouding . De predikantsweduwe was tot elke schikking bereid . Zoo bleef de familie waar
lzlj was .
In 't eerste jaar scheen de uiterste wensch van den gestorven
-man en vader to zullen vervuld worden . 't Was of een geest van
liefde en vrede over de pastorie was uitgestort . Alle grieven en verwijten `wren vergeten . Met het rouwkleed had men, zoo 't scheen,
-een nieuwen mensch aangedaan .
Dat wonder werd evenwel niet bewerkt door de nagedachtenis van
,den vorigen, maar door de eigenaardigheden van den tegenwoordigen
predikant . 't Was een mager man met zwarte, holle oogen en sluike
haren, altijd gehuld in een lang zwart kleed, zonder snit of fatsoen .
Hij maakte door zijn zwijgende, vorschende blikken, door zijn afgemeten, spreukmatige woorden en door de plechtigheid van elk
zijner bewegingen op alle huisgenooten een machtigen indruk . Hij
scheen een rechter, die reeds lang hunne bekentenis had gehoord
en elk oogenblik hun vonnis kon uitspreken, een groot-inquisiteur,
voor wiens loerend oog nets verborgen kon blijven, een geheimzinnige bode uit bet rijk des doods, aan wien de miskende echtgenoot
, en vader alles had meegedeeld en die gekomen was om hen voor al
't verdriet, zijnen voorganger aangedaan, to doen boeten .
Alleen voor de oudste had de nieuwe huisgenoot dat verschrikkelijke niet . Zij had zich dan ook niets to verwijten . Op haar bracht
zijne verschijning een geheel anderen indruk teweeg . Zij verbeeldde
zich, dat deze roan gemarteld werd door een geheim verdriet, dat
-hij, ofschoon nog in de kracht der jaren, een nameloos lijden in
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zich omdroeg . . . . en zij was hem nader getreden dan zij anders
zou hebben gewaagd .
. De bleeke man had die toenadering op prijs gesteld . Hij spreidde
z i~n
n geheimzinnigen sluier over haar uit -en nam haar in zijne
bescherming . Zij beloonde hem die liefdedaad door blijken van innige
dankbaarheid . Nooit had zij een rust gekend als deze man haar in
zijne kille nabijheid aanbood . Onder zijne bescherming scheen hare
stiefmoeder zelfs vriendelijk en voorkomend to worden . Ofschoon 't
nog killer was dan voorheen, toen zij in de hitte van strijd en twist
verkeerden, heerschte er nu ten minste vrede in de pastorie, en zelf s
onder dezen vorm kwam die haar voor als een zegen .
Helaas, hare begoocheling duurde niet lang . Van lieverlede
veranderde het tafereel en trader de hoofdfiguren in hun wezenliik
karakter on.
V
1
Zij zag die holle, zwarte oogen zich verdraaien tot de uitdrukking
der zoetsappigste teederheid, dien strakken mond verplooid tot den
glimlach eens verliefden . Zij zag die magere armen, geformeerd oni
bij een vloekformulier to worden omhoog geheven, op eenmaal uitgestrekt om haar to omvatten . . . . wat meer is, zij zag hoe de hartstocht die lippen ten bloede beet en hoe de begeerte die dunne vin-geren verboog tot de klauwen van een wild dier . . . . en ze voelde
tevens met ontzetting, dat de stiefmoeder haar voort stiet en aan het
hart van dien vreeselijken man wilde werpen ; zij begreep de bere-kening, die den grond uitmaakte van deze belangstelling en zij verstond de bedoeling der geheimzinnige verstandhouding, die den vrede
in huis opdreef tot een schij n van vriendschap en belangstellende zorg ..
Toen, nog geen achttien jaar oud, ontvlood zij het huffs, dat
ze nauwelijks haar ouderlijk dak had mogen noemen .
Sinds had zij het brood der dienstbaarheid gegeten en 't was haar
niet to grof geweest, noch to hard . Hier en daar had zij zelfs liefde
gevonden zooals zij tehuis niet had gekend, fijngevoelde voorkomendheid, die de grenzen tusschen gezag en onderdanigheid niet uitwischtemaar buiten 't gezicht plaatste, kiesch aangeboden belangstelling, die
niet wegschool achter de bescheidenheid, maar deze veeleer in het .
adellijk wapen voerde . Zij had die bewijzen van menschenwaarde en
menschendeugd gewaardeerd en ze gebruikt om menigte van zonden
door andere machtigen en rijken aan haar gepleegd, to bedekken .
Ondertusschen hadden er in de pastorie groote veranderingen plaats .De bleeke man, die zich zonder eenig succes voor de weduwe van
zijnen voorganger had ontmaskerd, wreekte zich over de ondervonden
teleurstelling op zijn tijdelijke bondgenoote, terwijl deze van Karen
kant, nu ze hem in zijn ware karakter gezien had en niet meer gebruiken kon voor hare zelfzuchtige plannen . allengs den toon aansloeg-
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die haar 't gemakkelijkst viel en, ofschoon ze hem persoonlijk nog
,ontzag, in keuken en huiskamer aan 't woeden ging als weleer. Alras
kwam de booze geest der tweedracht, die voor een pons door huiche-larij en geveinsdheid naar de woestijn was uitgedreven, met zeven
anderen terug, en de pastorie werd weder verontreinigd door de on-christelijke beginselen, die de oude domin6 had trachten to verdrijven
met gebed en die de nieuwe een tijdlang bedwongen had door vrees .
Een jaar later had de predikantsweduwe met haar beide kinderen
het dorp verlaten en zich met de geringe middelen, door haren echtgenoot nagelaten, in een onzer academiesteden gevestigd . De keus
viel op eene academiestad, omdat haar eenige zoon, destijds een jongen van vijftien jaar, de loopbaan zijns vaders zou moeten volgen .
Zoo ging een jaar of tien voorbij, zonder dat de betrekking tusschen
moeder en stiefdochter anders dan in zeldzame brieven onderhouden werd.
En intusschen wisselde de pastorie eenige malen hare bewoners tegen nieuwe in, maar bleef overigens dezelfde, gelijk het
geheele dorp en de geest der boeren .
Zij bleef intusschen hare zwerftochten door de velden der dienstbaarheid voortzetten, al vond ze geen plekje waar 't haar vergund
werd zich voor immer to vestigen . Vreemd was 't, dat zij dit ook
nimmer begeerde . Haar hart trok hoe langer zoo meer naar de oude
pastorie, naar het dorp waar zij zooveel geleden en zooveel geweend,
inaar ook zooveel geleerd had en gebeden . Zij voedde slechts 66n
wensch : daarheen nog eenmaal terug to keeren .
Die wensch werd vervuld, ofsehoon op geheel andere wijze dan
deze of gene vriendin wel eens schertsend voorspeld had . Zij keerde
terug, maar onder omstandigheden, die al de ellende en al den
-strijd van 't verleden voor haren geest terug riepen .
Haar half-broeder had zijne studie volbracht en was predikant
.geworden op de plaats waar eenmaal zijn wader gestaan had. De
boeren hadden niets onthouden dan dat de oude domin6 een man
des vredes geweest was . Er was na hem zooveel strijd en beweging
op den preekstoel geklommen, dat ze naar rust verlangden . - De
7oon zou wel als de vader zijn . Hij werd dus beroepen, zonder dat er
gelet werd op het ernstige protest van een paar deskundigen, die den
jongen man een kort leven voorspelden .
Een brief vol betuigingen van onveranderde genegenheid van den
kant der stiefmoeder meldde dit nieuws aan onze zwerfster, tegelijk
met de tijdiing van een treurige gebeurtenis, die er mee in verband
stond .
De jonge proponent had op zekeren avond geklaagd over pijn in
de borst en zeer ontrustende verschijnselen waren daarop gevolgd .
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Toch was 't na drie maanden rust aanmerkelijk beter . De dokter der
familie had alle hoop gegeven op volkomen herstel, vooral nu hij
naar een gezond en rustig dorp ging -, ingeval hij zorgvuldig
werd verpleegd . In deze omstandigheden had men aan zijn oudste
zuster gedacht. Zij had bij vader's doodbed getoond een zachte hand
en een zorgvuldig hart to bezitten . Zij zou voor den zoon haarsA
vaders zeker niet minder doen, dan ze voor vreemden gedaan had ..
Hare stiefmoeder kon zelf niet met hem meegaan . Haar eigen dochter zou weldra trouwen en wenschte moeder in haar huis op to nemen ..
Er bleef dus niets anders over dan dat de oudste weder terugkeerde
naar het oude vaderlijk huis . . . . Nu, zoo gebeurde 't ook . Eer zij'
den brief nog ten einde gelezen had, was haar besluit genomen . Zij
had een plicht to vervullen en die plicht bracht haar terug op de
plek waaraan zij geboeid was met wondere tooverkracht . Zij gevoelde,,
dat hare taak nu pas begon . Manmoedig aanvaardde zij die .
Op den dag toen de jonge domine zijn dienstwerk aanvaard had,
stond zij des avonds naast den ouden toren. . . . en riep al de akelige droomen van het vroeger tijdperk op, om zich met haar to verzoenen. Daar ginds achter de kerk sluimerde naast zijne eerste lie Me
de vader, die in hare oogen, ondanks zijne zwakheid, zoo edel en goed
was geweest; -uren ver van hier arbeidde de man, die eeninaal haar
reinste illusie verstoord had, onder de bewondering en vergoding
eener schare welke het zwarte kleed van den huichelaar liever heeft,
dan het losse gewaad van den levenslustige ; links en rechts stonden
de getuigen van het lijden, dat hare ziel had verscheurd, toen zij
't laatst vaarwel had moeten toeroepen aan hen alien . . . . Welnu ;
waarom zou zij niet in gedachte de hand der verzoening reiken aan
dat verleden, waaruit zij onbezoedeld was vrijgekomen? . . . . Hoe
zou zij anders geschikt zijn voor de taak, die zij op zich genomen
had? Ook hij, de teringlijder, wien 't doodvonnis op het voorhoofd
geschreven stond, had haar in vroeger dagen soms bitter gegriefd .
Kon zij 't hem nahouden als hij straks zou nederliggen op de plek,,
waar eertijds haar vader's doodbed had gestaan ? Kon haar hart hem
verwijten, dat hij hare liefde niet had gezocht, als zij hem aanzag en
wist, dat hij na niet vele maanden zijne plaats zou vinden bij haar
lieve dooden? Zoo dacht zij, en terwijl ze het zwaarste offer bracht,
dat eene vrouw kan brengen, en in haar hart vergiffenis schonk . . .
ook aan den man, die hare eigenwaarde had miskend toen hij naar
de hand greep, die zij hem niet toereikte ; suisde de avondwind van
den kant van 't kerkhof als een geest van vrede en berusting en
verkoelde haar het voorhoofd . Sinds then avond was 'tverleden haar
een heilige leerschool . De dankbaarheid voor het genoten onderricht,
drong de p~jnlijke herinnering aan kinderrampen en kindertranen op
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den achtergrond. Ze had geen woorden meer voor 't verwijt en de
Loon des beklags was haar vreemd geworden . Vriendelijk en kalm
rustte haar blik op al wat haar omringde . Men zag 't haar aan, dat
zij niets vroeg dan de gelegenheid om van 't hare mee to deelen .
Zij werd de heilige van het dorp door hare stille majesteit ; zij weed
't nog meer door hare hulpvaardigheid en liefde ; en, (wonderbare
kracht van het hart dat zichzelf verloochent !) terwijl men haar vereerde en liefhad, verrees bet beeld des vaders voor de verbeelding
der dorpelingen, ontdaan van al wat zwak en smakeloos was, en
meende men den ouden domine to hooren met nieuwe stem . Zijn
"vrede, vrede, " werd in haar tot een levende ziel !
Intusschen was de taak, die zij op zich genomen had, ver van
licht. Haar broer was niet verbeterd, al droeg hij het gewaad van
den prediker. Onder andere vormen en bewoordingen openbaarde
zich dag aan dag de oude zelfzucht . Niets van die zachte, dankbare
stemming, welke ons vaak met de eentonigste aller doodelijke
kwalen verzoent ; niets van then vriendelijken Loon, die zelfs in
schorre klanken als bet fluisteren van engelen vernemen doet. Deze
lijder was wispelturig en wrevelig en knorrig zonder oorzaak, vooral
zoolang hij met eenigen schijn van succes zijn werk nog kon verrichten en niet rechtstreeks hulpbehoevend was .
Zijne onhandigheden in den omgang met de gemeenteleden, zijne
onvoorzichtigheden bij 't behandelen van deze en gene kerkelijke
zaken . . . . maakten hem wrevelig . In vroeger dagen, toen hij Dog
als kind aan zijne luimen kon toegeven, was hij gewoon geweest den
wrevel aan zijne huisgenooten to koelen ; waarom zou hij 't thans
niet doen ? Omdat zij hem zoo vleiend to gemoet kwam en zoo zacht
de hand op zijn gloeiend hoofd kon leggen ? . . . . Zij mocht blij zijn,
dat ze weer in 't ouderlijk huis mocht wonen en den scepter zwaaien
waar zij als kind gemarteld was . Had zij niet zelve gezegd, dat
't steeds haar hoogste wensch was geweest, weder pier, bij hare oude
vrienden en vertrouwden to zij n ? . . . .
Nooit heeft ze hem eenig verwijt gedaan over deze liefdelooze
opvatting . Wel wanhoopte zij in den beginne aan de mogelijkheid,
hem in een andere gemoedsstemming to brengen (zij wist hoe diep
't kwaad gewworteld was!) ; maar ze was niet als degenen, die bij de
eerste mislukking den moed laten varen . Zij had een zware taak op
zich genomen en zij zou die volvoeren, ja, meer dan dat zou ze doen .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Op den morgen waarop ik haar aan u voorstel, heeft zij voor
eenige oogenblikken het huis verlaten en vinden wij haar bij de
rozen aan 't kleine hekje, dat tuin en straat van elkander scheidt .
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De toestand van haar broeder is meer en meer verontrustend geworden . Wel is waar zit hij nog aan zijn lessenaar en maakt plannen voor jaren en jaren lang, maar zijn oogen liggen diep in
de kassen en de magere wangen spreken van diezelfde jaren,
die tot weken zullen worden, van de weken, die dagen zullen
zijn . Heden na 't ontbijt is hij in zachter stemming geweest dan
ooit . Zou een engel tot hem gesproken hebben in den slaap,
of heeft Gods vinger zijn hart aangeraakt ?
Na 't ontbijt, waarbij zij hem had voorgelezen uit de bergrede,
heeft hij hare hand genomen en haar lang en vriendelijk in de
oogen gestaard .
„Gij hebt wel een treurig leven," heeft hij gezegd, en als ik
mij alles herinner, hebt gij altijd een treurig leven gehad . Toen
wij klein waren, waart gij, dunkt mij, een mooi kind . 't Is mij
of ik dat dezen en genen nog poor zeggen, en ik weet wel dat wij
dan boos op u waren . Vader had u, geloof ik, bijzonder lief, doch
mijne moeder zei, dat gij lui en kwaadaardig waart . Als ik alles
v oor mijnen geest haal, dan geloof ik evenwel dat ze u onrecht
deed met zulke verwijten .
„Waarom zijt gij niet gelukkiger geworden ? Waarom moet ge bier
zitten bij uw zwakken en hulpbehoevenden broer, want ik zie nu
wel in, dat ik toch eigenlijk zwak en hulpbehoevend ben, al
zal dat met Gods hulp wel beter «- oeden . . . . Ge zoudt een perfecte
huisvrouw geweest zijn en als ik alles wel bedenk, zie ik geen enkele
reden, waarom gij 't niet nog worden zoudt . Of zoudt gij er
tegen opzien, uw plaagzieken broer to verlaten ?"
Zij legde hem de hand op den mond, terwijl haar oog schitterde
van blijde verrassing ; zip verweet hem schertsend zijn gebrek aan
geloof in hare trouw, terwijl innige dankbaarheid haar hart doortintelde . . . . en ze is naar buiten gesneld, opdat hij hare tranen niet
zou zien, 't niet hooren zou als ze aan al wat haar omringt zou
vragen, of ze wel goed had gehoord .
Is 't meer dan een zweem van licht geweest, een dunne purperen
streep aan de kimmen ; meer daze een vertroosting die weder voorbij
zal gaan, wanneer de booze opnieuw machtig wordt over hem? . . . .
Mag zij die eerste woorden van waardeering en belangstelling als
voorboden van haar zegepraal begroeten, aankondigend dat er dagen
van liefde in aantocht zijn . gelijk zij nooit heeft gekend ? Zij vraagt
en twijfelt niet ! Zij heeft gehoord en geloofd ! Zij vertelt haar trionif
reeds aan de bloemen en de vogels, aan den ouden toren, opdat
ij 't op zijne beurt doe ruischen over het ouderlijke graf .
Och, wel zal ze na eenige oogenblikken zich herinneren dat zulk
een vriendelijke stemming veelal de aankondigster van 't naderend
h
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einde is, maar haar' hart kan Loch niet zwijgen van de verrukking,
die 't vervult en hare ziel heeft maar een jubelkreet bij dit feest
der verzoening. Als hij nu sterft zal hij in hare armen sterven ; als
zij hem 't hoofd voelt vlijen tegen hare borst, zal zijn oog als dat
van haren vader tot haar opzien, in stillen vrede .
En terwijl zij daar voor ons staat, de dertigjarige, in de voile
kracht en heerlijkheid van het j onkvrouwelijke leven . . . . lispelt de
avondwind : Door eigen kracht gedragen, door eigen wii gesteund,
geheiligd door geloof en liefde !"
„En geemancipeerd ?" vraagt ge .
Ja, zeker, ook geemancipeerd, maar zooals de vrouw dat kan wezen, zonder iets op to offeren van 't geen een wader in zijne doodsure
vertroosten en een wreveligen broer verzoenen kan . Verstaat ge mij ?

ZESDE HOOFDSTUK .

Hoe ik aan mijne vrouw kwam .
. . . . 't Was in Zwitserland, op een der gevaarlijkste tochten, bij
een plotselinge wending van den weg, aan den rand van een peilloozen afgrond . . . . toen zij op 't punt was naar beneden to storten,
en reeds uitgleed op de gladde steenen . . . . dat gij haar greept, niet
waar ? Zij lag in zwijm aan uwe borst, toen de hooggeboren papa
kwam aanstappen, en zij sloeg de oogen op om to blozen en u de
stomme verzekering to geven, dat het leven, 't welk gij gered hadt,
uw eigendom was
en de hooggeboren papa heeft u toen uitgenoodigd, met hen mee to reizen tot aan het eerstvolgende hotel
en daar hebt gij fransch en engelsch door elkaar gesproken, totdat
gij niet meer begreept waarom 't p a s d e C a 1 a i s beide landen nog
van elkander scheidt, en ge zijt per seconde verliefder geworden en
per seconde meer overtuigd, dat gij haar, die uw geluk zou uitmaken, gevonden hadt, en toen zijt ge na een halfjaar getrouwd met
't edelste en mooiste meisje dat
''
Neen, ik vraag wel excuus, zoo is 't niet gebeurd . . . .
„Dan hebt ge op den zandigen straatweg, waar de paarden voor
't een of ander schichtig werden, u laten meesleuren, totdat de dolle
beesten stilstonden en gij nog even tijd hadt om to zien, dat uw
bezwijmend hoofd op den schoot van een engel rustte, die tranen van
medelijden over u uitstortte, met een stroom van zoete dankbetuigingen . Dan zijt gij getrouwd met de jonge dame, die zich, bij uw ontwaken, als . gezegde engel aan uw verbaasde blikken vertoonde . . . ."
Neen, nogmaals moet ik excuus vragen, zoo is 't ook niet gebeurd .
Als gij volstrekt wilt weten hoe ik aan mijne vrouw kwam, dan
wil ik 't u wel vertellen, maar, 't spijt mij wezenlijk, 't is niet zoo
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romantisch geweest als gij u wel schijnt to verbeelden .. Helaas,
Helaas, niet
niet
tegenstaande wij
tegenstaande
wij jaarlijks
jaarlijks bij
bij duizenden
duizenden naar
naar Zwitserland
Zwitserland trekken
trekken en
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wilde paarden
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.
.
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menschen gebeuren
gebeuren dat
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met
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toekomstige vrouw,
vrouw, gelijk
gelijk mijn
mijn barbier
barbier zou
zou zeggen,
zeggen, een
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roman kan
roman
kan schrijven
schrijven ."
." De
De meisjes
meisjes glijden,
glijden, dank
dank zij
zij doelmatige
doelmatige alpen
alpen
stokken, bijna
stokken,
bijna nooit
nooit meer
meer uit,
uit, en
en de
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paarden schrikken
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hoogen moed
moed en
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al is
is de
de weg
weg ook
ook bezaaid
bezaaid met
met menmenschen ..
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Min schoonvader
Mijn
schoonvader ('t
('t is
is het
het gemakkelijkst,
gemakkelijkst, hem
hem maar
maar dadelijk
dadelijk
zoo to
zoo
to noemen)
noemen) was
was alles
alles behalve
behalve een
een man
man om
om naar
naar Zwitserland
Zwitserland
to reizen
to
reizen .. Hij
Hij had
had zelf
zelf ss een
een of
of keer
keer van
van de
de reiskoorts,
reiskoorts, die
die volgensvolgenszijn bewering
zijn
bewering een
een cc aa dd ee aa uu van
van de
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Franschen was
was en
en hem
hem jaarjaarop jaar,
op
jaar, zes
zes weken
weken lang,
lang, van
van zijn
zijn beste
beste vrinden
vrinden beroofde
beroofde .. Ten
Ten einde
einde
tegen elke
tegen
elke verzoeking
verzoeking bestand
bestand to
to zijn,
zijn, had
had hij
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een optrekje
optrekje aan
aan de,
de,
Vecht gehuurd
Vecht
gehuurd en
en „daar
„daar was
was 't
't zoo
zoo mooi,
mooi, dat
dat hij
hij er
er heel
heel Zwitserland
Zwitserland
en Italie
en
Italie voor
voor present
present gaf
gaf ."
." „De
„De menschen
menschen wisten
wisten niet,
niet, hoe
hoe mooi
mooi
hun eigen
hun
eigen land
land is
is ."
." „Hij
„Hij vond
vond 't
't zeer
zeer of
of to
to keuren,
keuren, dat
dat iemand,
iemand,
die zijn
die
zijn eigen
eigen land
land niet
niet eens
eens kende,
kende, naar
naar een
een ander
ander ging
ging kijken
kijken ..
Ik laat
Ik
laat die
die eigenaardige
eigenaardige opvatting
opvatting van
van vaderlandsliefde
vaderlandsliefde natuurlijk
natuurlijk
voor 's
voor
's man's
man's rekening
rekening ;; genoeg
genoeg dat
dat er,
er, wat
wat hem
hem betrof,
betrof, voor
voor zijne
zijne
dochter nooit
dochter
nooit eenige
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kans was
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op een
een liefdesavontuur
liefdesavontuur tusschen
tusschen
de Alpen
de
Alpen ..
Des to
Des
to meer
meer aanleiding
aanleiding was
was er
er voor
voor een
een stille
stille oudhollandsche
oudhollandsche..
vrijage .. Kent
vrijage
Kent gij
gij 't
't geheim
geheim om
om daarin
daarin poezie
poezie to
to vinden
vinden ?? Welnu,.
Welnu,.
dan zal
dan
zal ik
ik vertellen
vertellen hoe
hoe ik
ik aan
aan mijne
mijne vrouw
vrouw kwam
kwam ..
Een handelsvriend
Een
handelsvriend van
van papa
papa had
had ook
ook een
een optrekje
optrekje aan
aan de
de VechtVecht .Hoe papa
Hoe
papa aan
aan genoemden
genoemden handelsvriend
handelsvriend kwam,
kwam, weet
weet ik
ik niet
niet .. Ik
Ik heb,
heb,
nooit de
nooit
de gedachte
gedachte kunnen
kunnen weren,
weren, dat
dat handelsvrienden
handelsvrienden precies
precies zoo,
zoo,
komen als
komen
als ze
ze gaan,
gaan, dat
dat is
is zonder
zonder hartstocht,
hartstocht, zonder
zonder aanleiding
aanleiding van
van
gemoedswege .. Hoe
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Hoe de
de bedoelde
bedoelde handelsvriend
handelsvriend aan
aan zijn
zijn optrekje
optrekje k«k«- am
am
heb ik
heb
ik evenmin
evenmin ooit
ooit kunnen
kunnen to
to weten
weten komen,
komen, maar
maar dat
dat doet
doet ook
ook
letterlijk niets
letterlijk
niets ter
ter zake
zake .. De
De vriend
vriend was
was er,
er, en
en 't
't optrekje
optrekje was
was er
er..
Zoo kwam
Zoo
kwam ik
ik aan
aan de
de Vecht
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Nu weet
Nu
weet ieder
ieder Hollander
Hollander dat
dat de
de Vecht
Vecht 't
't eigenaardige
eigenaardige terrein
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voor onze
voor
onze Nederlandsche
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is en
en dat
dat elk,
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die daar
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heeft, ook
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een schuitje
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ik zonder
zonder
die bijzonderheid
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waarschijnlijk nooit
nooit in
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kennis met
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mijne vrouw
vrouw zou
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zijn, want
want behalve
behalve dat
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't water
water in
in stille
stille zomeravonden
zomeravonden dedebewoners van
bewoners
van beide
beide oevers
oevers der
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rivier bij
bij elkander
elkander brengt,
brengt, heeft
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dit
element voor
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voor de
de toenadering,
toenadering, de
de vertrouwelijkheid,
vertrouwelijkheid, de
de .. .. .. .. hoe
hoe zal
zal
ik zeggen
ik
zeggen ?? .. .. .. .. de
de opwekking
opwekking tot
tot wederkeerigheid,
wederkeerigheid, een
een vermogen
vermogen
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dat door niets ter wereld wordt geevenaard . De oorzaken daarvan
zijn l e g i o .
't Water maakt ons, als 't in rust is en vooral wanneer de maan
haar zilverstof er over uitgestrooid heeft, droomziek, dat wil zeggen,
geneigd tot bet najagen van then eigenaardigen, bekoorlijken toe'stand waarin alles ons wezenlijk voorkomt en vol diepe beteekenis
en hoop, gewicht ; waarin de wereldsche dingen ons voorbijglijden
zonder een oogenblik stand to houden, of iets anders na to laten
dan de bewustheid, dat ze er geweest zijn ; waarin daarentegen een
heerleger van voorstellingen, wenschen en gevoelens uit bet rijk der
verbeelding zich bij ons verdringen, die alle gelijkelijk gewichtig
zijn en alle evenveel recht van bestaan hebben .
Als ik tegen 't vallen van den av and in 't bootje van mijn waders
handelsvriend ronddreef, dan trok de toekomst mij zoo klaar en duidelijk voorbij, alsof ikzelf de vervaardiger van hare wetten en voorschriften was ; dan bracht alleen de massa der verschijnselen mij in
de war, als ik kiezen moest om een enkel van deze vast to houden .
In dat kalme, stille water, waar geen enkele golf was voor een
dolfijn en geen voldoende beweging om sirene of najade to wiegen
in verleidelijke schommeling ; in dat kalme, stille water, waarover
geen koorzang van Tritons, geen solo van Arion mij tegenklonk,
heb ik 't eerst een beeld van ons Hollandsch huwelijksleven, met
al zijn eigenaardige genoegens en vredige zaligheid aanschouwd . Ik
haast mij er bij to voegen, dat ik al de poezie gevoeld heb, die
daarin ligt opgesloten voor wie geleerd heeft aan 't bestaan van
diepte to gelooven, al wordt de bodem niet blootgewoeld voor zijne
oogen, al graaft niet de storm een kuil in bet water, terwijl de golven
tot berghoogte worden opgejaagd .
Het huwelijksleven in ons vaderland is misschien 't eenige wat
wij nog niet geheel hebben opgeofferd aan de navolgingszucht, die
ons op elk ander gebied zulke leelijke parten heeft gespeeld . 't
Heeft tot in de hoogste standen der maatschappij 't echt Nederlandsche karakter nooit gansch verloochend . De grootste bewonderaars van een Fransche huishouding moeten tQestemmen, dat er in
ons volkskarakter, onze geschiedenis, ons klimaat of waarin dan
ook, iets is, waardoor zij telkens, ondanks neiging en wil, worden
teruggevoerd naar ons stilleven, met al zijn vaak verwenschte eentonigheid en ernst.
Hieruit zou men nu allicht de gevolgtrekking maken, dat 't een
zekere fataliteit is, die ons van geslacht tot geslacht vervolgt (wij
zijn zoo spoedig geneigd, alles aan bet fatum toe to schrijven wat
ons overheerscht en drijft, waar wij niet wezen willen) ; maar laat
ons daarmee voorzichtig zijn . 't Zou kunnen blijken, dat niet de
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kracht
kracht der
der gewoonte
gewoonte ons
ons voortjaagt,
voortjaagt, maar
maar dat
dat de
de eeuwige
eeuwige poezie
poezie
van
van hetgeen
hetgeen wij
wij kunstmatig
kunstmatig ontvloden
ontvloden ons
ons trekt
trekt .. Waarlijk,
Waarlijk, dat,
dat,
zou mogelijk
zou
mogelijk wezen
wezen .. Ik,
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mogelijkheid gedroomd,
gedroomd, en
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van dit
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oeverranden, de
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maan, de
de
coquette lucht,
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hart, dat
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zijn stil
stil genieten
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voor alles
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openstaan,
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
't Is in den laatsten tijd bij sommigen mode geworden, met min
achting over
achting
over het
het huwelijk
huwelijk en
en de
de Hollandsche
Hollandsche vrouw
vrouw to
to spreken
spreken .. De
De
een of
een
of andere
andere povere
povere knaap,
knaap, die
die toch
toch nooit
nooit in
in staat
staat zou
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aan 't
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't hoofd
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van een
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een paar
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knapen van
van zijn
zijn leeftijd
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dat 't
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daarom
beter was
was maar
maar niet
niet to
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trouwen, en
en 't
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voorbeeld to
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van eenige
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lui in
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Parijs .. Toen
Toen het
het koor
koor van
van zijn
zijn karnuiten
karnuiten
daannee ingestemd
daannee
ingestemd had,
had, hebben
hebben enkele
enkele angstige
angstige zielen
zielen gezegd,
gezegd, dat
dat
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er een revolutie in onze samenleving ophanden was . Een broer of
neef van gezegden poveren knaap, aangemoedigd door dit onverwacht
.succes, heeft 't nog erger gemaakt en een banvonnis uitgesproken
over de Hollandsche vrouw . Zij was meer geschikt voor keuken en
kelder, dan voor den omgang met den man . Haar eigenaardigheden
pasten beter in een oud-Hollandsche lijst, dan in onze nieuwere
wereldbeschouwing (de knaap hield er iets op na, dat hij met dien
naam gedoopt had), enz . Ook voor deze meening k"-amen weldra
-eenige adepten . Ze trokken joelend en schreeuwend door straten en
stegen ; ze dreigden met hun brandende sigaren alle huizen in brand
to steken en de laatste huismoeder levend to braden .
Dit alles zou op zichzelf niets geweest zijn, als 't daarbij gebleven was ; maar ongelukkig hebben, in een onbewaakt oogenblik, een
paar van onze geniaalste schrijvers aan die jongensbeweging gewicht
en inhoud gegeven, en nu waren de j ongeheeren er uit ! . . . . 't Geen
,de eerstvermelde povere knaap gezegd had werd nu een leenspreuk
van de jongste mode, en, gelijk alle modeartikelen, ontbood men
de nieuwste beschouwingen omtrent dat punt regelrecht uit Parijs .
De Hollandsche vrouw werd een goed, braaf mensch, met wie een
.ambachtsman door zuinigheid rijk kan worden en bovendien nog
vrij gelukkig zijn ; maar zij verloor alle aanspraken op hoogeren
rang . De fijne schaaf was er niet over gcgaan . Haar ontbrak de
eigenlijke bevalligheid . Zij kon wel bloemen vlechten door het
aardsche levee der mannen, maar 't waren zonnebloemen of stokrozen. De geur en sierlijkheid ontbraken . Die geur en sierlijkheid
moet men dus van elders laten komen, tenzij men met een burger-man's huiselijk leven tevreden gelieft to zijn .
De hier bedoelde bevalligheid nu is, volgens 't jongste handboek
van den goeden smaak, de vrucht van passie . Geen passie, geen
geluk . Hoe heviger passie, hoe grooter geluk . Hoe schriller de kleuren, hoe schooner 't tafereel ! . . . Nu, ik voor mij gun dien heeren 't
genoegen om er op uit to gaan, en de passies op to sporen, die dan
leigenlijk nog 't eenige middel zouden zijn om een Hollandsche huismoeder er een beetje boven op to helpen . Ik gun aan de vrinden
bovendien van harte een vrouw, welke zich aan die kuur onderwerpen wil . Ik voor mij zeg, beweer en zal onwrikbaar staande houden,
wat ik een punt van nationalen trots acht, en daarom met groote
letters schrijf : dat de Hollandsche vrouw niet minder
b e v a l l i g i s dan d e gel ij k, en dat ik ze niet anders zou willen
hebben, dan ze van nature is . 't Is hiermee evenals met 't schoon
~onzer Vaderlandsche, stille landschappen .
Is er geen tint en kleur in de schets van een dochter van Hollandschen huize, die in drukken kring vader's zorgen heeft leeren
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waardeeren, en moeder al vroeg de behulpzame hand heeft gereikt ?
't Is stilleven, ik erken 't. De zestien a zeventien eerste levensjaren
gingen voorbij zonder hevige gemoedsbewegingen, zonder passie, zonder boezemstrijd . En toch staat zip daar voor ons als een lentebloem,
gezond en frisch, maar tevens vol bevalligheid en geur ; v r o o I ij k
omdat ze geleerd heeft, de kleine lasten des levens niet to teller en
de lichtzijde der dingen meer to zoeken dan den schaduwkant ; bij
al hare bescheidenheid ge e s t i g en g evat, want de broers plaagden haar totdat ze leerde verdragen, maar boden haar tevens bij
hun gekscheren zooveel warme genegenheid aan, dat zij dag aan
dag beide, ernst en luim, tot op den bodem leerde peilen ; zachta a r d i g en toch vrij m o e d i g, zoodat ze alle mannen, ook die van
hares leeftijd zijn, in het aangezicht durft kijken, en, als ze blozen
moet over onbescheidenheid of ruwheid, eerst den lichtzinnige zal
dwingen zijn eigen oogen neer to slaan .
Schets haar beeld aan de verdoolde jeugd, die het geluk najaagt
op bergen en rotsen, en vraag of ze iets bevalligers kennen dan de
Hollandsche maagd, die den onbedorven jongen als e'ene zuster to
gemoet treedt, omdat zij, behalve met de gevaren van den omgang
der beide seksen, van nabij bekend werd met den zegen then hid
aanbrengt, met de reinheid van hart die hem vergezellen kan .
Zie die maagd gerijpt tot vrouw en moeder, en zeg mid of aan dat
beeld van vrede en liefde de bevalligheid ontbreekt . TIs waar, haar
oog schittert niet van passie . . . . dock is er geen glans in then
helderen en reinen blik? Mist gij diepte van gevoel of schalken
levenslust in dat effen hemelsblauw? Is er geen pokie in de houding
en 't minste gebaar der jong-verloofde, die nog nauwelijks de vingertoppen durft laten rusten op den arm van den geliefde, en die
toch 't vriendelijke - kopje zoo moedig opsteekt als ze bij vriend en
magen binnen gaat met den slaaf, then ze bond aan haar zegekar?
Is er geen gratie in de bruid, wier wang licht getint werd door
aandoening en schuchterheid, toen zij antwoordde op de vraag, die
haar voor 't leven verbond aan den man, in wien zij al haar vertrouwen stelt, en die toch straks zoo bereidwillig het ouderlijk huis
zal vaarwel zeggen, omdat zij heilige plichten vervullen en eene
levenstaak aanva,,,,..-den gaat? Is er geen pokie in de passie, waarmee de moeder haren eersteling in 's vader's armen legt, eene pokie
die telkens opnieuw zal gedoopt worden in den reinen aether van
dankbaarheid en moederlijken trots, als haar echt opnieuw wordt
gezegend ? . . . . Is in dat alles niets wat u boeit en aantrekt, wat
uw verlangen opwekt om 't altijd to kunnen genieten, ondanks de
vele teleurstellingen en bekommeringen, die u wachten, ondanks de
klachten van duizenden, dat zij zich teleurgesteld vonden, ondanks
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de groote bezwaren, die er tegenwoordig aan verbonden zijn om zijn
stand op to houden, en in de groote eischen van een huisgezin to
voorzien ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En - nog een zeer hatelijke vraag, want ik ben recht boos op
u . - Vat geeft u 't recht om zoo uitsluitend en voor alles bevalligheid en nog weder bevalligheid bij de vrouw to eischen ? Hebt gijzelf
u zoo bijzonder op deze liefelijkste aller eigenschappen toegelegd? Is
de bevalligheid uw eerste en beste aanbeveling bij de Hollandsche
dames?
Wat zult gij hierop ant«-oorden, gij, die in openbare en bijzondere
bijeenkornsten uw tabaksrook onbeschaamd de schoone sexein't aangezicht blaast, uwe geestigheid schier uitsluitend zoekt in zeker exentriek doordraven, of in een onbescheiden massa grillige stellingen ?
Gij, die u meer toelegt op de kunst om de jonge dames to verschrikken, dan ze to boeien door uw bescheiden en geestig gesprek ?
En nog iets ! Hebben onze heeren wel 't recht om bij de vrouw
naar passie to vragen, terwijl zijzelven hun roem zoeken in 't
bespotten van al wat pathos heet en een realisme huldigen, dat
minachtend op alle bevalligheid neerziet?
't Is ook hier alweer gelijk op 't kalme water van de Vecht .
De j onge elegant, die zich drijven laat terwij 1 hij de blauwe
wolkjes zijner manilla in kringetjes omhoog blaast, acht het
bevallige landschap geen enkelen blik waardig, voelt zich grievend misplaatst to midden van hooischelven, boerenwoningen en
houten koepels . . . . maar hij weet niet, dat zijn eigen lorgnetje
en gouden horlogekettingje, zijn mooi pique vestje en fijn lakensch
jasje, uren in den omtrek 't eenige is, wat geen breedte en geen
diepte, geen tint en schakeering, geen licht en schaduw heeft,
en hijzelf dus 't eenige voorwerp, waaraan men volkomen gemis
van bevalligheid kan verwij ten .
De besten onder Neerland's zonen denken er dan ook heel anders
over. Zij wenschen de eer van Holland's maagden en vrouwen op
to houden, omdat zij ze liefhebben, als nog immer 't beste en edelste
waarop wij den vreemdeling kunnen wijzen . Zij grijpen nog altijd
om 't zeerst naar den handschoen, als hare eer wordt aangerand .
Onze Hollandsche vrouw is niet de laatste geweest in het waardeeren van beschaving en geestesontwikkeling . Wezenlijk, mijne heeren, zij heeft vrij wel gelijken tred met u gehouden, en is zelfs menig
uwer, die staan bleef om zichzelven in den spiegel to bekijken,
voorbijgeloopen . Alleen zou ik durven beweren, dat zij door minder verfrouwdheid met uwe Paul de Kock's en Xavier de Montepin's ietwat eenvoudiger en natuurlijker is gebleven, en . . . een-
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voud en natuurlijkheid staan, wat bevalligheid aangaat, zooals gij
weet, almee in de eerste rijen . Och of ge van deze beide een weinigje
meer bezat !
.
. . . . . . .
. . . . . . . . . .
"Ziedaar veel wat ik onderschrijf, wat ik bij gelegenheid een paar
jongeheeren van mijne kennis eens onder de aandacht hoop to brengen ; maar gij zoudt mij vertellen hoe gij aan uw vrouw gekomen zijt .
„Dat 's waar ook . Ik zou 't Nina vergeten . Nu dan . Mijn vader
had een handelsvriend. Deze handelsvriend had een optrekje aan de
Vecht, en bij dat optrekje behoorde een bootje . Mijn aanstaande
schoonvader was op dezelfde wijze voorzien. Ik dobberde graag op
't stille, rustige water, en 't beeld der vrouw, zooals dat in die dagen
reeds geteekend stond in mijn hart, kwam volmaakt overeen met
de heilzame indrukken, die ik van de zoo vreedzame en Loch
zoo rijke natuur ontving. Zoo gebeurde 't. . . . ja, nu ben ik eigenlijk al aan 't eind mijner mededeelingen . . . . zoo gebeurde't, dat
wij elkander ontmoetten op bet stille water, dat wij naast elkander
voortdreven, elk in een bootje, tot ik haar halen kwam en zij overstapte in 't mijne, en toen . . . . en toes . . . . ja, hoor eens vrind,
als ge nog meer wilt weten moet ge maar eens bij mij komen en
een kijkje nemen in ons huffs . Een Hollandsch huis heeft geen vreeselijke familiegeheimen . . . . Daar is altijd een plaatsje voor een goed
vrind en ge weet, er zijn gewaarwordingen en gevoelens, die men
moeielijk op 't papier kan zetten, die bezield moeten worden door
gebaar en blik, door den Loon onzer woorden en den klank onzer
stern . . . . Bovendien, als ik u recht goed vertellen zal, hoe ik aan
mijne vrouw kwam, dan moet mijne vrouw er bij zijn ."

4
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Mod weer van alle kanten .
Als ik alleen 't had opgemerkt, zou ik niet zoo stellig durven
verzekeren dat er geen verbeelding in 't spel was ; maar zij zag 't ook,
j a, nog voordat ik er hare aandacht op vestigde, wees zij 't mij . De
ergste scepticus zou in zoo'n geval geloovig worden .
De zon scheen bepaald veel mooier dan ooit . De vogels hadden
een nieuwe aria ingestudeerd en deden hun best, die in alien deele
onberispelijk uit to voeren . De boomen waren dien morgen zoo frisch
alsof ze gisteren pas waren uitgeloopen, en 't gras had zeker den
nacht to voren een dubbele portie dauw gehad . Er was iets in de
lucht, wat wij nooit gevoeld hadden, iets opwekkends, verfrisschends
en geurigs, dat opzettelijk mdest zijn uitgegoten over bloem en blad,
een helderheid en zuiverheid, waarvan wij zelfs nooit hadden
gedroomd . Ik herhaal, omdat wij beiden 't opmerkten moet ik 't wel
gelooven . 't Was anders gansch wondervol en tooverachtig .
Ons engagement zou den volgenden dag publiek worden . Morgen
zouden wij beginnen met onze visites . We zouden naar oom then en
tante die en neef zus en zoo gaan . . . . Deze dag was nog geheel
voor onszelf bestemd, om samen rond to dolen in God's vrije schepping !
't Was in alle opzichten een rare dag . De menschen, die ons tegenkwamen, keken ons zoo vertrouwelijk aan . 't Was hun zeker al vertold, dat wij geengageerd waren . Ik zag er, die ons veelbeteekenend
groetten . We merkten allebei op, dat enkelen zelf s schenen to glimlachen, maar zonder een zweem van spot, met een goedigen glimlach, die ons aanmoedigde en vertrouwen in de toekomst gaf .
De bedelaars wisten 't ook reeds, naar het scheen . Ze kwamen uit
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geslagen eens even to rusten, en ze was al op de hoogte v66rdat ik mij verplicht rekende haar in vertrouwen 't geval to
vertellen . Nu, dat deed haar dan nog eens recht veel plezier ..
We waren net een spannetje en ze had, in alle vrijigheid gezegd, .
nog nooit zoo'n knap paar gezien
Mijn meisje bloosde en
zei, toen ze weg was, dat ze die juffrouw altijd nog al vrijpostig
gevonden had, maar ik zei brutaal weg, dat ik 't wel zoo hooren mocht. Er werd genoeg gehuicheld in de wereld!
Onder 't naar huis wandelen spraken wij of hoe we onzevisites zouden regelen . Wij waren op 't punt van to erkennen,dat de gewoonte elkander to presenteeren door een engel is uit-gevonden. Wij achtten ons verplicht 't nu ook maar aan iedereen to vertellen, want iedereen zou er schik in hebben .
Nu, daarin bedrogen
'
wij ons niet . Veertien dagen lang deed
het menschelijk geslacht zich aan ons voor alsof 't alien kinderen van Seth waren . Allen zonder onderscheid hadden hun
zondagspakje aan . De knorrige gezichten, de hangende lippen, .
de nijdige oogen, de opgetrokken neuzen . . . . waar waren ze
gebleven? Een mijner neven, een gedecideerde knorrepot, die~
altijd op alien en alles aanmerkingen maakte en met niemand
langer dan drie dagen vrede kon houden, was zoo vaderlijk en
hartelijk, dat wij er wezenlijk door getroffen werden, en tante
Letje, die alles behalve een bewonderaarster van de mannen is,,
ze was voor mij z66 lief en goedig, dat zij in eens mijn hart stal
en ik zelfs tegen mijn aanstaande wagers voor haar in 't perk
trad .
Daarbij kwam nu nog een onbegrensde gulheid en royaliteit van de naaste familieleden . Een van de ooms gaf een souperzooals wij 't nog nooit hadden gezien, geheel en uitsluitend tereere van ons engagement . Oom zelf dronk den eersten toast op
ons ; mijn hemel, er waren er die beweerden dat die man niet,
welbespraakt was! . . . . Toen ik hem bedankte, heb ik 't eerlijk
gezegd, dat ik mij niet in staat voelde, zijn welsprekende woor-den op waardige wijze to beantwoorden . . . . Nu, dat behoefde
ook niet . Hij kon wel begrijpen, dat iemand in mijn omstandigheden zijn woorden niet zoo heelemaal tot zijn dienst had .
De andere ooms van weerszij volgden . 't Was een serie van
feesten, en altijd waren wij de hoofdpersonen, altijd was ons engagement of onze toekomst het onderwerp van 't gesprek, altijd golfde
de wierook voor de deugden en eigenschappen, de zachtzinnigheid,
de lieftalligheid en de onovertroffen vriendelijkheid van mijn meisje
mid om 't hoofd, en veertien dagen lang zweefde ik van de eene
verrukking in de andere .
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Ik heb sinds die heerlijke feestdagen de wereld en de menschen
nooit weer in dat licht gezien . Een mijner vrienden geeft als reden
daarvan op, dat ik een menschenhater ben geworden ; eenanderzegt,
,dat ik kalmer en wijzer ben, dan ik toen was . De eerste is een dichter, de andere een makelaar . Aan beiden heb ik beleefd verzocht
zich met die quaestie niet to bemoeien . Alleen met mijne vrouw
,spreek ik er nog wel eei-is over, als wij vertrouwelijk door den tuin
wandelen, terwijl de kinderen om ons been krijgertje spelen . Dan
beweert zij altijd, dat wij destijds goed wakker en goed nuchter
waren, dat alles wezenlijk precies zoo is geweest als wij ons verbeeldden, en dat ik, als ik mijne zintuigen maar gebruiken wil, de
geuren van then eersteli dag nog genieten kan .

ACHTSTE HOOFDSTUK .

Hoe men last kan hebben van afwezige vrienden .
. . . . De schrijflessenaar stond op zijn plaats . De boekenkasten
waren, hoewel nog niet in orde, toch vol . De kleine busten en portretten van beroemde mannen, die ik eigenhandig van de slee in
huis en in mijn kamer gedragen had, waren gearrangeerd . Alleen
de academievrinden moesten nog worden opgehangen . Ik gebruik
bier met opzet een term, die eene banale woordspeling bevat . Och,
't was werkelijk voor mijn hart alsof ik, bij 't rangschikken der bevriende portretjes aan den wand, eene executie zou gaan houden,
alsof ik misdadige handen aan mijn schoon verleden ging slaan . Ik
moest mijzelf geweld aandoen om van 't tegendeel overtuigd to worden . Wat hielp 't of ik al zei dat wat ik ging doen, juist het tegendeel van een executie was ; dat ik mijn getrouwen een plaatsje
gaf in mijn huis, in mijn heiligdom, waarbinnen ik een nieuw, zalig
leven begon ; dat ik ze opnam in mijnen intiemen kring ? Wat baatte
't of ik beweerde, dat ik hun beeltenis dagelijks zou toonen aan
haar, die van nu aan al mijn vertrouwen en liefde erfde ; dat ik
haar zou vertellen van de trouwe harten, die er klopten onder die
gephotographeerde en gelithographeerde jasjes, van de duizend herinneringen, die hunne tegenwoordigheid bij mij wakker hield ? 't Is
waar, nieuwsgierige tantes en deftige ooms - neen, die zouden bier
nooit komen ; bier kwam niemand dan zij en eenige zeer intiemen ;
bier was mijn studeerkamer, mijn museum van 't verleden, de doorgang tot de toekomst, de a n ti c h a m b r e van mijn huisvertrek ; 't
is waar, bier zouden de vrinden rustig en vredig op mij neerzien,
en glimlachen tegen mijn jonge vrouw als ze haar hoofdje om 't
hoekje stak en vroeg: „ik stoor je imlners niet voor een heel klein
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kwartiertje ?" . . . . (ondeugende glimlach, die ook kon beduiden : „wees
maar niet al to bescheiden, mevrouwtje ! aan de academie had hij
altijd tijd, als er een vrind kwam oploopen . Dan waren de boeken
in een oogenblik op zij ?") . . . . Niettemin de indruk van een executie
bleef bestaan !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
geef mij nu eerst dat steendrukportret daar links
aan ; ik zal dat hier in 't midden hangen ." Ik stond op 't bibliotheektrapje, en zij had beloofd de vrienden aan to geven . Met een
zijden doek zou zij ze allen eerst afstoffen . (Haar afkeer van stof
grenst nog aan 't wonderbare) .
„Een deftig gezicht," . zei ze, terwijl zij met den doek langs de
bleeke wangen van 't bedoelde portret streek . „Zeker een, die 't
ver zal brengen in de wereld . Was 't uw b e s t e vriend, of zijn er
onder de anderen intiemer geweest ?"
„Deze is al professor," gaf ik met zekere aarzeling ten antwoord .
,,We zagen hem weinig . Hij zat bijna altijd op zijn kamer . Ik kreeg
zijn portret omdat wij nog schoolkameraden geweest waren . Overigens was hij een beste jongen, maar . . . , een beetje stil, minder
geschikt voor den omgang, weetje ; wat saaiig, als ik 't kind bij zijn
naam moet noemen ."
„Dus was hij niet bepaald uw b e s t e vrind ? En gij wilt hem in
't midden hangen ?"
„Nu ja, ik zie niet in waarom juist de intiemste in 't midden
moet ."
„Niet ? Wel, omdat de aandacht 't eerst en 't meest op hem
valt : omdat men u 't eerst van dat portret zal vragen wien 't
voorstelt."
._ Ik voelde, dat zij gelijk had en keek boven van mijn trapje de
rid portretjes, die op de tafel uitgespreid lagen, eens even langs . Ze
had bepaald gelijk, maar juist daarom kon 't niet anders . Ik kon
. b. v . Willem
Loch
niet aan het gevaar van gedurige navraag
blootstellen ? 't Was al wel, dat hij door de wereld vergeten
was, ofschoon niet door ons, die, ondanks zijn lichtzinnigheid en
grenzenlooze luchthartigheid, zijn oorspronkelijkrein en edel gemoed
hadden blijven liefhebben . Evenmin mocht ik zijn buurman aan de
onbescheiden nieuwsgierigheid prijs geven . . . goede, beste kerel,
die nooit iets had uitgevoerd dan wat de politie niet mocht weten
en zijn papa niet zou vernemen voordat hij k 1 a a r was, gelijk men
't misschien minder juist noemt . Of kon ik met een goed geweten
aan Piet de eereplaats geven ? Aan Piet, die 't halfweg er bij had
laten zitten, en nu langs 's heeren straten liep zoeken of hij ook
iemand tegen kwam, die een half ei liever had dan een leegen dop ?
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"Neen, beste," zei ik, "er is niets aan to veranderen . Professor
moet in 't midden ."
"Ik vind u nogal ijdel," was 't antwoord, terwijl de doek voor
't laatst langs de geleerde wangen streek . "Ik zou er nog eons tweemaal over denken eer ik zulke halve vrienden in mijn album
opnam . . . . maar gijlieden schijnt hun de eereplaats to geven, als ze
maar figuur maken in de wereld . Nu, ik erken, 't staat goed . . . ."
"Van wien is dat portret daar in 't midden ?" . . . "0, dat is mijn
vriend K ., de professor in Leiden" . . . "Is hij zoo schoon genoeg? Ik
zou 't koord maar een beetje lang nemen" . . . .
"En wien hebben we hier ?" ging ze voort . "Lieve deugd, wat een
bar uiterlijk ! Hebt gij vroeger ook zulke snorren gedragen? De mail
kijkt me aan of hij een rooverhoofdman is . Was deze beer uit 't
paardenspel ook een yriend van mijn echtgenoot ?"
"Mevrouw, deze beer was een baron, en daarom verzoek ik u
.hem met een beetje meer eerbied aan to kijken . Als baron had hij
'tvolledigste recht om er uit to zien als een baviaan -, behalve dat
een baviaan nooit zoo'n hart van goud heeft gehad als deze zijn
broeder. Weet ge wel, dat deze zelfde mensch met mij voor 't candidaats gewerkt heeft en dat ik zonder hem misschien nooit uw
gelukkige echtgenoot had kunnen worden, bij gebrek aan de noodige bewijzen van bekwaamheid ?" . . . .
„Neem 't mij in dat geval niet kwalijk . We zulkn den ba . . . .
den baron dan maar naast professor hangen . Mag ik u zijn keurig
afgestoft portret aanbieden, met mijne hulde aan den man, die met
mijn toekomstigen echtgenoot gerepeteerd heeft ? Is 't niet op een
van die platen van Verheul, dat ge mij hebt laten zien hoe dit aan
de academie in zijn werk gaat ?" . . . .
"Mevrouw-tje, mevrouwtje, pas op ! Gij wordt wezenlijk to ondeugend . Wat zoudt ge dan wel zeggen als ik u vertelde, dat ik bij
dezen vrind mijn hart heb uitgestort, toen ik zekere jonge dame
voor 't eerst gezien had, en dat hij 't was, die mij toen de hand
drukte, zoodat ik 't nog voel en zei : "j ongen ! da's een prachtige keus ! "
Zij hief zich op de teenen, zooveel ze kon ; ik boog rij zoo ver
mogelijk naar. beneden, en over 't portret van mijn nobelen Herman
had de plechtige ' erzoening plaats .
Twee of drie portretjes passeerden zonder vraag of opmerking.
Ze was blijkbaar bang zich weer to branden . Toen kwam er een
dat ze niet zoo kon laten gaan . 't Was 't portret van mijn buurman aan onze gemeenschappelijke tafel, de dwaaste en prettigste
j ongen, die er ooit aan een academie is geweest .
"Dat was zeker een vroolijke klant ? . . . Naar ik zoo denken
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kan, waarschijnlijk een van de meer intiemen van meneer . "
Jk vind, dat ge zeer ondeugende gedachten hebt . Met welk recht
vooronderstelt gij, dat mijn vrienden alleen in dien hoek to vinden
ij n ?"
,Och, omdat er zoo weinig professors bij zijn . Of is dit sours
ook een professor?" vroeg ze, en hield mij 't portret van den diksten en welgedaansten mijner kennissen voor . Deze beer muntte
zeker aan tafel nog al uit, maar schijnt overigens de goedhartigheid
zelf. Kom, mijn dikke vriend, we zullen u eens recht glad en glimmend maken . . . . Alsjeblieft, wil je hem onder den professor of
boven den professor hangen?"
,'t Verheugt mij," zei 'k, terwijl ik bet portret aannam, "2t verheugt mij, dat ge u weer danig vergist . Deze dikste mijner vrienden
was tevens de geestigste en scherpste . Hij was redacteur van onzen
almanak, en schreef in de academiekrant de hatelijkste recensies . Ik
verzeker u, dat wij ons wat dikwijls in zijn critiek verheugd hebben .
Onder anderen herinner ik mij, dat hij professor" . . . .
"Hang hem dale maar zoover mogelijk van professor's collega af .
Ik kan toch al niet zeggen, dat hij mij bijzonder bevalt . Dat beoordeelen en veroordeelen van de professoren vind ik een leelijke
gewoonte aan de academie . Gij zult er nu ook wel anders over denken dan voor een paar jaar . De studenten moesten liever dankbaar
zijn voor de lessen die ze ontvangen, en als men later zelf professor
wordt vindt men dat geschrijf in die almanakken gewoonlijk ook
zoo pleizierig niet."
"Phh! wat een wijsheid en dat van zoo'n jong vrouwtje! Waar
hebt gij, bid ik u, al die geleerdheid opgedaan?"
-"0, ik weet er alles van, en praat niet over dingen boven inijil
begrip . Toen ik voor een jaar of drie bij professor P . logeerde, ge
weet wel, na die hatelijke varia's in den almanak, toen zei
professor . . . ."
"Ha, ja, we], toen zei professor en toen leerde de jonge juffrouw
dat vanbuiten en dat zegt ze nu op, nadat ze een deftige huisvrouw
geworden is, our haar man to overtuigen dat" . . . .
"Toen zei professor," ging ze onversto .orbaar kalm voort : dat
hij in zijn tijd ook wel eens hatelijk geweest was in de almanakken,
maar nooit zoo erg als tegenwoordig, en dat hij nu eerst inzag hoe
verkeerd en onbillijk hij vroeger gehandeld had . . . . Wacht, hier
heb ik nog een heel klein portretje . Is er nog een -Dlaatsje? Lieve
hemel, wat een prettig gezicht! Dat was zeker een heele beste vrind
van u P
Ik beet op de lippen en was op 't punt om bet portretje to laten
vallen, of onder den voet to trappen . 't Was dan ook om helsch to
Z
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worden . De mooie jongen, then 't portretje voorstelde, had mij vroeger wel duizendmaal gehinderd door zijn vriendelijk gezicht, had
mij bij meer dan een gelegenheid uit de baan geknikkerd, alleen
door zich to vertoonen . Alle jonge meisjes waren dol op hem geweest .
Meer dan eens had hij kans geloopen, door een artillerieofficier
to worden doodgeschoten, enkel omdat hij zijn gezicht niet in
zijn zak kon stoppen . Meer dan eens hadden zijn beste vrienden
onaangenaamheden met hem ,gezocht, omdat hij zich niet met
vitriool wou bestrijken, of zijn neus afsnijden . . . . En nu hoorde ik
den lof van zijn mooi besneden, geestvol gezicht uit den mond van
mijn eigen vrouw, na een week of wat getrouwd to zijn, in mijn eigen
huis, in een t e t e a t e t e . . . . 't was om des duivels to worden van
jaloezie ! . . . .
En Loch - gelijk aan de academie was ook nu een oogenblik
genoeg om mij tot betere gedachten to brengen . Deze mooie jongen
was tevens de beste, de hartelijkste, de trouwste en edelste van
alien . . . . De stoffelijke en geestelijke wereld beide waren leeggeplunderd om hem voort to brengen .
"Zooals zijn gezicht is, is zijn hart!" zei ik met eenige inspanning .
"Dan moet zijn hart wel bijzonder goed zijn," antwoordde mijn
vrouw, nog altijd in de beschouwing van het portretje verdiept .
Dat was weer een beetje to kras, maar ik had eenmaal mijn opkomenden wrevel overwonnen en bleef hem de baas .
"Wat is er van hem geworden?" vroeg zij voort, met deelneming
in hare stem .
"Geworden ? Och, lieve meid, wij beginnen onze carriere pas . Ge
moest liever vragen : wat zal er van hem worden ?"
"Ja," was 't antwoord, en hare deelneming nam toe, "wat zal
er van dezen vriend worden ?"
"Och, als alle menschen hem leeren kennen zodals wij aan de
academie, dan zal hij er wel goed door komen . Hij is anders niet
de sterkste wanneer de verleiding komt ."
"Arme jongen !" klonk 't weer, en ik had wezenlijk al mijn zelfbeheersching noodig : "arme jongen !'
,Nu, zoo heel arm heb ik hem nooit gevonden . Maar zeg eens,
weet gij geen vrouw voor hem ?" . . . . Ik had op dat oogenblik
mijn pink gegeven om hem goed en wel getrouwd to weten . Niet
dat ik daarvoor bepaalde reden had . . . . maar ik vond 't toch wel
wat raar, hem door mijn eigen vrouw zoo in compassie to hooren
nemen. "Geef hem nu maar hier," voer ik voort . "Zullen we hem
onder de bescherming van professor plaatsen ?"
"'t Was misschien niet kwaad, maar . . . . dat zou ik toch maar
liever niet doer . Hang hem zoo dicht mogelijk bij uw lessenaar . Ik
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ben overtuigd, dat hij in u een goeden leidsman aan de academ ie
heeft gehad ."
Ik stak haar de hand toe . Ik voelde met billijken hoogmoed,
dat ik 't recht had het compliment aan to nemen .
.En nu nog deze vier laatsten ."
,Dankje, geef ze maar alle vier tegelijk . Hebt ge over geen van
hen iets in 't midden to brengen? Wat dunkt u van dezen blonder
krullekop ? Hij is nu dokter in Gelderland . Beste jongen! ze hadden u liever in de residentie moeten brengen . Hij was zoo'n kolossale spreker . Ge hadt hem eens moeten hooren op onze corpsvergaderingen . . . . En deze hier. Kijk eens wat een mooi, flink oog . Dat
is zeker een van de nobelste menschen, die op den aardbodemm wandelen . Hij was de eenige zoon van een onbemiddelde weduwe .
Tegenwoordig is hij haar steun en vreugde, en . . . . daardoor gelukkig in een armzalig kleidorp" . . . .
, Och, geef hem dan nog eens even hier . Wezenlijk, dat is een
vriend om trotsch op to wezen . Geef hem een mooi plaatsje, hoor !"
"Eli kijk nu voor 't taatst deze beiden nog eens . Dit zijn
broers, waarvan de een een jaar of wat ouder is dan de ander .
Wilt ge wel gelooven, dat de tweede gestudeerd heeft van 't geen
de oudste met privaatlessen verdiende? Kijk hem maar eens goed
aan . Hij verdient't ."
,En de jongste?"
"O, die zou 't zelfde gedaan hebben als hij de oudste was
geweest . Daar valt niet aan to twijfelen . Kom, wij zullen ze bij
mekaar hangen . . . . Zie zoo, nu hangen allen in orde . Merkt ge
wel hoe veel huiselijker en prettiger de kamer er nu uitziet?"
.Dat is niet to ontkennen, maar vindt ge niet, dat uw vrouwtje
nu maar moest heengaan en hier nooit weer een voet zetten?
Lieve beste man, ik vrees, dat ik een dissonant zal wezen in
uw zalige herinneringen en een spelbreekster in uw vriendenkring ."
,, Als gij dat denkt, zal ik ze allen weer afnemen, " en ik sloeg
reeds de hand aan den professor.
.Dat nooit . . . . als ge mij niet ongelukkig wilt maker . Ik zal
dan maar aannemen, dat de heeren niet boos zullen wordenals,
zij mijne nederigheid nu en dan hier eens zien . . . . Maar heb dan
nu ook de goedheid of to klimmen en met uw trapje even op
zij to gaan . Ik wil op mijn manier een redevoering, een oratie
zeggen de studenten niet waar? voor uwe academievrienden houden . Luister! "
,Verrukkelijk, mijn lieve professor!" en ik schoof haastig
alles op zij . Ik ben een en al gehoor ."
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Zij zette een allerdeftigst gezichtje en begon : "Mijne heeren,
academievrienden van mijnen hoogwijzen echtgenoot ! Ik dank u
voor al de vriendschap, die gij hem gedurende vijf jaar bewezen
hebt. Ik zou hem niet anders willen hebben dan hij is, want ik
ben al to gelukkig met hem .
Ik hoop dat ik u alien dikwijls in ons huffs mag zien en dat
gij hem na j aren nog zult herkennen, want ik wil hem lief st
houden zooals hij is .
"Ik neem de zorg om hem lief to hebben van u over, en hoop,
dat ge mij niet kwalijk zult nemen, zoo ik mijn best wil doen,
nog beter dan een van u voor hem to zorgen .
"Als gij, zooals ik gehoord heb dat aan de academie wel eens
gebeurt, nu en dan om de meisjes gelachen hebt en minder eerbiedig over ons gesproken, dan hoop ik, dat gij gestraft moogt
worden, ieder met 't liefste meisje to krijgen, dat er op de wereld is .
"Verder heb ik niets to wenschen dan dat wij elkaar nog lang
en dikwijls bier mogen zien, in de studeerkamer van mijn lieven,
besten man . Ik heb gezegd ! . . . . dat zegt men immers altijd aan
't eind van een redevoering ?"
,, Ja, en daarna krijgt men felicitaties van 't publiek . Mag ik
u de mijne aanbieden, en uit naam van mime vrienden de' verzekering hunner erkentelijkheid en vriendschap geven, tegelijk
met de plechtige verklaring, dat ze u om deze redevoering alles
vergeven wat gij straks in uwe ondeugendheid hebt gezegd ?"
"Dan kunnen wij aannemen, dat liefde en vriendschap elkaar
in deze kamer begroeten in een hecht verbond ."
,, Volkomen ."

NEGENDE HOOFDSTUK .

Wij blijven thuis .
Oom en tante waren op reis geweest en wilden niet voorbijrijden, zonder eens even to komen kijken, hoe de jongelui 't
maakten. Wij waren nu al vier maanden getrouwd, al driemaanden in ons huffs ; men kon dus, zonder al to groote onbescheidenheid, een kijkje komen nemen in ons interieur . Tante
brandde van verlangen ; oom stelde er, geloof ik, geen belang
in, maar wilde zijn vrouw dit genoegen niet ontzeggen : beiden
vonden 't wel aardig, dat zij toevallig de eerste loge's waren .
Wat zou men hen uithooren als ze weer to A kwamen ! Neef
en nicht V . d . P . vooral . Die waren altijd even nieuwsgierig.
Op 't aangegeven uur stapten oom en tante uit de vigilante . Ze.
hadden al hun reisgoed maar meegebracht. Niet omdat ze zoo
heel lang zouden blijven, maar ze waren op hun terugreis en
hielden graag alles bij zich .
De koffers konden wel in de gang blijven staan . Ze zouden
hoogstens een paar dagen van onze goedheid misbruik maken ..
Ze wilden meteen eenige oude kennissen in de stad bezoeken .
Anders zouden ze maar even een spoor zijn overgebleven,,
doch . . . .
„Uw logeerkamer is Loch al in orde ?" vroeg tante met een
knipoogje aan 't adres mijner vrouw ; zij wist wel dat geen jong
huismoedertje bestand is tegen de verzoeking om haar logeerkamer to laten kijken .
0, wat dat betreft," klonk het lachende antwoord, „zou u wel
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zes maanden kunnen blijven . . . . Ook zult u ons genoegen doen
door er zoolang gebruik van to maken als u zelve goedvindt,"
voegde zij er haastig en eenigszins onthutst bij .
Tante decreteerde nu, dat het haar voornemen was precies drie
dagen to blijven . Ze konden onmogelijk langer dan drie dagen .
Bij nader inzien zouden wij haar genoegen doen, als de kleinste
koffer op haar kamer mocht worden gebracht . Ze herinnerde
zich, dat ze daar een en ander ingepakt had, wat heel licht
kreukelde, onder anderen, een nieuw barege kleedje, dat ze in
Brussel had gekocht en mijne vrouw volstrekt eens moest laten
kijken . 't Was paars met kleine witte sterretjes en een randje
van . . . . Een uur daarna vond ik mijn vrouw op de logeerkamer bij tante, beiden op de knieen voor een geopenden koffer . . .
0, vrouwelij ke ij delheid !
Drie dagen lang woelden tantes vingers in mijn huiselijk leven ;
ze was uitbundig in haar lof, akelig toegevend in hare afkeuring .
Drie dagen lang was ik geen uur met mijne vrouw alleen . Oom
en tante waren overal en verstoorden alle intimiteit . Zelfs in onze
slaapkamer waren wij niet veilig . Pas had ik de deur op 't nachtslot
gedraaid of oom
. klopte, uit naam van tante, zoo bescheiden mogelijk aan, om even to vragen of hij ook ergens een lampetkan kon
vinden, want de meid had die vergeten ; of ook, waar hij zij n
laarzen moest neerzetten om ze onfeilbaar morgen ochtend
gepoetst terug to vinden . Dan sloeg mijn jonge vrouw, haastig
een oude shawl om, ten einde oom zelve terecht to helpen, en
kwam verkleumd terug, nog daarenboven uit haar humeur over
de onhandigheid van de meid . . . . 0 proza !
Toen de drie dagen om waren, hadden oom en tante zich zoo
recht huiselijk en pleizierig bij ons geamuseerd, dat er nog geen
enkele visite was geinaakt . Ze moesten dus noodzakelijk nog eels
paar dagen blijven . Wij konden niet anders zeggen dan : hoe
langer hoe liever !"
Van de twee dagen, die er bij aangeknoopt werden kregen
ij weer ruim ons deel .
Alle visites werden gemaakt, . . . . als wij visites ontvingen . Oom
en tante schikten dat opzettelijk zoo . We behoefden dan niets aan
elkaar to verliezen . Tante vooral voelde zich bij ons zoo geheel
en al thuis . Als ze maar niet indiscreet waren ! „O foei, tante !
hoe komt u aan die gedachte !"
Toen de twee dagen om waren, kwamen er invitaties . Alle vrienden
haastten zich, om oom en tante eens to zien . De goede lui waren er
van overbluft en toch, „ze konden wezenlijk niet langer blijven ."
De invitaties werden herhaald . De heer of de dame des huizes
w
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kwam zelf om de uitnoodiging aan to dringen . Men zou zich zoo
gelukkig achten . Wat waren twee of drie dagen ? Ze kwamen misschien nooit weer in de stad . 'tWas jaren geleden, dat men een gezellig avondje samen had doorgebracht . Oom en tante konden niet
weigeren . Wat of wij er van zeiden? Of wij 't ook niet vonden ?
We kwamen immers mee ? enz . enz
Den volgenden avond gingen oom en tante uit . Wij hadden
een excuus gevonden en bleven thuis .
Zes dagen van ons jonge leven waren heengegaan zonder
zegen of genot. Nu brak onze sabbath aan, de avond der avonden, waarop wij weer eens alleen zouden zijn, alleen met ons beien .
Te halfacht precies sloeg ik 't portier van de vigilante dicht, en
rolden oom en tante voort om pas om twaalf uur terug to keeren .
Er bleven ons dus vier en een half uur om van 't leven to
genieten . . . . Of wij ons haastten ! !
In 't kleine b o u d o ir, dat mijne tante de tusschenkamer gedoopt
had, brandde de lamp, niet fel, niet hoog opgedraaid, maar vriendelijk en bescheiden . Een porseleinen kap dempte het licht en vertoonde ons, in zes vakken, de bekoorlijkste plekjes aan den Rijn,
allen getuigen van een zalige gedachte, een onvergetelijk woord, een
oneindigen kus in de dagen van ons huwelijksreisje . Op de canapetafel, in later jaren nooit weer geprofaneerd door dat gebruik, stonden een flesch Rudesheimer-Ausbruch en twee glazen . Ik had
dien wijn besteld aan een allervriendelijksten reisgenoot, die ons
van veel dienst geweest was bij een kleine ongelegenheid to
Bingen . De kilt was juist heden morgen gearriveerd .
Mijn vrouwtje wachtte mij reeds met een glimlach op de lippen. Ze had een half voltooid tapisseriewerk op haar schoot en
liet even de naald rusten toen ik binnentrad .
„Arm mannetje, wat heb ik je verwaarloosd in de laatste dagen .
Ik heb in al dien tijd geen steek aan uw pantoffel kunnen doen ."
"Dat is misschien maar goed ook," antwoordde ik, mij naast
haar neervlijend . "Ge mocht mij anders eens to vroeg onder de
plak krijgen ."
"Oom en tante hebben u dan misschien nog `Tel een dienst bewezen," riep zij lachend . Ge zult nog schreien als ze weggaan ."
"Wel waarschijnlijk, doch ik heb hoop, dat dit oogenblik nog
verre is . Gij doet immers al uw best om 't hun bier zoo genoeglijk
to maken, dat ze niet scheiden kunnen . Meent ge, dat ik dit leven
nog drie dagen kan uithouden zonder de tering to krijgen ?"
, Zij trok mij tot zich, nam mijn hoofd tusschen hare handjes, keek
mlj met komischen ernst in de oogen en kuste mij driemaal, zoo
zacht op 't voorhoofd als men een kind zou doen : Waarlijk uw
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hoofd gloeit en de slapen kloppen verontrustend . Gij zoudt mij
wezenlijk bang waken ."
"Alsof ge niet al uw best gedaan hadt om mij 't hoofd op
hol to brengen . Gij vindt 't, geloof ik, recht pleizierig, met tante
het huis of to loopen en al uwe schatten to laten zien .'
"'t Staat u wezenlijk mooi," kreeg ik ten antwoord, met een gezicht zoo spijtig, dat ik 't zoo snel ik kon aan mijne borst verbergde,
"'t staat u wezenlijk mooi, mij to verwijten dat ik de eer van ons
huis tracht op to houden, zoo goed en kwaad ik kan . Of meent ge
soms, dat ik 't voor in ij n pleizier gedaan heb, gij lieve, booze man ?"
.Dat wil zeggen," gaf ik zoo ernstig mogelijk ten antwoord, en
ik dook, haar weer vrijlatend, in den hoek van onze canape . "Toen
ge tante's nieuwe barege japon en beelderige kantjes zat to bewonderen, toen hieldt gij Loch niet bepaald de eer van ons huis op ."
"Omdat gij mannen niet begrijpt, dat de hoogste gastvrijheid
juist in zulke attenties bestaat."
Een oogenblik keek zij met bekoorlijke verbolgenheid op de roode
en zwarte vloszij, die voor haar lag, en poogde blijkbaar een armen
zondaar van mij to maken . Toen dat niet gelukte, schonk zij mijn
glas boordevol, schoof 't naar mij toe en hield 't mij voor. "Een
glas p o e n i to t, omdat gij onbeleefd zijt geweest jegens een dame ."
"Jegens u?, vroeg ik, en zonder antwoord of to wachten
nam ik het glas . "Poenitet me peccasse ."
"Ik bedoelde anders een beleediging voor tante," en zij gaf
mij een tikje op de wang .
"Laat tante nu verder rusten, mijn engel ! Er bestaan voor
mij van avond geen tantes meer. De hemel weet, dat ik ze alien
den vrede wensch ."
Zij keek even op de pendule . "Daar hebben wij nu waarlijk
al een halfuur met kibbelen doorgebracht . Mama had wel gelijk,
dat de mannen altijd opponeeren en vechten ."
"Uwe mama is een zeer verstandige vrouw, maar ik geloof niet,
dat zij recht heeft dit aan de mannen alleen to verwijten . Bovendien is de oorzaak van mijn toorn zoo rechtmatig als iets ter wereld .
Wij hebben Loch aanspraak op de eerbiediging van onze huiselijkheid . Vier maanden getrouwd, en een heele week verloren
door . de schuld van anderen . Ik heb recht mij to beklagen."
. . "Gij hebt geen recht, want als 't eerste halfjaar voorbij is, offert
gig Loch alle intimiteit aan uwe noodzakehjke bezigheden op ."
"Gij weet onze afspraak, lieve, dat gij elken avond met uw
werk bid
,j mid moogt komen zitten ."
"Zoolang ik stil zit en geen woord praat . . . . hebt gij er bijgevoegd . Nu, gij zult eens zien hoe goed ik kan zwijgen ."
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Ze zeide dit met een zoo klein, proper mondje, dat ik mijn arm
om haren hals sloeg en 't mondje kussen moest .
"'t Zal wat moois worden, als ge daarbij zoo'n verleidelijk
gezicht zet . Gij zoudt den heiligen Antonius van zijn werk hebben
gehouden ."
,De heilige Antonius was een vroom man," zeide zij, terwijl ze
zich loswikkelde, en gij zijt een spotter met al wat heilig is ."
,De heilige Antonius was een ongetrouwd man en had er geen
begrip van, hoe een gezellig uur met een ondeugend vrouwtje als
gij, een mensch demoraliseert" . . . .
, Omdat gij gehuwde mannen meent, dat u alles geoorloofd is ;
omdat gij alles durft denken, zeggen" . . . .
,,En doen", vulde ik aan, terwijl ik mijn hoofd in haar lokken
verbergde en een kus drukte op 't verleidelijkste plekje van den
blanken hals .
"Hoe raken wij oom en tante 't spoedigst kwijt?'
"Gij zijt ondraaglijk in uw onverzoenbaren haat, mijn beste! Ik
zal niet toelaten dat uwe familie als dieven en moordenaars uit ons
huis wordt gezet."
,Maar wel, dat ze mij berooven van mijn gezellige uurtjes ; dat
ze mij, na vier maanden, tot een weduwnaar maken ? "
,,Gij zult er u toeh aan moeten wennen, dat gij een deel van onze
gezelligheid afstaat nu en dan, mijn arme jongen!" zeide zij, en ditmaal in vollen ernst.
Natuurlijk . Mevrouw zal er niet buiten kunnen, hare vriendinnetjes en schoolkennisjes bij zich to logeeren om samen heel knutterig over den ouden tijd to praten ."
,Ondankbare! Ik heb ze allen aan u ten offer gebracht . Ik
beloofde u plechtig, dat er niet 66n, zonder de toestemming van
mijn beer en meester, dezen heiligen drempel zal overschrijden . Maar
gij zit een domme man, dat gig mijn geheim zoo slecht begrijpt ."
Js 't een geheim ?" vroeg ik, en 'k trok haar dichter aan mijne
borst en keek haar diep in de vriendelijke oogen .
' Een groot geheim,' fluisterde ze, terwijl een hoog rood haren
hals kleurde en haar blik zwom in een weelde, die geen weemoed
en geen blijdschap was . Een groot geheim, . . . . dat ik voor dezen
avond bewaard heb en u alleen vertellen zal" . . . .
Zij liet, bij deze woorden, haar hoofdje tegen mijn schouder rusten, en bracht haar mondje langzaam zoo dicht mogelijk aan mijn
oor . , Ik heb gedroomd, " fluisterde zij, zoo zacht dat ik de lucht tusschen hare woorden hoorde heenruischen . Ik heb gedroomd van
een avondje waarop wij samen in deze zelfde kamer zaten . Gij zat
to werken aan een heel geleerd en diepzinnig boek . Ik zat tegen5
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over u . Tusschen ons beiden in stond . . . . een klein teenen korfje
en . . . . uit dat korfje kwam een stemmetje" . . . .
Zij zweeg, boog zich nog dieper op mijne borst, en ik voelde twee
warme tranen in mijn hals . Toen hief zij haar hoofdje op en stak
mij de purperkleurige lippen toe, die het groote geheim hadden verklapt . . . . Meer 'dan een kwartier vloog in ongekende zaligheid
voorbij . Wij hadden al then tijd niet gekibbeld .
"Weet mama er iets van?" vroeg ik eindelijk . - ('t Was een
kleine duivel, die mij 't vermoeden ingaf, dat ik wellicht pas de
tweede zou zijn) . . "Hebt gij 't mama al geschreven?"
Zij wend vuurrood en de tranen sprongen haar in de oogen . "Vergeef mij," smeekte ik haastig en ik sloot haar in mijne armen : Ik
dacht er niet aan, dat gij niet zijt als de rest" . . . .
Ze liet dit onhandig excuus voor 't geen het was en streelde mij
de wangen. Ik heb er op gerekend, dat mijn mannetj e zwij gen kan ;
anders zou ik 't ook hem nog niet verteld hebben, want 't is eigenlijk een heel groot geheim, nog niet eens zeker, maar een vermoeden, een mogelijkheidje waarop ik u vast wilde voorbereiden . Ik
zal, als 't eens zoo was, zooveel tekortkomen in mijne zorgen voor
u ; gij zult zooveel moeten missen en we zullen u zoo menig kostelijk uurtje rooven als we eens schreeuwen en moeten gewiegd worden, en" . . . .
,Ho!" zei ik, want ik begreep, niettegenstaande mijne ontroering,
mij nu dadelijk to moeten verzetten tegen een verouderd gebruik,
dat, als 't eenmaal in de phantasie had postgevat, zoo moeilijk zou
to bestrijden zijn . . . . „Ik protesteer tegen het wiegen ; dat dient
nergens toe dan om de kleine hersens door mekaar to schudden . In
's hemels naam, geen gewieg in mijn huis" . . . .
Mijn vrouwtje klapte in de handen en lachte luidkeels : "Daar
komt de pedante papa al voor den dag, waarvan mama mij zooveel
verteld heeft. Volgt nu niet Dr . Allebe en de quaestie van slapen
met of zonder bakkertje ? . . ."
"Uw mama schijnt u to hebben voorbereid op al wat zij bij ons
mannen belachelijk vond. Ik wist niet, dat mama's zulke onderwerpen met hare dochters van achttien jaar behandelden ."
"Als mama dat niet gedaan had, zou i k, als de overigen, mijn
groot geheim eerst aan haar verteld hebben," zeide zij op een klein
toontje van verwijt en met een allerliefst spijtig gezichtje : "Nu ik
geen gansje meer ben, kan ik mijn plicht doen en mijn geheim 't
eerst aan mijn man vertellen . Mama is een zeer wijze en goede mama ."
"Waarachtig, dat is zij," gaf ik ten antwoord, werkelijk overtuigd
en getroffen door de juistheid van haar argument . "Daarvoor zal
zij de eer hebben van peet to zijn over onze eersteling ."
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,Als 't een meisje is en als ik mij maar niet" . . . .
"'t Zal zoo zijn !" zeide ik plechtig, mama zal peet wezen, al
was 't een jorigen!"
Te tien uren kwam de meid om klaar to zetten . Wij verkozen op
-de canape to blijven, en ik droeg een bord voor haar aan, met
een boterham, die ik zelf gesneden en met een dun schijfje kalfsvleesch belegd had . Ik verbeeldde mij, dat ik haar reeds moest ont'zien en bad haar, zich zoo min mogelijk to vermoeien . Zij glimlachte, met een traan van dankbaarheid in het oog, maar liet zich
alles welgevallen .
Onder den invloed van onze grootsche verwachtingen en uitzichten, verkreeg haar lief, opgeruimd gezichtje iets peinzends en lijdends .
De gedachte, dat ik, die gewoonlij k als een Pacha mij alles liet aandragen, haar bediende, werd een beeld van al de zorgen, die zij, als
lt zoo was, zou noodig hebben ; van al den angst, die haar zou omringen ; van 't gevaar, dat onze liefde niet zou kunnen bezweren . . . .
Zij zat eenige oogenblikken stil en ernstig, met de oogen neergeslagen, alsof ze bad . . . . Toen schoof ze zoo dicht mogelijk tegen
mij aan en vroeg mij vleiend : Ge zijt immers wel recht blij met
-ons vooruitzicht, lieve ? Geloof mij, ik zou er mnijn leven voor willen geven . "
De weemoedige Loon waarop zij dit zeide, deed mij rillen . Op
eens stood ook mij de keerzijde van het heuchelijk bericht voor
oogen . "Ge zijt een mal kind," antwoordde ik met gedwongen vroolijkheid . Ik geef u voor geen nageslacht als dat van Abraham,
talrijk gelijk het zand aan den oever der zee ."
"Och, spot niet," bad ze zacht ; "de arme Sara moet jarenlang
wel diep ongelukkig zijn geweest . Is 't niet," vervolgde ze opeens
met een klein lachje ; is 't niet 't best, in zulke omstandighedeii
altijd vroolijk to wezen ?"
,Niets beter voor moeder en . . . . kind beiden . Maar gij zijt
immers altijd vroolijk, mijn lieve engel ! vooral wanneer wij, zooals
nu, van oom en taste bevrijd zijn ."
Ik hoopte door deze wending eenige afleiding aan hare gedachteii
to geven, maar 't was vergeefs . Haar vroolijkheid was weg, en ik
voelde ook de mijne ons ontglippen . Toch waren en bleven wij
_gelukkig, rustte haar hoofdje herhaald tegen mijn schouder, en moest
ik haar kussen zoo dikwijls ik haar in de oogen keek ; - maar
wij hadden voor 't eerst kennis gemaakt met een ernstige gedachte,
die de voorbode van meerdere was ; wij gevoelden voor 't eerst, dat
ons geluk even broos was als alle andere aardsche dingen ; dat ook
ons huis zijne gevaren zou hebben, en we sidderden onder't geloei
van den storm, die komen kon .
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"Toen ik u voor 't eerst zag, waart gij minder mooi dan nu,
mijn engel ! Ik geloof dat ik u to liever zal hebben, hoe ouder gij
wordt. "
Zij glimlachte en zeide : "Ik geloof, dat gij mij nu gelijkstelt met
de nufjes, die nergens meer tegen opzien dan dat ze een beetje minder bevallig zullen worden . Ge moogt mij niet zoo onbillijk ver-denken ."
Ik verzekerde haar, dat, in mijn oog, elk tijdperk van 't vrouwelijk leven zijn eigenaardige schoonheid heeft . Ik vroolijkte haarzelfs
een oogenblik op door de thesis, dat oudevrouwen nog bevallig kunnen zijn ; doch zij bleef peinzend en weemoedig, en die stemming
maakte haar zoo bekoorlijk en mij zoo zalig, dat ik huiverde, ze to
verstoren .
„Mijn goede, lieve engel ! gij zult schoon zijn op elken leeftijd r
want gij zijt goed en rein ."
,Meent ge dat, dat ik goed ben? 0, gij trouwe, beste man ! Ik
zal zoo veel tekortkomen en u zoo weinig kunnen verzorgen ; gij
maakt mij gelukkig door to zeggen, dat ik g o e d ben . Och, blijf*
dat altoos gelooven !" . . . .
Toen oom en tante t'huis kwamen, vonden zij ons n .og op de.
canape zitten, beiden in een zoo wondervolle stemming, dat wij ver-gaten op to staan, toen ze binnentraden.
,Nog op ?" riep oom, en hij bad ons tevens to blijven zitten . -"Gij hadt naar bed moeten gaan . Ge derangeert u wezenlijk to veel
om onzentwil . "
"Gij zult slaap hebben, mijn lieve !" merkte tante aan, terwijl ze •
even op een stoel viel, vlak naast mijne vrouw . "Anders zou ik u
heel wat vertellen van 't gezellige avondje dat wij gehad hebben .
't Zijn ook zulke oude kennissen ! De tijd is ons omgevlogen !.
't Speet de vrienden erg dat gij niet meegekomen waart . . . . Ze
vroegen of er ook andere redenen waren, waarom gij niet komen
kondet (tante keek ons bijzonder nieuwsgierig aan, terwijl ze dit,
zeide). Ik zeide dat ik er nog niets van gemerkt had, dat was
immers goed ? "
"Goed, tante ?" haastte ik mij to zeggen . "Opperbest en volko-men waar, en niet to betwijfelen . . . ." Ik zou een misdaad hebben
gepleegd, om maar ons groot geheim uit hare nabijheid to brengen, .

TlEND E H OOFDSTUK .

Hoe een verstandige vrouw haar zin krbgt.
Mevrouw zit bij 't raam to borduren . Meneer komt met stok en
hoed binnen, gekleed om uit to gaan .
Hij, terwijl hij de linkermouw even opstroopt en haar zijn arm
toereikt : "Och, lieve, zoudt gij de goedheid willen hebben eens
even dit knoopje vast to maken ? Ge ziet, dat ik er zoo niet
mee kan uitgaan ."
Zij, opstaande terwijl ze haar borduurwerk neerlegt en met de linkerhand het knoopje aanvat : "'t Zal mij natuurlijk een groote
eer zijn iets bij to dragen om uw costuum to volmaken . Gij ziet
er waarlij k keurig uit . " ,
Hij : "Ge zegt dit met een klein pruilend lipje, verbeeld ik mij .
Mevrouw is toch niet ontstemd, omdat ik zonder haar uitga ?"
Zij : "Mevrouw is er alleen maar op gesteld, dat de vrienden
van meneer hem niet verwijten, een vrouw genomen to hebben,
die niet eens zijne manchetten in orde houdt ."
Hij : "Gaat de ambitie van mevrouw niet hooger ? Mijne vrienden weten reeds lang dat meneer een in alle opzichten allerliefst,
handig vrouwtje heeft getrouwd ."
Zij : „haar sommige vrienden zijn in sommige omstandigheden
tot verdenken geneigd . Een manchetknoopje zou genoeg zijn om
al uw verzekeringen ijdel to maken ."
Hij : "Wie het voorrecht gehad hebben, mijn bedrijvig vrouwtje
in haar heiligdom to bezoeken, zouden mij helpen bewijzen, dat
ik waarheid gesproken heb ."
Zij : En het kleine knoopje zou luider spreken dan zij alien .
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Laat rnij eens even zien of de beide knoopjes wel gelijk zijn"
(terwijl zij de mouw van zijn rechterarm even opstrijkt, ell de
beide polsen bij elkander houdt) .
Hij, op hare kleine handjes ziende en de armen uitstekend
"Ziedaar, nu kunt gij mij de boeien aanleggen en daarna met
mij doen wat ge wilt."
Zij, zijne polsen vasthoudende en zoover ze kan omspannend
"Dan zal ik van deze gelegenheid gebruih maken en boei ik u .
Ik laat u niet weer los dan op eene voorwaarde ."
Hij : En die is?"
Zij : Dat mijn gevangene zijn word geeft, vanavond negen
uur t'huis to komen, om voordat wij soupeeren nog een uurtje .
met de cipier to zitten babbelen ."
Hij : "Onmogelijk . Als 't d i n e r om acht uur afgeloopen is,,
zal 't vroeg zijn, en ge begrijpt dat wij dan nog een kop kofhe
moeten drinken en een sigaar rooken . . . ."
Zij : Dan kunt ge precies negen uur weer t'huis wezen ; juist,
zooals ik berekend heb ."
Hij : "Maar er zullen er zijn, die waarschijnlijk nog een partijtje
willen maken, of onder een glas wijn wat napraten over oude en
nieuwe dingen. . . . Ge begrijpt, dat is juist mijn uurtje om de loftrompet to steken over mijn lief wijfje en ons gelukkig interieur ."
Zij : Ge hebt mij dat gisteren ook al verteld, maar ik zie daarin
geen reden om later thuis to komen . Ik doe gaarne afstand van uwe
lofdichten, als ik er een uurtje gezellig babbelen mee kan koopen ."
Hij : "Gij zijt dan wel zeer op dat babbelen gesteld ?"
Zij : "Ik verzeker u, dat ik er op verzot bell ."
Hij : "Zoo geducht, dat ge er niet een enkel avondje afstand
van kunt doen ?"
Zij : "Ja, zoo, dat ik niet goed kan slapen, als ik 't heb moeten missen ."
Hij : Arm kind, dan zult gij nog veel oefening noodig hebben .
Er zullen wel meer dagen komen, waarop dit offer aan de vrienden. moet worden gebracht. Ik kan mij Loch op den duur niet
aan alles onttrekken ?"
Zij, met een diepen zucht : Ik beloof u, dat ik mijn best zal
doen om er aan to wennen, maar dan moet gij ook langzaam aan
beginnen . Ge hebt mij altijd verteld, dat 't zoo zelden zouvoorkomen,
dat 't de moeite niet waard was om er over to spreken" . . . . Na
eenige oogenblikken . . . . "Die heerengezelschappen moeten al bijzonder amusant zijn ! . . . . Vertel mij toch eens wat gijlieden daar al zoo,
doet ; nu bijvoorbeeld aan zoo'n h e e r e n d i n e r . Is dat niet vreeselijk eentonig ?"
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Hij : 't Zou een slecht compliment zijn, als ik u vertelde, dat ze
plezieriger zijn dan een diner met dames, maar gij begrijpt, men kan
niet altijd zooals men wil . Gij weet zoo goed als ik, dat ik onder
anderen vandaag niet t'huis kan blijven."
Zij : "haar toch wel om negen uur thuis komen, niet waar?"
Hij : "Als ge mij zoo blijft vasthouden, kom ik in 't geheel
niet weg ."
Zij, hem loslatend : "Ziedaar, dan zal ik u een groot blijk van
vertrouwen geven en uwe boeien losmaken . Komt ge nu vanavond
nog een uurtje babbelen?" (terwijl ze hem smeekend aanziet) .
Hij : "Vat zoudt ge doen, indien ik eens neen zei?"
Zij : n Ik zal niet zeggen, dat ge mij diep ongelukkig zoudt maken,
maar ik zal beginnen met to weigeren, iets aan uw manchetknoopje to doen . De menschen moeten dan maar zien, dat gij to huis
eene vrouw hebt, die iii haar wanhoop alles verwaarloost . . . . en
dat terwijl ze pas zeven maanden getrouwd is!"
Hij : Zoo onbarmhartig zult ge toch niet wezen ." (Terwijl hij
zijn arm omhoog houdt) : Ge ziet wel dat de zaak eer erger dan
beter is geworden . Komaan lieve, begin met mij to helpen en
we zullen zien ."
Zij : "Eigenlijk verdient ge niet, dat ik u zooveel vertrouwen
schenk, maar wij willen vandaag eens bijzonder genadig zijn . Ziedaar, ik zal 't knoopje vastmaken, daarna zult gij uwe belofte doen,
als ik u in dien tijd overtuigd heb, dat ge vanavond noodzakelijk
nog een uurtje babbelen moet . Kom hier naast mij zitten," (terwijl
ze naar haar werktafeltje terugkeert) : "geef_ mij uw arm en wij zullen eens kijken hoever uwe dankbaarheid gaat ."
Hij, een stoel nemend en zich naast haar zettend : „Gij vertrouwt
to veel op uw welsprekendheid, mijn lieve engel ! Ik geloof niet, dat
ge mij van de noodzakelijkheid van ons avonddiscours overtuigen
zult . Maar ik wil 't er gaarne op wagen, want gij hebt mij in uwe
macht en ik moet wel luisteren . "
Zij : "Ik vind uwe halsstarrigheid vrij onbeleefd en zou in ernst
boos worden als zij niet gemaakt was . Ziezoo, reik mij nu uw arm
en zit een paar minuten doodstil . . . . Weet ge wel, meneer, dat er
een tijd gew eest is, toen gij deze hand zoudt hebben laten afkappen
om de zaligheid to mogen smaken van de andere in de mijne to
leggen ? Herinnert ge u nog wel, meneer, hoe deze zelfde pols klopte
van ontroering, toen gij een zeker i e t s gevraagd en nog geen antwoord bekomen hadt ?"
Hij : "Ge weet wel, dat mijn geheugen 't niet gewonnen geeft aan
mijn hart . Ik herinner mij dit alles zeer levendig, en ook nog hoe
een lief bevallig meisje bloosde van verrukking, toen ik haar dat
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zeker i e t s in 't oor fluisterde, waarop zij een antwoord mocht
geven . . . "
Zij : "En herinnert ge u dan ook wel - pas op, laat ik u niet
prikken ! . . . . hoe gij onder een hoedje to vangen waart en alles
beloofdet wat ik maar verzinnen kon, als ik maar j a zei ?"
Hij : "O ja, dat herinner ik mij duidelijk, maar gij zult mij dat
toch niet verwijten alsof ik reeds ontrouw was geworden ?"
Zij : "Deze kleine wijsvinger heeft mij iets herinnerd . Hij vraagt
mij waar zijn ring gebleven is . 't Is waarlijk wel om medelijden
mee to hebben ."
Hij, met zekeren schrik : "De ring? . . . dien heb ik op onze waschtafel laten liggen . . . . Vergeef mij, lieve, ge weet wel dat ik 'm
altijd afdoe ."
Zij : "Ja, dat weet ik, en ook dat gij nooit vergeet hem weer
aan to doen, behalve als de zinnen van meneer op een h e e r e nd i n e r . . , maar neen, dat is zoo niet gemeend . Zoo wreed mogen
we niet zijn . . . . maar die arme vinger, hij ziet er ook zoo kaal uit,
niet waar ? - Herinnert ge u nog den morgen toen ik u den ring
aan den vinger stak en gij mij met een kus beloondet ? 't Was immers
op dien wereldberoemden zaterdagmiddag toen de zon zoo verrukkelijk door 't groen van tantes buiten scheen en de vogels zoo
mooi zongen? Herinnert gij u nog, hoe ge toen aan tafel allerlei
dwaasheden verteld hebt, zoodat ik er verlegen onder werd . . . . ?
Och, hou uw hand een beetje andersom, asjeblieft . . . . ik ben bang
dat ik mijn naald zal breken . . . Lieve deugd, wat was dat een rare
middag ! Eerst kwaamt gij en wij gingen samen achter in den tuin
wandelen, en onder 't theedrinken kwam die akelige ontvanger . . . .
ge weet nog wel, die man, dien gij niet kondt uitstaan en op wien
gij zoo jaloersch waart . . . net alsof gij daar eenige reden voor
hadt - ; en wat later kwamen er nog wel vijf en twintig andere
menschen en we konden haast geen woord samen praten, ofschoon
wij mekaar zoo schrikkelijk veel to vertellen hadden . Wat zouden
we toen niet gegeven hebben voor een rustig uurtje om wat to keuvelen, niet waar mijn arme vingertje ? . . . Och, houd uw hand Loch
wat meer stil ; op die manier kom ik nooit klaar, en ik heb u
nog zoo'n heele massa to vertellen . . . ."
Hij : "Maar lieve schat, ik kom op die manier wezenlijk nog to
laat op 't diner. Gij wilt toch niet, dat ik uitgelachen zal worden als iemand, die nu al onder de pantoffel zit?"
Zij, met een hangend lipje : "Gij hebt gelijk, ik had ook wel
kunnen berekenen dat gij niet naar mijn gebabbel zoudt willen luisteren . Meneer zit met zijne ziel reeds bij de vrinden, aan 't d i n e r .
Wat gaat 't hem aan wat zijn arm vrouwtje heeft gedaan en gedacht,
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toen zij haar hart voor hem had opengelegd en zich overgegeven
aan den man, die gezworen had haar gelukkig to maken en altijd
op hare wenken to vliegen . . . ."
Hij : Ik geloof in ernst dat gij bezig zijt, een schromelijk misbruik to maken van de macht, die gij toen over mij gekregen hebt .
Wezenlijk, lieve, ik heb niet langer tijd . . . ."
Zij : "'t Knoopje zal zoo klaar zijn en dan moogt gij onmiddellijk
gaan . Ik zal u geen minuut langer ophouden dan noodig is, maar
die ondeugende vinger heeft mij weer geheel in het zalige verleden
teruggebracht . . . Ge hebt misschien liever niet, dat ik er to veel van
vertel ? We zijn nu verstandige getrouwde lui geworden en de dagen
der dwaasheid liggen ver achter ons, niet waar, mijn wijze heer
gemaal ?"
Hij : Dat weet ge wel beter, mijn engel ! Niets liever dan met
u to keuvelen over den zaligen tijd, die Goddank, door nog gelukkiger dagen gevolgd is, maar alles op zijn pas . Ik moet nu wezenlijk weg ."
Zij, op de pendule ziende : "O, ge hebt nog wel een halfuur den
tijd en ik kan dus minstens nog een kwartiertje vertellen ."
Hij, zijn horloge uithalend : "De pendule is tien ininuten achter,
en ik kan toch niet zoo precies op 't moment komen ."
Zij : ,Maar ik moet mijn verhaal toch uitvertellen . Ik ben juist
in een stemming om een novelle to schrijven ; mij dunkt, ik zou er
wel een boek over kunnen maken . . . Wees maar gerust, ik zal 't niet
doen . Houd uw arm nu vijf minuten doodstil en luister . Ge
moet mijn talent eens op de proef stellen . 't Moet immers
kort zijn ? Nu dan ! . . . 's Avonds toen gij vertrokken waart,
nam papa mij op zijn knie . . . Hij deed dat altijd als hij
mij iets gewichtigs to vertellen had . . . Die goede, beste papa!
hij was zoo gelukkig wanneer hij zoo heel alleen met mij kon
zitten babbelen . Dan vergat hij zijn societeit en hombrekrans . We
hebben wat afgebabbeld samen . . . Nu, hij nam mij dien avond
ook op zijn knie en begon zoo to praten over vaders, die hun eenige
dochters moesten vaarwel zeggen, en over vaders, die oud en grijs
werden en wier tijd er geweest was, dat ik de tranen in de oogen
kreeg en hem den mond dicht kuste . . . die goede, beste papa! . . .
totdat ook hijzelf zat to schreien en wij allebei een gevoel hadden
alsof ons dien dag een groot ongeluk overkomen was en alsof de
avond recht treurig en akelig eindigen zou . . . Nu nog een paar
steken en dan zit 't vast genoeg . . . Toen wij, papa en ik, genoeg
geweend hadden om elkaar to kunnen vragen waarom wij eigenlijk
zoo bedroefd waren, toen begrepen wij allebei, dat we liever heel
vroolijk moesten wezen, want nu kwam 't uit, dat pa van niemand
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in de wereld zooveel hield als van mij en daarna van u, en dat de
lieve man al heel lang alles gemerkt had, maar dat hij 't niet in
de hand had willen werken en dat hij 't toch met innig genoegen
had zien gebeuren, ja zelfs bang was geweest, dat er iets zou plaats
grijpen waardoor 't niet gebeuren kon, en dat pa 't mij niets kwalijk
nam, dat ik 't hem niet verteld had, en dat hij er ook niet over had
willen beginnen, omdat hij zich niet kon voorstellen dat wij, pa en
ik, niet langer alle dagen bij mekaar zouden zijn . . . Wacht, laat ik
't nu een paar maal om 't knoopje heendraaien en dan nog even
doorsteken . . . En toen we daar nu zoo zaten, pa en ik, en ons hart :
voor elkaar uitstortten en ik hem zei, dat ik zoo gelukkig was, en
dat gij zoo lief voor mij waart en mij zeker altijd gezelschap zoudt
houden, en mij 't gemis van mijn trouw lief vadertje zoudt vergoeden, en dat gij mij beloofd hadt heel huiselijk en gezellig to zullen
wezen, en dat ik een levee zou hebben als een prinses, toen . . .
ai, daar prik ik mij in den vinger . . . och lieve, heb nu nog twee
tellens geduld ; als gij zoo trekt, kan ik 't wezenlijk niet doen ."
Hij, met ontroering : "Hebt ge u geprikt ? . . . 0, dat verwenschte
manchetknoopje ! Ik kom er nog to laat door en gij prikt u in den
vinger, Ik zal ze in 't vervolg eerst laten nakijken voordat ik ze
aandoe . Gij hebt waarlijk bloed aan uw vinger ."
Zij : 0, 't heeft niets to beduiden . . . en ge moet dat vooral
niet does . Ik verzeker u, dat ik in staat ben om stilletjes al u`v
manchetknoopjes los to snijden . Of denkt ge, dat 't geen heerlijk
genot is, u zoo in mijn macht to hebben ? Ik geloof, dat ik u wel eens
meer zal moeten dwingen bij mij to blijven . Maar wacht, ik heb u
nog wat to vertellen . WTeet ge wel wat ik gedaan heb toen papa mij
's avonds goeden nacht had gekust en ik alleen op mi'n kamertje zat ?"
Hij, nieuwsgierig : Hoe zou ik dat w eten lief kind ! Gij waart
vervuld van al de zaligheid dien dag genoten . Ge hebt toen zeker
tranen van dftnkbaarheid gestort ."
Zij : "Gij raadt al niet beter dan een ander . Wat gij daar zegt
spreekt vanzelf - ; maar ik heb sneer gedaan dan dat . . . Mag ik
eens vragen of meneer toen niet nog laat naar de societeit is
geloopen?"
Hij : Natuurlijk . Ik teen, dat ik 't u den volgenden dag ook
verteld heb . Mijn hart was vol . Ik kon niet besluiten to gaan slapen . Ik wist, dat ik een paar van mijn intiemste vrinden nog op de
societeit zou viiiden . . . 't Heeft mij then avond onderscheiden fijne
flesschen gekost, en er is menige toast op mijn meisje gedronken . De
goede jongens waren zoo blij alsof 't hunzelven betrof . Nu, zij kenden u en wisten welk een lot uit de loterij ik getrokken had . . . .
(terwijl hij naderbij schuift en hare hand in de zijne neemt) : En
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onderwijl rolden de tranen van dankbaarheid uit uwe lieve oogen . . .
Hebt gij misschien den goeden God nog wel gedankt, die u zoo
gelukkig gemaakt had? . . . . Lieve engel, gij vrouwen zijt toch wel
beschouwd, veel braver en beter dan wij ."
Zij : "Och, laat ons daarover niet spreken . Ik heb dien avond
evenwel nog lets heel anders gedaan . Ik heb . . . . maar" (met schrik
op de pendule ziende), "ik mag u niet langer ophouden . 't Is hoog
tijd dat ge gaat . Ziedaar" (zijn mouw glad strijkend), "zedaar, uw
manchet is in orde en meneer ziet er uit om door een ringetje to halen ."
Hij, zonder zich to bewegen : "Maar zeg mij dan nog even wat
gij dien avond gedaan hebt . Ge maakt mij wezenlijk nieuwsgierig .
Ge meent Loch niet . . . . dat- ge naar bed zijt gegaan ?"
Zij : "Foei ! voor zoo laf ziet ge mij toch niet aan. Neen, ik heb
voordat ik mijn hoofd neerlei om van u to droomen . . . . nu ja, ik
heb dien nacht van u gedroomd ! . . . . iets gedaan, dat later nog wel
eens to pas kon komen, als meneer soms vergat . . . ."
Hij : "Als ik soms vergat? . . . . Ge niaakt mij brandend nieuwsgierig . Wat hebt ge dal toch gedaan?"
Zij : "Och, 't is zooveel bijzonders niet . Ik had 't u wel dadelijk
kunnen vertellen als ik geen pleizier had gehad, u een beetje to plagen . Ik heb heel eenvoudig alles, wat ge mij beloofd en bezworen
hadt, opgeschreven in een mooi, net album, zoo keurig als ik maar
kon . Ik verzeker u, 't heeft mij den -halven nacht gekost, want er
was een voorraad ! Meneer had zoo iets beloofd !"
Hij : En dat album hebt gij zorgvuldig bewaard, om mij bij
gelegenheid to kunnen verwijten, dat ik een woordbreker ben . . . ?"
Zij : "Neen, waarlijk niet . 't Verslag is niet geschreven in een
vorm van verwijt . 't Ademt de stille verrukking waarin ik destijds
was en . . . . bet onwrikbaar geloof in al wat gij mij verzekerd hadt ."
(Hem ernstig in de oogen ziende) : "Ik heb 't bewaard als een herinnering aan 't verleden, niet als eon wapen voor de toekomst .
Dat gelooft gij immers wel ?"
Hij : "Volkomen, lieve ! Maar laat mij dan eens even dat
album zien ."
Zij ; op de pendule wijzend : Ge hebt geen tijd meer to verliezen . 't Is hoog tijd dat ge gaat ."
Hij : " De pendule is voor . Ik heb nog wel een half kwartiertje ."
Zij : "Straks was de pendule achter, bij uw horloge ten minste .
Wezenlijk, ik mag u niet ophouden . De vrienden zouden u plagen en meenen dat gig al onder de pantoffel zat ."
Hij : " Alsof dat niet zoo was ! Kom, laat mij eens eventjes een
blik slaan in uwe geheimste gedachten" . . . . (haar de w angen streelend) : Er moet een hemelgeur aan uwe gedenkschriften zijn . . . ."
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(na eenige oogenblikken) : Of wilt ge mij dwingen, vanavondd om
negen uur thuis to komen? Is dit uw tactiek, mevrouw?"
Zij : ja, indien ik mij niet vergist heb in uwe nieuwsgierigheid . . . . neen, vergeef mij, dat meen ik niet, ik meen in uwe liefde
voor mij en ons zalig verleden, in de almacht van onze herimieringen, die sterker zijn dan de hombretafel of de kring oin den haard .
We zijn nog maar zeven maanden getrouwd! Ik vraag maar 66n
enkel uurtje vanavond . Ik heb mij in 't hoofd gehaald, dat ge mij
dit niet kunt weigeren, zoodra ge weet, dat 't mij tot negen uur toe de
eenzaamheid zal vergoeden en ik u niet al to veel missen zal,
als ik bezig ben, u to verwachten . . . . Rond en eerlijk dus
gevraagd : Gij komt immers om negen uur t'huis?"
Hij : Zult ge rnij dan voorlezen, wat ge then avond geschreven hebt?"
Zij : ja, en ik zal utoestaaneraanmerkingenoptemaken,en
door to halen wat gij wilt vergeten hebben . . . . Maar ik ben niet
bang dat gij 't doen zult . .Doch ga -uugauwheen,hierisuwhoed
en stok, en loop wat hard, ze mochten soms eens denken dat gij . . . . "
Hij : Laat ze denken wat ze willen . . . . zoo'n diner brengt een
mensch zijn heelen avond in de war . . . . V66r negen t'huis, hoor! . . .
Dag, ondeugd! . . . ."

ELFDE HOOFDS TUK .

Wij komen niet uit.
Ik zat voor 't eerst weer eens alleen in mijn kamer : "de s t ud e e r k a m e r v a n m e n e e r" , zegt mijn vrouw . Zij is er nog al gevoelig voor, dat zij een "g e s t u d e e r d e n" man heeft en tracht haar
eenige dienstmaagd op to voeden in de vreeze van gemeld heiligdom .
De studeerkamer van meneer mag nooit gebruikt worden, "om eens
eventjes 't een of ander uit de hand to zetten." Als "de studeerkamer van meneer" wordt gedaan, is mevrouw er altijd zelf bij
(behalve in den laatsten tijd, maar dat kon zij niet helpen) . Als zij
den vorigen avond met een bedenkelijk gezichtje dat reinigingsfeest
aankondigt, is er iets plechtigs in hare stem, waardoor ik zelf
gevoel, dat mijn studeerkamer toch niet precies is als de andere
kamers in 't huis .
En nu zat "de meneer" daar, veertien maanden na zijn huwelijksreis, voor 't eerst eens alleen in "zijn studeerkamer. " . . . . 't Vertrek was mij waarlijk vreemd geworden. De busies op de boekenkasten keken op mij neer, alsof ze mij niet meer kenden . De boeken
achter de groen saaien gordijnen vroegen hoorbaar aan elkander
,,wie die geleerde toch wel was, die daar aan de schrijftafel zat ."
Ook moist ik nauwelijks, waarmee 'k zou beginners . Ik had niets en
alles to doen . Zelfs 't schrijven was mij vreemd geworden, en
lezen ?. . . . ja, ik had wel gelezen in de laatste maanden maar toch
heel andere lectuur dan die hier 't hoogste woord had . 'k Had ook
wel geschreven, ja wel, maar dat waren briefjes aan den behanger
over de gordijnen en 't kleed in de mooie kamer, of invitaties aan

78
WIJ KOMEN N IET UIT .
. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. ... ... .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. ... ... . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .
een paar heele intiemen om eens to komen kijken hoe gelukkig wij
waren, of, in de laatste zes weken, episteltjes aan ooms en tantes,
broers en zusters, met wonderlijke bijzonderheden, waarover Plato,
of Niebuhr, of Puchta nooit geschreven hebben : over 't neusje van
een klein kindje, over 't krulletje, dat onder 't mutsje uitkeek, over
de mollige pootjes die tegen de dekentjes schopten, en dergelijke
lafhgheden meer, die ik voor geen duizend gulden aa .n Von Humboldt, die daar in den hoek hangt, zou laten lezen .
Dien avond was ik voor 't eerst eens a 11 e e n, want altijd zat
daar vroeger bij de kachel, avond aan avond, een zeker vrouwtje,
en dat babbelde . . . . lieve deugd, dat babbelde . . . . dat mij hooren
en zien verging, zoodat ik, om 't to bezweren, ook ging babbelen ;
en de laatste drie maanden, ja, die had ik doorgebracht
ik heb
nu eenmaal een eed gedaan dat ik alles zou vertellen en daarom
z a 1 ik 't zeggen . . . . de laatste drie maanden had ik doorgebracht
in een klein kabinetje, naast onze slaapkamer, en . . . . op onze slaapkamer, veelal in gezelschap van onze baker, een zeer respectable
vrouw, wezenlijk een heel aardige vrouw . . . . een mensch van ondervinding . . . . dat vooral . . . . Men moet zoo'n mensch kennen
om . . . .
's Middags had ik gezegd : „floor eens wijfje, daar moet nu een
eind aan komen . Ik zou op 't laatst al mijn wetenschap verliezen,
als bet zoo voortging. Ik moet weer aan 't werk," en tot mijn verbazing had ik ten antwoord gekregen : Dat's heel goed, beste ! Ik
heb je al lang genoeg van je werk gehouden . . . . en ik heb ook
bezigheden"
I k h e b o o k b e z i g h e d e n . . . . Er was iets plechtigs en hoog
ernstigs in haar lief gelaat, terwijl ze dit zei . Wat of dat wezen
mocha, wat zij haar bezigheden noemde ? Onze kleine lag in 't kabinetje to slapen en de baker was er bij . De luurmand ? . . . . Neen, dat
wist ik zeker, daar was niets aan to doen. 't Kind had een garderobe
als hare majesteit de koningin . 't Huishouden? . . . . Zij had mij plechtig beloofd, zich in de eerste drie maanden met niets to bemoeien,
en den vorigen dag nog verzekerd, dat alles zoo goed naar haar zin
ging alsof ze niet van de vloer" was geweest . . . . Neen, 't moest
iets anders, iets bijzonders - zijn . Mijn verjaardag? . . . . Dat duurde
nog wel acht inaanden . De verjaring van ons huwelijk? . . . . Dat
had nog een zee van tijd . . . . Maar wat kwelde ik mij langer over
de reden van haar drukte, . . . . zij had toen ik heenging immers
gezegd : "Misschien kom ik, als ik klaar ben, nog een uurtje bij u
op de studeerkamer zitten . Mag ik ?'
.Lieve kind, ge zijt nog niet van de kainer geweest, en gij moet
de heele gang dwars over. Wil ik bij u komen ?"
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Koninklijk geslacht, § 2 Huis des Konings, § 3 Hof houding der
Koningin, § 4, 5, 6, 7 ? Neen, verder ! In 't geheele eerste hoofdstuk is geen plaats . Hoofdstuk 2 ? Neen, verder ! Hoofdstuk 3, Ridderorden ? . . . . Mogelijk ! Hoofdstuk 4, Hoo ~e_ Collegian?
. . . Ja,
in den togenwoordig en tijd wel waarschiJ'nli'k
J . Minister ? Lid van de
Kamer ? Op zijn ouden dag in den Raad van State ! Een van de
drie zou hij allicht bereiken . Waarom niet ? Als hij Minister van
Binnenlandsche zaken werd, zou hij audiantie moeten geven op
Zaterdag, om 12 uur . Dat was lastig . Zaterdagrniddag was net zoo'n
dag om papa van den trein to halen en samen in 't bosch to gaan
wandelen . . . . Lid van de kamer? Hm ! Maar door welke partij ?
Men kan er zoo weinig op rekenen welke indrukken de jongelui
tegenwoordig krijgen . En de Raad van State? . . . . Ja, dat zou i k
wel niet beleven en dat kon Loch ook nooit gebeuren dan wanneer
hij zijn beste krachten reeds aan andere betrekkingen gewijd had . . . .
Als wij den Staats-Almanak eens dichtdeden en ik maakte er
een koopman van? . . . . Een koopman heeft altijd veel voor . Als hij
Inooie zaken doet, en men kan wel mooie zaken doen als men maar
bijdehand is, en dat zou mijn jongen wel zijn . . . , dan rijdt hij
de ministers en den heelen Raad van State voorbij, dan oefent hij
invloed uit op alle wetten en besluiten . Zoo'n koopman kan een
vraagbaak in den lande worden, een man van naam en beteekenis,
een man van kracht ! Hij beheerscht zeean en landen . Hij is de steun
zijner onderhoorigen . Hij wordt de ziel van alle inrichtingen, die de
maatschappelijke kwalen niet slechts pogen to verzachten maar radicaal to genezen, en zoo behoort 't Loch to zijn, dat is de toekomst
van ons geslacht . . . Met zijn geld en met zijn talent om steeds nieuwe
hulpbronnen to ontdekken, doet zoo'n koopman wonderen . . .
Ik voelde een zachte hand op de oogen, die ik in mijn .verrukkelijken droom onwillekeurig gesloten had . Ze streek van daar over
mijn voorhoofd, bet haar van mijne slapen weg
'k Behoefde niet to vragen wie 't was, die -mij zoo verraste . Ik bleef
de oogen gesloten houden om mijn zoete droomen niet to laten ontsnappen, en greep 't kleine handje om 't aan mijn lippen to drukken .
"Lieve man," hoorde ik, ' is dat nu al bet werk, 'twelk ge zoo
noodzakelijk moest afmaken?"
Op dat "lieve man" opende ik de oogen en in een ommezien zat
ik recht op mijn stoel . "Lieve man" was 't onfeilbare teeken dat
mijn vrouwtje iets gewichtigs to zeggen had . "Lieve man" beteekende
"och, luister nu eens naar mij en wees ernstig . Wij kunnen niet
altijd over nietigheden praten . Men moet de dingen ook eens als
ordinaire menschen beschouwen . Ik heb u wat to vragen of iets
akeligs to vertellen . . . . lieve man!"
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"Lieve man" was een soort van voorrede voor een kort preekje
over een klein gebrek, dat zij in mij ontdekt had ; 't wou zeggen
"Neem mij niet kwalijk, maar ik moet als vrouw mijn plicht doen .
We zijn niet in de wereld om elkaar to vleien ."
"Lieve man" was 't eerste couplet van een huiselijke elegie . Er
was iets voorgevallen met de meid en, of schoon een brave vrouw
haren man altijd moest besparen wat van then kant onaangenaam
was
't kon nu en dan noodig worden, dat de beer des huizes
er zich mee bemoeide .
"Lieve man" was 't hoofd van een petitie . Men had extra geld
noodig, men wilde een extra kleedje hebben, men had voor zichzeive
bijna nooit iets noodig, maar er kwamen van tijd tot tijd zaakjes
voor, die zoo beelderig zijn, zoo zeldzaam en zoo ongemeen mogen
heeten, dat 't economie was een extra uitgaaf to doen : "hoor eens,
lieve man ! daarin moest je nu eens van je gewone zuinigheid
afwijken " . . . . enz . enz
Ik wist dus al ten naastenbij hoe laat 't was en keek mijn
bezoekster in de oogen . - Ze zag er allerliefst uit . De shawl, die zij,
voor de kou in de gang, over 't hoofd had geslagen, was half
afgezakt ; de onwillige krullen schenen zich als klimop to hechten
aan de groote Perzische palmen en takken, die een kunstvaardige
hand met hemelsblauw en purperrood bespat had . Haar t e i n t herinnerde nog aan de belangwekkende ure, toen ik al de jaren mijner
toekomst had geboden voor haar behoud ; en de vingers, die ik met
kussen bedekte, waren dun en doorschijnend .
"Wat is er to doen, lieve?" zei ik, nog dobberend in een zee van
droomerijen, en door deze feerieke verschijning nog meer in de war
gebracht . "loch niets verontrustends ? . . . . Slaapt onze engel ? . . . .
Gij zijt zoo stil binnengeslopen, dat ik u niet eens gehoord heb ."
Ik kreeg geen antwoord, maar de ernstige trek op haar gezichtje
nam toe . Eer ik 't bemerkte, had ze een stoel vlak naast den mijnen
geschoven en zaten wij voor den lessenaar, terwijl ons beider oogen
tegelijk op 't vel papier met mijne rekensom vielen .
Ik lei den wijsvinger van haar linkerhandje met een glimlach
naast het dikke tot a a 1 ; en terwijl ik 't fijne topje juist op de
beteekenisvolle 1 schoof, vroeg ik : weet ge, lieve, wie die 1 is?"
"Als ge mij zegt wat die andere cijfers beteekenen -, misschien . . . . " was 't antwoord . En de kleine vinger werd hooger opgeschoven tot bij de viermaalhonderdduizend van Noord-Brabant .
"Dit zijn Noord-Brabanders," zei ik, en dat Zuid-Hollanders, en
dit zijn Gelderschen en bier hebt ge de mannen, vrouwen en
kinderen van 't Sticht . . . . Dit zijn al de Zeeuwen, die wij nog
over hebben
en deze ? . . . ."
6
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"O, dan ken ik dat kleine, lieve Lentje ook," viel ze vroolijk
in . Dat is ons engelachtig Nederlandertje, de nieuwe burger, die
hier bij oils wont, ons kleine, beste ventje . . . ."
"En dat's mij n statistiek !" riep ik uit . Ge ziet, de lui weten
er niemendal van!"
"Je bent toch een rare geleerde," zei mijn vrouwtje en keek voor
't eerst naar de b'oekenkasten en de busten in 't rond ; "die som
hadt ge ook wel in 't kabinetje kunnen uitrekenen . . . ." Doch terwijl ze dit zei, nam zij het papier, waarop de som stond en vouwde
het zorgvuldig toe . . . . Ik wist, dat bet daardoor een plaats kreeg in
't museum van merkwaardigheden, 'twelk zij Binds den eersten
dap- van ons engagement was begonnen aan to leggen, en dat
grootendeels uit autographen van rnijn hand bestond . Evenwel, om
dit nieuwe nommer met de noodige zorg to kunnen inpakken, was
haar rechterhand, die ik nog niet gezien had, op den lessenaar
gekonlen, en had daar een klein notitieboek neergelegd, dat mij
opeens een rilling door de leden j oeg .
Ha ! . . . Nu wist ik wat de bezigheden" van min vrouwtje
waren . . . . Ik hoorde reeds 't voetenbankje verzetten . De dominee
zou met de preek beginnen .
"Lieve min!" . . . . Ik moet zeggen, 't ,lieve man" klonk ditmaal, orrder den indruk van mijn jongste lievigheid, zoo weinig
ernstig en deftig als maar even mogelijk was ; "lieve man, ik heb ook
gecijferd, opgeteld en of getrokken . . . . en 't k a n z o o n i e t 1 a n g e r ."
Daar had je 't al . Dat had ik reeds zeven inaanden lang gewacht .
„'t Kon zoo niet langer!"
Ik was in den laatsten tijd een verkwister geweest . Ik had met
geld gegooid of 't duinzand was . 'k Had niets ontzien, niets
gespaard, mijn genot gevonden in veel to koopen, veel to verteren,
veel to vermorsen . 't was me of mijn wijfje to precieuser werd, hoe
meer ze mij kostte
en ik had ook al honderdmaal gedacht "dat
't zoo niet langer kon ." 't Huishouden, de kraamkamer, de baker,
mijn wijnkooper, de manufactuurwinkel . . . . "Ja, lieve, 'k heb ook
al gedacht dat 't zoo niet langer kon ."
Eerlijk gezegd, hoopte ik door deze kolossale toestemming van de
rest, die ik voorzag, ontslagen to worden . Helaas, daaraan viel
niet to denken . 't was mijn vrouwtje aan to zien, dat zij een krachtig besluit had genomen ; dat ik alles weten, met eigen oogen
zien, den afgrond tot op den bodem peilen moest .
Of haar dat pleizier deed? . . . . Och, lieve hemel, 'k ben overtuigd dat 't haar door de ziel ging, dat zij liever alles alleen
geweten en gedragen had, maar de toestand was to verschrikkelijk ;
slechts een kolossaal besluit kon ons redden .
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,Wij komen niet uit," zei ze somber, en 'k had den moed niet
dat lieve, wanhopige gezichtje to zoenen, ofschoon ik er een
onweerstaanbare neiging toe kreeg . . . ze was om to stelen !
,Komen we niet uit ?" vroeg ik, en 'k weet zeker dat ik een
,erbarmelijk figuur maakte . , Dus komen we tekort . . . Hoeveel komen
we wel tekort ?" - Ik zei 't laatste op een toon alsof ik smeekte
„Scoot mij den dolk maar opeens door 't hart, asjeblieft!'
Daartoe kon ze zeker niet besluiten, want ze zei : "Wij komen
veel, heel veel tekort . 't Kan zoo niet blijven ."
"Dan. moeten wij bezuinigen," besliste ik met heldenmoed, en ik
,gevoelde dat 'k op dit oogenblik een huichelaar was, hoewel ik niet
veinsde. Dan moeten wij b ezuinigen . l k schaf vooreerst mijn sigaren
of . . . Dan bedank ik morgen voor de societeit en ga van 't zomer
niet op reis . Daarmee halen we toch zeker wel een honderd gulden
of vijf uit. Of is 't d e f i c i t nog grooter ?"
Mijn vrouwtje nam het kleine notitieboek en legde 't voormij neer .
Ik zag niets dan cijfers, heel onordelijk onder elkaar gezet en zonder
hoofdsom aan den voet van de pagina . , Daar hebt ge de verteringen
in Januari,' zei ze, ,ik heb er uwe inkomsten naast gezet, voor elke
maand afzonderlijk berekend . Gij ziet, reeds in de eerste maand
komen wij tekort . "
Ik keek met vollen ernst hetwonderlijke mengelmoes van guldens
-en centen aan, en deed al mij n best om een draad to vinden . Na
zooveel moeite en inspanning mocht ik haar niet voor't hoofd stooten,
niet plagen zelfs . ,Als ik mij niet vergis," begon ik eindelijk, en
trachtte in de gauwigheid iets van een hoofdsom bij mekaar to
krijgen . , Als ik mij niet vergis zullen wij in die eerste maand
zoowat drie . . . . vijf . . . . negen . . . ."
Zes-en-dertig gulden . . . . tekortkomen," viel zij in . "flier staat 't .
Kijk maar" . . . . en ze wees mij een 3 en een 6, blijkbaar met een
nog zwakke hand geschreven . . . . op een plekje, waar een docent
in 't boekhouden zelfs ze niet vinden zou . "Zes-en-dertig gulden !"
herhaalde zij treurig .
"En dus twaalfmaal zes-en-dertig voor 't heele jaar?" vroeg ik,
blij dat ik al vast een cijfer had, en er zoo gemakkelijk zou
afkomen . . . .
"Er zijn veel duurder maanden," antwoordde zij somber .
"En goedkooper ?"
"Niet een . De hoofdsom is, alles en alles bij mekaar" . . . .
"Tweeduizend golden?" vroeg ik haastig, om mij to prepareeren
op den schrik .
"Zooveel niet," zei ze, verheugd dat ik er ver overheen was -„maar Loch veel to veel . Achthonderd gulden ."
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We keken elkaar aan, en 't kwam ons beiden op dat oogenblik
voor, dat achthonderd gulden niet veel was .
"Mijn lieve, beste Bartjens !" hief ik na eenige oogenblikken aan
"Ik bewonder u . Ik begrijp niet, hoe gij moed en lust gehad hebt
om al die leelijke cijfers op to schrijven en bij mekaar to tellen . 'Gij
zijt nog zoo zwak . Gij hadt dat aan mij moeten overlaten ."
Ik vrees, dat de aardigheid van Bartjens haar ontging, maar het
vriendelijke van mijn verwijt trof haar in 't goede, lieve hart .
,We hielden ons beiden met 't zelfde onderwerp bezig," zeide zij
half vroolijk . "Gij waart immers ook aan 't werk om voor onzen
kleinell j ongen to zorgen ? "
"Met dit onderscheid, dat ik hem bij de statistiek heb ingeschreven en daarop, ik zal 't u maar bekennen, als_ een gek heb zitten
droomen, of ik er een minister of een lid van de Kamer van maken
zou, terwijl gij uw stuivers en dubbeltjes terzij leidet om die droomen waar to maken . 0 gij praktische vrouwen !" . . . .
"Och, mijn cijferen zal ook niet veel helpen", was bet antwoord ;
en weer klonk haar stemmetje droevig . ,Hoeveel jaren zullenwij nog
moeten inzuinigen om onze eigen schulden to betalen, eer er voor
mijn arm ventje wat overschiet?" . . .
Ik geloof, dat ze in haar verbeelding ons arm ventje al bedelen
zag langs 's heeren straten .
"Nu, zoo'n vaart zal 't toch wezenlijk niet loopen," zei ik bemoedigend . Die achthonderd gulden is de heele wereld niet. Ik zal
ze van oom Willem to leen vragen en wij zullen 't bij gedeelten
afdoen . Oom kan 't zoo lang wel missen en hij zal begrijpen dat, als
men na veertien maanden getrouwd to zijn, al een wieg in huis
moet halen . " . . .
Ze keek mij stilverwijtend aan .
"Vergeef mij, lieve, ik wil maar zeggen dat oom wel weet, date
een jong huishouden veel geld kost, . . . Laat ons ondertusschen eens
kijken, waarop wij zoo al bezuinigen . . . . zouden . . . . kunnen . . . .
Ik zou, zoo als ik gezegd heb, kunnen beginnen met niet meer to
rooken, ik zal bedanken voor de societeit en mijn reisplannetje voor
dezen zomer opgeven . "
Ze was door bet uitzicht op hulp blijkbaar verlicht en aanvaardde
't met beide hander . De vrouwen vragen niet van waar en hQe er
hulp komt en wat die hulp kost ; zij zien alleen bet gevaar, en haar
eenige vraag is ; hoe dat to ontkomen ?
Mijn voorstel om eens na to gaan op welke artikelen wij zouden
bezuinigen, kreeg dus 't aanzien van een vriendelijke uitnoodiging
tot bet bouwen van kleine luchtkasteelen . Ze had die nog nooit
afgeslagen en ook nu helderde haar gezichtje er van op .
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,Goed", zei ze, niaar op 66n conditie : dat ge uw sigaren
behoudt ; ik weet wat u die opofferingkostenzou ; en dat er van 't
bedanken voor de societeit en 't opgeven van uw reisplannetje voor
van 't zomer niets inkomt . Gij zoudt heelemaal versuffen van dat
thuis zitten en studeeren . . . . ge zoudt van de menschen vervreemden als gij nergens meer kwaamt . Op die dingen wil ik van geen
bezuiniging hooren . Beter kan i k wat opofferen . Ik ga dit jaar Loch
nergens been . Dat is mijn stellig besluit en ik heb dus ook geen
zomerhoed en geen nieuwe mantille noodig ."
"In eeuwigheid iliet! Dat zal nooit gebeuren! Gij gaat van 't
zomer wel uit . Zoodra 't zacht weer is, gaat gij elken dag wandelen en onze jongen achter u, en ik ga mee zoo dikwijls ik kan . Gij
gaat ook eens toeren nu en dan . . . . Ge moet ook een paarma-anden
naar Gelderland . Een hooge lucht is goed voor u, is noodig om mijn
lief wijfje weer geheel to herstellen . . . . En dan wil ik niet, dat gij er
een greintje minder uitziet dan verleden jaar . Hoor eens, drop
wordt niets bezuinigd ."
,,Maar, lieve beste, ik kan u toch 's middags niet minder voorzetten dan ik tot nog toe deed - ; en geen menschen vragen? Och
gusjes! Wie hebben we nou van 't jaar gehad? En logees! Ja, Suze
moet een week of drie komen, dat heb ik haar beloofd, en Evert
met zijn vrouw kunnen wij Loch ook niet meer afschrijven, en
hun nichtje, dat meekomen zou . . . . Weet j e wat ? . . . . Ik zal elke
week drie gulden op 't huishouden zien uit to winnen . Dat 's
honderdvijftig gulden ." . . . .
Goed, en ik zal een boek schrijven . Dat geeft, geloof ik, een
"
honderd
gulden of twaalf . Ik weet zeker dat Van Lennep voor
zijn Klaasje Zevenster meer dan . . . ."
,Maar dat zal u to veel inspanning kosten : dat moet, hoor
ik, een vreeselijk vervelend werk zijn . Beloof mij, als 't zoo is,
dat ge 't niet doen zult."
"We zullen kijken", zei ik, en 'k gevoelde reeds iets van den
hoogmoed, die de borst eens auteurs doorstroomen moet, wanneer
hij, gelijk wij 't noemen, leeft van zijn pen . We zullen kijken .
In elk geval is 't beter die achthonderd gulden to verdienen,
dan uit to zuiAigen . Zoo overdadig hebben we toch ook niet geleefd ."
Wij brachten verder den avond genoeglijk door . Bij 't s o up e r
dronk -1k een glaasje fijnen wijn, then ik bewaard had tot den
plechtigen dag, waarop mijn vrouw voor 't eerst de kamer zou
mogen verlaten .
Oom Willem leende mij de achthonderd gulden . Toen hij na
eenige jaren stierf, stond de volle som afgeschreven op mijn erf portie .
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TWAALFDE HOOFDSTUK .

Een vreeselijke scene .
Ik moet dit hoofdstuk beginnen met 't photographieportretje van
een tante mijner vrouw. Is 't mijne schuld dat de photographie niet
flatteert, of dat tante juist op een zeer ongunstig moment geposeerd
heeft? Men moet die dingen nemen . . . zooals 't valt.
Oorspronkelijk was tante de liefste huisvrouw en moeder geweest,
die men zich denken kan . Haar familieleven van voor vijf en twintig
jaar werd nog altijd door de stamgenooten als een model van vrede,
orde en onderlinge liefde geprezen, en daarvan bestonden nog al de
restes, zoolang men maar niet met zekere droevige levenservaring in
aanraking kwam . Lei men ongelukkig den vinger op dat zeere
plekje, of wees men er slechts naar, of deed de noordenwind zijn
invloed gelden, zonder dat gij of ik er iets aan toe- of afdeden, dan
was Holland in last, dan veranderde tante opeen s van gedaante,
dan schudde zij de , engelenvleugelen af, en nam 't a i r aan, alsof
ze voor het vervolg van hare levensreis bij voorkeur aan den
arm van een aanspreker zou willen wandelen .
Die zeere plek was niet de herinnering aan oom's dood . (Deze
maakte tante weemoedig en zachtaardig) . 't Was de treurige ervaring
die zij als moeder van vier huwbare dochters opgedaan had ; de
grievende teleurstelling, van den kant der mannelijke bevolking
van onzen aardbol ondervonden . -- Als gij ongelukkig aan dat punt,
kwaamt, gaf tante wel is waar geen teeken van pijn, slaakte zij geen
gil, die u door de ziel sneed, maar ze wierp u, indien ge een man
waart, een juist gemikte hatelijkheid naar 't hoofd, of ze schoot, als
er een gehuwde vrouw in de nabijheid was, een bom vol doodelijke
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stoffen in de binnenkameren van haar huiselijk geluk . . . . In die
oogenblikken was tante een verschrikkelijk mensch .
De nichtjes waren wezenlijk altijd lieve meisjes geweest, en hare
moeder was niet de eenige, die zich verwonderde over de omstandigheid, dat de jongste nu reeds bijna de dertig gepasseerd was, en
de reeks nog altijd onverbroken . Zelfs heeren, die 't volkomen in
hun macht hadden en gerechtigd waren aan dezen onnatuurlijken
toestand een einde to maken, gaven hunne verbazing daarover in
vertrouwelijke oogenblikken lucht, en duizend gissingen werden
geopperd om bet raadsel to verklaren .
Van al die gissingen is er maar een, die mij niet gansch ongegrond voorkomt . Tante had steeds den mond vol van de verzekerdheid, "dat huwelijken in den hemel gesloten worden," maar tevens
een al to ruime opvatting van de medewerking, die daarbij op de
aarde verwacht wordt
.
.
Drie dagen had tante bij ons gelogeerd . Morgen zou ze vertrekken . Gedurende al dien tijd had mijne vrouw met haar zitten redeneeren van den morgen tot den avond, en was verrukt over tantes
lievigheid, over haar belangstelling in alles, tot in de kleinste dingen, over haar doorzicht en tact om raad to geven en vingerwijzigingen to doen . . . . in een woord, over hare moederlijke welwillendheid en zorg . Vooral voor ons kindje was zij allerliefst geweest.
Ik posteerde mij als professor in de zielkunde en verklaarde dit
verschijnsel aan mijne vrouw .
"Zie," zei ik met al de deftigheid, die met de bewustheid een
psychologisch raadsel op to lossen, samengaat : "zie beste ! de zaak
is deze . Tante heeft sinds twintig jaar en langer gedweept met de
gedachte, dat zij vier jonge huishoudens zou mogen in orde brengen,
en nu is in deze drie dagen de hartstocht daarvoor tot uitbarsting
gekomen . Als ik mij niet vergis, zal zich weldra een krachtige
reactie openbaren, namelijk wanneer ze weer thuis is . Neem u in
acht, dan krijgt gij de keerzij der medaille ."
Meer kon ik er dien avond niet van zeggen, want ik had slaap .
Bovendien trok mijne vrouw een lipje en tante die vroeg op reis
moest, tikte nog even aan de slaapkamerdeur om tezeggen : ,of neef
vooral aan haar denken zou," 't geen wou beduiden, of ik haar tijdig
zou laten wekken . "Jawel taste ! daar kunt u gerust op zijn . Ik zal
er zelf voor zorgen . Slaap wel !"
Ik bracht tante op haar tijd aan de diligence . Ze verzekerde mij
herhaald, dat ze in jaren drie zulke genotvolle dagen niet had gehad .
Twee d agen later zaten wij recht gezellig e n v i s- a -- v i s a mn 't
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ontbijt, toen er een brief kwam . Ik zag een glans van blijde verrassing op bet gezichtje minner vrouw . Dat vind ik recht lief," riep
zij uit "pas weer thuis en nu al geschreven ! . . . En 't is een lange
brief ook," ging zij voort, terwijl zij 't zegel openbrak . "Ge neemt
Loch niet kwalijk dat ik 'm maar eens dadelijk inkijk ? Gij zult ook
wel nieuwsgierig zijn to hooren, hoe de goede vrouw 't maakt."
"In 't minst niet," gaf ik ten antwoord, waarbij in 't midden
bleef of dit gold voor de eerste of voor de tweede vraag ; in 't
minst niet . "
Zij zette zich op haar gemak in haar stoel en was na een paar
oogenblikken geheel verdiept in de lectuur .
Ik verschanste mij onderwijl achter de Haarlemmer Courant, en
spionneerde van terzij . De brief intrigeerde mij . Die lange epistel
kwam mij verdacht voor, half omdat ik tante wezenlijk niet recht
vertrouwde, zoodra ze haar news in een ander mans zaken gestoken
had, half omdat ik even goed als iedereen verzot ben op de rol van
profeet, en mijne vrouw hoopte to overtuigen dat ik gelijk had
gehad, toen ik van de keerzijde van tantes lieftalligheid sprak.
Hetgeen ik waarnam was mijne volle aandacht waard . De blijde
verrassing, die zich op het vriendelijk gezichtje geteekend had, vond
in den beginne blijkbaar bevrediging. Deze werd zelfs sterker toen
zij eenige regels had gelezen . Nu, ik kon wel raden wat daar in
stond . Dankbetuigingen zonder end, verzekeringen van de innigste
belangstelling in al wat ons wedervoer, of ooit zou wedervaren, van
de meest onbeperkte ingenomenheid met mijne vrouw en met alles
wat haar omringde ; eindelij k een zee van lievigheden over . . . het
kindje, dat zijn weerga niet had in de bekende wereld . . . . Ik zag
aan een onbeschrijfelijk zoeten glimlach dat de brief over die
onderwerpen liep .
Een alinea scheen een nieuw thema to openen . Dit was blijkbaar
van minder gewicht . Hoogst vermoedelijk gaf tante bier een relaas
van haar reis en tehuiskomst. 't Gezichtje van mijne vrouw teekende
kalmte en rustigheid . Ik zou waarschijnlijk in mijn Haarlemmer zijn
teruggezonken, als zij mij niet had gezegd dat 't een heel lange
brief was . Er moest dus zeker nog variatie komen .
Op 't midden van de tweede pagina kwam langzamerhand die
verandering . De uitdrukking van bet vredige gelaat tegenover mij
werd ernstig, eenigszins pijnlijk zelfs, nu en dan met een zweem
van bitterheid. 't Leed geen twijfel of er werd een onaangenaam
onderwerp aangeroerd . Wat of dat wezen kon ?
"Er is toch geen kwaad bij ?" waagde ik to vragen . Er zijn
immers geen zieken bij tante aan huis ?"
"Neen, dat volstrekt niet," antwoordde zij, even opkijkende .
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"Alles is in orde" . . . . en weder verdiepte zij zich in de lectuur,
terwijl de min vroolijke uitdrukking dezelfde bleef .
"Ik dacht, dat er soms iets minder aangenaams in den brief
stond," vervolgde ik met eenige aarzeling, ,gij kijkt zoo ernstig
"
en
"O neen, ge behoeft u volstrekt niet ongerust to maken, alles is
heel wel, geloof me," en zij knikte mij even glimlachend toe, als
't ware om mij een zacht verwijt to doen over mijn nieuwsgierigheid .
Maar de glimlach gleed voorbij, als een bleeke zonnestraal op een
regenachtigen dag, en maakte weer plaats voor de peinzende uitdrukking van straks .
,Nu, ik meende maar zoo" . . . . wilde ik zeggen, doch zij was
opnieuw in haar lectuur verdiept.
Ik begreep, dat ik er niets van zou hooren, voordat de geheele
brief ten, einde was, en verzonk dus voorshands in diepe mijmering .
Wat kon die brief bevatten dat haar vroolijk gezichtje zoo effeli
streek ? Al spoedig stond 't bij mij vast, dat 't niets anders kon
wezen dan een reeks van klachten over bet lot onzer nichten, eenige
jeremiades over de mannen, die onwrikbaar volhardden in hull
onverschilligheid en nu wel zouden blijven volharden tot tante
en de nichten alle vijf dood waren .
Evenwel, hoe kon ik 't verklaren dat dit onderwerp zoo'n diepen
indruk maakte op mijne vrouw ? Ze hoorde immers die klachten
niet voor 't eerst ! Wij hadden die familieramp al zoo dikwijls samen
gepeild, dat haar gevoel op dit punt zoo niet verstompt, dan toch
zeker vrij wat minder Leer geworden was . O ok liet 't zich niet verwachten dat tante nu, na twee dagen, schriftelijk een onderwerp zou aanroeren, waarover zij gedurende haar verblijf ten onzent geen woord
had gerept . Er moest dus iets anders in 't spel zijn, want bet hoofdje
boog zich hoe langer hoe meer peinzend over bet blad, en alle
levenslust was van wang en lippen geweken, anders zijn zomer- en
winterverblijf . Als ik er lang op keek, zou ik mijne ongerustheid
niet kunnen bedwingen . . . . en Loch was 't na hare verzekering
dwaas, mij ongerust to maken .
Ik sloeg daarom de oogen in de "Opreebte," en trachtte met
cenige belangstelling de advertenties to lezen . Behoef ik to zeggen,
dat 't mij ten eenenmale mislukte ? Ik zag, als 't ware door de courant been, den somberen trek op bet lieve gezicht, dat nog nooit
uit zijn plooi was geweest, en ik werd boos op tante . Waardoor dan
ook, zij had mijn vrouwtje droevig gemaakt, en dat was op zichzelf
al misdadig. Waartoe diende dat ? Was er iets treurigs in de familie ;
iets akeligs in hare omgeving gebeurd . . . . zij behoefde dat immers
niet to vertellen ? Niets of niemand dwong haar tot de mededeeling .
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Alleen die onverbeterlijke babbelzucht, die aan vele vrouwen eigen
is, kon daarvan de oorzaak zijn . Waarom bemoeide zij zich niet liever
met haar eigen zaken ?
"Zou ik ook mogen weten wat tante in bet laatste gedeelte van
haar brief schrijft ?" vroeg ik, toen een kleine beweging mij to
kennen gaf dat de lectuur ten einde was .
Zij bleef peinzend voor zich staren en gaf een ontwijkend antwoord : "Niets wat u in 't minst zou interesseeren, beste man!"
Dat "beste man" was weinig geschikt om mij tot berusting in
haar geheimzinnigheid to stemmen . Het moest iets beduiden,- want
't was voor de eerste maal gedurende ons huwelijk dat zij mij zoo
toesprak, en er lag in haar toon een zekere deftigheid die mij
hinderde .
"Dus hebt gij u straks kennelijk vergist," zeide ik een weinigje
spijtig, "toen ge meendet, dat ik veel belang zou stellen in tantes
brief ."
"Nu ja, maar in dit gedeelte niet . Tante schrijft mij over allerlei huiselijke quaesties ."
't Woord h u i s e l ij k beviel mij alweer niet, en 't woord q u a e s t i e
maakte mij wrevelig. Wat had tante met mijn huis to maken, nu zij
"Mij
't voor twee dagen had vaarwel gezegd, en q u a e s t i e ?
dunkt, lieve meid, dat de goede beste vrouw wel zou doen met
zich buiten de q u a e s t i e s to houden . Zeg mij, bid ik u, eens rond
en eerlijk : Heeft tante wecr kwaad gesproken ?"
"Ik weet heel goed, dat gij niet van tante houdt," was 't ontwijkende antwoord . "Zij kan geen goed bij u doen ; dat heb ik al
Lang gemerkt ."
Dat is to zeggen, als zij goed doet, kan ze ook goed bij mij
doen," zei ik, niet weinig ingenomen met deze geestige woordspeling, die evenwel aan mijne vrouw ontging, of die zij stilzwijgend
liet liggen .
"Ze heeft u nog nooit iets in den weg gelegd . Ze houdt zelfs
veel van u ."
"Dat is zeer vereerend voor mij, maar ge weet : liefde en vriendschap kunnen niet van een kant komen . Schrijft tante ook over mij
in dezen brief ? Ze is zeker vol van mijn lof, en verlangt ons
spoedig weer eens op to zoeken ."
"Ik moet zeggen, na de laatste Brie dagen, die ze hier heeft doorgebracht, verlang ook ik haar weer eens bij mij to hebben ."
Ze
keek mij bij deze woorden een beetje uittartend aan .
"'t Is mij wel, als ze dan later maar geen onaangename brieven
schrijft."
"Wie heeft u gezegd, dat deze brief onaangenaam is ?"
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» ZTwe geheimzinnigheid, min beste !'
Jk ben niet geheimzinnig, maar gij schijnt bijzonder argwanend
vandaag . . . Daar, lees, als ge wilt, den brief zelf !" . . . .
Ze zei dit laatste niet zonder inspanning, en terwijl een hoogrood
hare wangen kleurde . Mijn argwaan werd daardoor grooter in plaats
van kleiner . 't Was duidelijk, dat zij met then brief geen royaal
spel speelde .
Evenwel, juist daarom kon ik hem niet aannemen . Ik wilde den
schijn niet hebben alsof ik haar wantrouwde, en voelde mijn eigenliefde gekwetst door den vorm van concessie, die in het aanbod lag .
,Dankje," zei ik droogjes . "Ik wil graag gelooven, dat de inhoud
mij niet interesseert en . . . . niet aangaat ."
Ik moet deze laatste woorden zeker vrij scherp en bitter hebben
uitgesproken, want ik zag hare hand beven toen zij die terugtrok,
en een paar tranen welden op in hare oogen . . . . doch 't was reeds
to laat om terug to treden en toe to geven . Zij had mijn argwaan
opgewekt en gevoed . Ik moest sterk en desnoods hard zijn, hoeveel
mij dat ook mocht kosten .
Hot hoofd des gezins werd in mij wakker : Ik greep bij wijze van
instinct naar mijn kroon . Er was ergens in 't heelal iets, dat haar
in gevaar zou kunnen brengen . Een wapenkreet klonk langs al de
wachtposten van mijn koninklijk gebied . Ik moest, 't kostte wat
bet wilde, mij laten gelden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
't Is bier een zeer geschikte gelegenheid om een portretje op to
hangen van den jeugdigen echtgenoot-huisvader, zonder twijfel een
van de koddigste verschijnselen der schepping, vooral wanneer hij
op zijn toonen gaat staan, de hand in zijn vest steekt en zijn kuif
opstrijkt, als had hij zijne borst reeds vol decoraties, waarvoor de
dienders op straat blijven stilstaan en de schildwacht 't geweer
presenteert .
De "Schoolmeester" heeft ons den haan geteekend . Hij zou nog
beter schets van der mannen ijdelheid hebben geleverd, als hij den
jeugdigen echtgenoot tot model had gekozen, in de oogenblikken
waarop deze tot zichzelven zegt : Ik moet zorgen dat ik de baas
blijf," terwijl er, uren in den omtrek, niets to b a z en is . Een haan
heeft vele vrouwen, en als er twee of meer van de schoone sekse
elken da'g met elkander moeten omgaan, kan de beer des huizes
zonder voorbarigheid wel aannemen, dat er niet lang vrede zal zijn .
Maar de nieuwbakken echtgenoot en huisvader heeft, volgens alle
ordentelijke wetter, slechts een vrouw, en deze heeft, Lien tegen een,
nog nooit een beginsel van revolutie in zich voelen opkomen, als
de monarch reeds lang bezig is, zich to wapenen .
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Zou 't ook kunnen zijn, dat de oorzaak van dien zenuwachtigen
angst in 't wortellooze der jeugdige dynastie ligt .
Onze kersversche huisvaders zijn gewoonlijk pas aan de plak van
papa of schoolmeester ontkomen . Zij hebben maar zelden hun titels
en waardigheden geerfd, en nog zeldzamer verdiend of veroverd .
't Is gewoonlijk, vandaag een knaap en morgen een man, vandaag
wandelen langs 's heeren straten en morgen burgemeester . . . .
Dit laatste beeld is misschien nog wel 't beste en nauwkeurigste . . . .
Nu, wij weten allemaal dat de vruchten van bet over-'t-paard-beuren
zijn : opgeblazenheid, zenuwachtigheid en lichtgeraaktheid .
Ik, jeugdige huisvader, had van die producten heele manden vol .
Ik bezat de innige overtuiging, dat in elk goed georganiseerd huis
de man de baas moet zijn (nu, dat was goed gezien) . Ik had mij
verder in bet hoofd gezet, dat een man, die eens de teugels overgaf,
of ze ook maar voor een oogenblik slap liet hangen, nooit meester
van 't terrein kon blijven, (dat was minder juist, maar kon Loch
nog zijn goede tide hebben) . Ik verbeeldde mij eindelijk, dat 't beter
was, bij de eerste gelegenheid de beste krachtig op to treden, dan
door verkeerde zachtheid misschien den toestand to bederven, (dat
was geheel mis, tegenover een vrouw, zoo weinig revolutionair als de
mijne, die misschien wel eens uit gekheid mijn kroon en schepter
zou wegstoppen, maar ze stilletjes weer op hun plaats brengen,
zoodra ze zich had verzadigd aan mijn verlegenheid) .
"Indien uwe tante over dingen schrijft, die u alleen aangaan, dan
hoop ik dat gij verstandig genoeg zult zijn, om ze als niet ingekomen to beschouwen . Ge zult toch zeker geen geheimen willen hebben waar ik buiten ben" . . . .
Ik kon haar niet aankijken, voordat deze mooie phrase uit was .
Ik moest de woorden er uitstooten, want nog nooit had ik tot haar
gesproken op dien toon . . . maar 't m o e st, al klonken de woorden
alsof ze van lood waren, en al voelde ik een pijnlijke neep in mijn
linkerborst . Als ik haar had aangekeken, zou mijn hart wellicht
gebroken zijn . 't Was nu al erg genoeg, want in den diepsten toon
eener m arch e fun e b r e, klonk 't mij in de ooren
"Gij zijt hard tegen mij . Ik weet dat ge dit zoo niet rneent."
Doch ik vermande mij, (waarvoor anders was ik een man?) en
zeide nog altijd zonder haar rechtstreeks aan to kijken
"Ik ben niet harder dan ik wezen moet . Ik zie een wolkje tusschen ons opkomen, en ik mag dat niet dulden . Gij loopt gevaar
een roekeloos spel to gaan spelen met ons geluk en onze rust!"
Dat was flink gezegd . 't Was een lange teug uit den beker mijner
splinternieuwe ijdelheid, en 't gewone effect bleef niet uit . De wijil
uit de aartsvaderlijke kelders steeg mij naar 't hoofd .
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"Ik acht 't mijn plicht, als man en hoofd van mijn gezin, de kiemen van wantrouwen en argwaan in de geboorte to verstikken ."
Zij antwoordde niet . Ik geloof dat de ongewoonheid van het
geval haar stom maakte . Ik moest dus wel voortgaan, en ik kreeg
er een blauwbaardachtig genoegen in .
"De vrouw mag en zal geen geheimen hebben voor haar
man . Dat is 't begin van alle huiselijke ellende ."
. Zelfs op deze beide spreuken, die ik nog al mooi vond, bleef
zi~
j zwijgen . En daar ik haar nog alt~jd niet aankeek, kreeg ik
niet het minste naricht omtrent het effect !
"Dat uwe tante u schrijft is goed . Ik zie gaarne, dat gij de
betrekking met uwe familie onderhoudt . Nooit zal ik er mij tegen
verzetten als nu en dan een lid uwer familie komt logeeren ; maar men moet onze huiselijke rust eerbiedigen, en wie dat vergeten, then zal ik weten to toonen, dat ik het hoofd ben . en in mijn
eigen huis aan niemand het recht geef den baas to spelen !"
Ik geloof, dat ik zoo nog wel een uur had kunnen doorpraten . 't Ging mij als vele notarissen en ambtenaren, die breedsprakig worden, omdat de stadhuistermen hen bedwelmen . Toch had ik
de volledige overtuiging dat ik doodkalm en nuchter was .
Een blik op mijne vrouw vermeerderde slechts mn jne overspanning.
Ze zat marmerbleek voor zich to kijken alsof niets van wat ze
hoorde en zag, haar aanging . Later heb ik begrepen, dat zij versteend
was van schrik . Destijds hield ik 't voor koele onverschilligheid,
waarmee zij zeker wilde aanduiden dat ze onschuldig was en, in
't gevoel harer onschuld, mijne verwijten verachtte . Behoef ik to
zeggen, dat dit mij woedend maakte ? Evenwel, juist daardoor kwam
ik een oogenblik tot bezinning en keerde mijn gezond verstandterug .
De hartstocht, die bij mij aanklopte, was nog nooit overmijn drenipel
geweest . Mijn eerste beweging was, hem of to wijzen . Mijn toon
inoet dit verraden hebben, want toen ik een twintigtal spreuken en
alledaagschheden op het straks gezegde liet volgen en, terwijl ik
haar aanzag, een soort van bezweringsformulier tegen tante en hare
geestverwanten uitgalmde, sloeg zij hare oogen op en keek mij
zoo zachtverwijtend in 't aangezicht, dat ik mijne wangen voelde
kleuren en in de eerste drie seconden mij niet wist to bergen .
"Lieve man!" zei ze, terwij 1 ze me even smeekend aanzag,
"gij kunt dat alles niet meenen . Straks zult gij berouw hebben
over uwe wreedheid ."
Dat was voor mijne waardigheid vvederorn to kras . De jonge koning
werd, zoo 't scheen, met medelijdende verschooning bejegend .
Geen prins van den bloede, die dat verdraagt ! "Indien dat waar
is," zei ik daaroin vrij bits, ,dan kunt gij mijn billijke ontevre-
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denheid gemakkelijk wegnemen . Zeg mij maar alleen wat tante
u schrijft."
"Ik heb u den brief ter lezing gegeven," antwoordde zij met
~eenige hapering in de stem, en gij hebt er geen oog in geslagen ."
Dat was waar, doch juist daarom zeer onaaiigenaam . Er schoot
mij niets over dan de laffe opmerking dat ik niet verkoos to lezen,
wat zij meende mij to moeten verzwijgen ; dat zij, indien er niets
achter stak, mij zeer goed dadelijk op de hoogtehad kunnen brengen .
Ten overvloede wikkelde ik inij in den mantel eener kwajongens-onverschilligheid en zei, dat de heele historie niet waard was er
langer over to prates .
Evenwel, ik mocht doen wat ik wilde, ik was in de minderheid
,en verloor per seconde aan waardigheid en gezag. Ik had al de troepen van mijn ingebeeld koninkrijk noodig, om niet buiten gevecht
gesteld to worden . De militie en de schutterij, de ban en achterban,
alles moest in de wapenen .
Zij bleef peinzend voor zich zien, blijkbaar nog verbaasd over de
groote veranderingen, die bij mij hadden plaats gegrepen . 't Was of
zij meer naar de oplossing van bet raadsel mijner verbolgenheid
zocht, dan naar een middel om mij to bevredigen -, en ik kan niet
zeggen, dat die houding geschikt was om mijne stelling to versterken . Ik koos dus de beste partij, trok mijn gezicht in een effen
plooi, dronk bedaard mijn kopje thee uit, vouwde de courant toe
alsof 't de fijne wasch was en stond langzaam op
,We schijnen
elkaar dezen morgen niet to zullen verstaan," zei ik zoo koel mogelijk . Ik wil u vanmiddag, als gij wat kalmer zijt, gaarne de gelegenheid geven om er op terug to komen . Ik heb nu nog wat to
werken, adieu, tot straks lie . . v . . e !"
Dat 1 i e v e klonk zeker al heel koud . Zij kromp er voor ineen .
Toen ik bij de deur mij even omkeerde, zag ik dat zij de handen voor
de oogen sloeg .
Twee tellen later stond ik in de gang en gevoelde mij een
grooten lummel .
Ik had den moed niet naar mijn studeerkamer to gaan . Mijn eer
gedoogde niet, dat ik de deur weer opende en mijne plaats aan de
ontbijttafel weer innam . Hier in de gang kon ik niet blijven, en
deze plek verlaten was even onmogelijk . Al wat ik doen zou was
belachelijk, en al wat ik deed was dwaas .
't Beeld mijner vrouw met de hander voor de oogen oefende op
mij een verlammenden invloed . Ik moest weder tot haar en kon niet .
Ik beduidde mij zelven dat een haastige verzoening zoo goed als
een troonsafstand was, en ik zou mijn levee gegeven hebben voor
een vriendelijk woord van hare lippen !
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Omm aan het dwaze figuur, dat ik maakte, de noodzakelijkste herstellingen aan to brengen, stapte ik met hoorbare schreden door de
gang heen en weer, nu eens voor 't raam van de binnenplaats staan
blijvend, waar ik niets to zien had, dan weer met alle attentie op
't weerglas kijkend, waarin ik niet 't minste belang stelde .
Of die beweging mij goed deed en de koelte van de gang mijn
bloed tot bedaren bracht, dan wel of het beeld van mijne vrouw
daarbinnen mij rusteloos vervolgde en door smart en wanhoop heen
tot zachtmoedigheid drong -, dat weet ik niet . Zeker is 't, dat ik
langzamerhand een heel anderen kijk op de zaak kreeg, dat ik in
eigen oogen eerst een drijver, toen een lichtvaardig rechter, daarna
een roekelooze dwaas, een ingebeelde gek, een onhandige zotskap
en eindelijk een blauwbaard, een monster van wreedheid werd, terwijl
de onschuld mijner vrouw achtereenvolgens mogelijk, waarschijnlijk,
ontwijfelbaar, daghelder en engelrein bleek to wezen .
Zoo stond ik ten laatste voor het raam van de binnenplaats, en
hield mijne blikken schijnbaar onbeweeglijk gericht op een bezeinstok
en een keukenemmer -, geheel verdiept in de analyse van het
gebeurde, en met een gevoel van diepe vernedering en grenzenlooze
rampzaligheid . Mijn gezagbetooning had mij geleerd, dat ik allen
aanleg voor het despotisme miste . 't Eenige wat mij overschoot was,
mijne onderdane de hand to gaan reiken en den constitutioneelen
regeeringsvorm of to koiidigen .
Door mijne overpeinzingen had ik niet gehoord, dat de deur van de
ontbijtkamer zachtjes geopend was en mijne vrouw vlak achter mij
stond . Geheel onverwacht voelde ik hare hand, die de mijne zocht,
en haar hoofdje, dat zich tegen mijn schouder vlijde . Ten ik op
dat hoofdje neerzag, ontmoette ik twee groote blauwe oogen, die in
tranen zwommen -, als het kristallen meer, waarop een nevel ligt
uitgespreid .
"Vergeef mij," fluisterde zij . "Ik heb niet goed gedaan . Ik had u
den brief inoeten voorlezen ."
Indien een engel ware neergedaald om mij to vertellen, dat ik een
heilige was, ik had niet meer verbaasd kunnen opkijken, dan nu ik
mijn vrouw in de oogen keek . Laat mij er bijvoegen, dat ik mij
nooit meer vernederd heb gevoeld . Geruimen tijd kon ik haar niet
antwoorden . Ik poogde in hare oogen to lezen of ik waakte of
droomde, en verloor mij in de weelde dier lectuur .
„Gij hebt u niets to verwijten," zei ik eindelijk . "Mij dunkt,
indien er sprake van vergiffenis is, dan past 't mij " . . . . Indien er
sprake is van vergiffenis! . . . . 0, wij ijdele en kleingeestige heeren
der schepping, dat we altijd zoo'n rederijkersphrase bij de hand hebben, als het geheim derzielegrootheidin de onbegrensderoyaliteit ligt !
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"Ge weet niet, hoe verkeerd ik deed," zei ze, en verbergde haar
gelaat aan rnijne borst . "Gij hadt wel reden om boos to worden,
dat uw vrouwtje zoo wantrouwig was . Gij hebt gelijk gehad toen
ge mij dit verweet . 0, ge weet niet half welke leelijke gedachten ik
in mijn hart heb gevoed . Kunt gij 't mij vergeven ?"
"Lieve engel . . . . de schuld was geheel aan Inij . Mijn schandelijke
argwaan moet u diep gegriefd hebben ."
„Minder dan mijn eigen gebrek aan vertrouwen . Ik had u den
brief moeten voorlezen en geen voedsel geven aan then argwaan,
die bovendien meer dan gegrond was ."
"Maar al was dit zoo, wat ik nog zeer betwijfel, had ik dan bet
recht u zoo ruw to bejegenen ? Wat moeten u mijne verwijten hard
in de ooren hebben geklonken ! "
,, Vooral omdat ze verdiend waren . Ik zie't nu klaar en duidelij k in .
Ik heb mijnhartoiiderzochtenvoeloprechtberouw . Vergeeftge'tmij?"
"Maar lieve, ik weet niet wat ik u zou moeten vergeven . Gij
krijgt een brief van tante . Ik vat kwaad vermoeden op tegen den
inhoud . Ik maak taste zwart en sommeer u, haar kwaadsprekendheid
to openbaren . . . Lieve hemel ! als ik 't wel bedenk . . . . wat heb ik
u gegriefd, dwaas die ik was, en wat deed ik slecht u zoo to misken nen ! Vergeef t ge 't mij ? "
W ie van ons 't eerst de vraag beantwoordde, die zoo volkomen
eensluidend van beide kanten kwam, weet ik niet . Eigenlijk was
't overbodig die to beantwoorden, en ik geloof dat wij 't vergeten
hebben . Genoeg is 't, dat wij eenige minuten later weer in de ontbijtkamer zaten, nu niet v i s - a - v i s, inaar naast elkander op de
canape, telkens herhalend dat ieder van ons schuld en niemand iets
to vergeven had .
"En wilt ge nu den brief van tante niet eens lezen ?" vroeg zij
mij eindelijk, toen bet laatste spoor van den geleverden slag was uitgewischt . ,,'t Zal u doen zien welk Pen slechte vrouw gij getrouwd
hebt, en hoezeer ik uwe toegevendheid noodigheb . Beloof mid evenwel
vooraf dat gij, wat ge ook ontdekt, uwe vergiffenis niet terug zult
semen en . . . dat taste in de amnestie begrepen is ."
"'t Eerste is u verzekerd, 't laatste . . . . zal ik doen . . . . om
uwentwil . "
. . . . Daar hadt ge den monarch in zijn vol ornaat ! Ha, ik voelde
dat ik nog een kroon op 't hoofd had, al was 't een geheel andere
dan straks . Zij reikte mij den brief toe . Ziehier wat ik las
Na de vriendelijkste betuigingen van ingenomenheid met onze
ontvangst en den uitbundigsten lof aan onze gastvrijheid ; na een
reeks van overdreven loftuitingen voor ons kindje (waarvan ik straks
't effect volmaakt juist had beoordeeld), kwam er een tweetal blad-
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die dingen allemaal even kortzichtig ; de goeden zoowel als de kwaden !" Evenwel, de vrouwtjes zelve droegen er dikwijls de schuld van,
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Zij sprak deze woorden als in de biecht . Het kostte mij niet veel
moeite haar to bewijzen, dat als er gezondigd was, mijn hart bereid
7
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was alles to vergeven . Minder licht viel 't mij, mijne lippen to weerhouden van eene verwensching aan tantes adres .
„Gij hebt beloofd, dat zij in de amnestie zou begrepen zijn," herinnerde mijne vrouw, toen ze mij de wenkbrauwen zag fronsen .
"Dat heb ik gedaan -, maar alleen om uwentwil, en ik verzeker u, dat 't mij inspanning kost woord to houden . Vergeet niet, dat
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Zij lei mij de hand op den mond en zag mij vriendelijk in
de oogen .
"Denk aan uwe belofte," zei ze, en geef mij den brief terug ."
Twee seconden later had zij dit gedenkstuk van onzen eersten
twist in 't vuur vewornen
iedaar ! . . . . verteerd door de vlam
en . . . . gezuiverd
Nu, na jaren spreken wij nog dikwijls over die vreeselijke
s c e n e," als over een sprookje uit den voortijd . In then vorm heeft
deze herinnering haar nut .

DERTIENDE HOOFDSTUK .

Jouge wijsheid .
Ik begreep dat 't tijd werd, mij met de opvoeding van mijn oud.ste to gaan bemoeien . Hij werd over een paar maanden reeds vier
_jaar, en had al lang blijken gegeven van bijzonderen aanleg voor
.allerlei halsmisdaden . Mijne vrouw was, in mijne oogen, zoo min als
e enige vrouw ter wereld, geschikt om in zake de opvoeding veel
.goeds ten uitvoer to brengen . Zij bedierf de kinderen . Als ik er mij
niet in tijds mee bemoeide, zou er nooit iets van terecht komen . Ik,
d aarentegen, had over dat onderwerp gevestigde denkbeelden !
Wanneer ik mij thans, voor zoover dit binnen eens menschen vermogen ligt, met eenige jaren van ondervinding achter den rug, die
lheorieen weer voor den geest roep, dan moet ik in vollen ernst
vragen hoe 't mogelijk is, dat mijne omgeving de holheid en bodemloosheid van mijne meeningen en inzichtennietreedsbij den aanvang
heeft ingezien . De Loon, waarop zip geproclameerd werden, was toch
op zich zelf reeds meer dan voldoende om de toehoorders tot
nadenken to brengen .
Ik vroeg niet wat anderen over de opvoeding hadden geschreven
of gezegd, ik beweerde uitsluitend op de eigenaardigheden van den
kinderlijken leeftijd to letten . In 't pakhuis mijner theorieen staande,
verklaarde ik op hoogen toon den oorlog aan elke theorie .
Een kind moest zich vrij kunnen ontwikkelen ! Alle voorschriften
en voorbeelden waren uit den booze ! 't Eenige wat de ouders to
doers hadden was : aan hun kind de gelegenheid geven om langs den
weg van eigen overtuiging tot zelf beheersching to komen !
„Wat is een kind?" vroeg ik, en zonder die vraag to kunnen
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beantwoorden, of mijn oordeel over de beste opvoeding op to schorten totdat ik bet kon, vertelde ik aan alien, die 't hooren wilden,
dat een kind moest worden opgevoed overeenkoinstig zijn natuur en
kar kter, e n wa rheid, ie, na r ik stou weg bew rde,dormins
stens nevenhonderd van de duizend ouders schandeliik werd voorbii
rezien
"'t Kind moet met voorzichtigheid op den weg zijner ontwikkeling geleid worden," zeide ik, en ik gevoelde niet eens, dat dit
monster-axioma zoo oud als bet geslacht der menschen was . "Door
aan de kinderen zijn eigen voorstellingen en denkbeelden op to dringen, veroordeelt men zichzelven als opvoeder, " meende ik verder, en ik
vergat, dat er nooit iemand op de wereld geweest is, die niet
beweerde, dat hij bij de opvoeding van bet standpunt der kinderen
trachtte uit to gaan . "Een kind, dat zichzelf heeft leeren regeeren,,
behoeft geen andere hulp dan eene vriendelijke aanmoediging,"
voegde ik er bij, en ik meende alweer wat wondernieuws gezegd to
hebben .
Toch was (en hierin lag het gevaar der paedagogische wij sheid,
waaruit deze stellingen gelicht zijn), toch was mijn standpunt rui- •
mer dan dat van den aphorist op dit gebied . Mijne theorieen hadden
een verdere strekking dan men oppervlakkig zou gemeend hebben ..
't Waren meer dan onschadelijke grondbeginselen . Ik was ten voile
bereid ze onmiddellijk in toepassing to brengen, ja, (ik huiver als
ik er aan denk), evenals zeker bouwmeester, die aangenomen had
een toren to verplaatsen, ten bewijze van de nauwkeurigheid zijner
berekeningen en constructies, zijn eigen zoon, gedurende de werk
zaamheden, de klok in gezegden toren liet luiden, aarzelde ik
geen oogenblik mijn geheele nageslacht er aan to wagers .
Nu dan, mijn oudste jongen was bijna vier jaar, en zou onder
mijn bijzondere leiding komen . Mijne vrouw, verblind door 't vuur-werk mijner opvoedkundige prachtzinnen, had daar natuurlijk niets
tegen . De eenige vraag was dus, hoe ik mijne taak zou beginners . .
Ten einde aan mijne mededeeling een poetische tint to geven,_
zou ik hier graag willen vertellen, dat ik op een mooien Meimorgen
in de schaduw van een reusachtigen kastanjeboom mijn nieuwe waardigheid met een soort van inwijdingsrede begonnen had ; maar dat
zou tegen de waarheid zijn, en is dus onmogelijk . Ik aanvaardde
mijne waardigheid zonder s p e e c h en zonder plechtigheid, en dat
was waarschijnlijk de voorname oorzaak van mijne e c h e c . lmmers
dat ik een e c h e c leed, zal spoedig blijken .
't was in 't laatst van October . Wind en regen hielden hunne
jaarlijksche wedrennen op onze stranden en betwistten elkaar al spelend de alleenheerschappij . Beide uit de zee geboren, hadden zij bet,
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karakter, hunner moeder en schenen ze elkaar in wild- en woestheid
to willen overtreffen . Ze rolden en sprongen op de groote grasvelden
de glorie van den Boer of de weelde van den landheer, en bedierven
ze voor maandenlang . Ze joegen met vereende krachten de laatste
herfstbladeren van de boomers, en zetten ze na, uren ver, tot deze
voor een oogenblik rust kregen in een verloren hoek, of binnen de
geopende staldeuren van de een of andere boerenwoning .
Als ze niet vereenigdd konden kwaaddoen, dan verdeelden zij hunne
krachten om, na 't een of ander guitenstuk, weer samen voort to
.draven langs straten en grachten en de stille bewoners to versebrikken door hun gejoel en geschreeuw . Niemand was veilig voor hun
baldadigheid . De huurkoetsier, die in wanhoop van den bok was
,geklommen, wachtende op het oogenblikk waarop de eene of andere
-seboone in haar luchtig balkostuumm naar 't c a s i n o moest rijden,
en zich zoo dicht mogelijk had aangedrongen tegen het portier,voelde onverwacht een kouden straal in zijn hals . Als hij omhoog keek
. om de bron daarvan to ontdekken, dan spatte een zee van droppels
hem op den neus . Sprong hij op zij, dan loeide de wind hem zijn
hoongelach om de ooren . Op de sluis, waar bij mooi weer duizenden
menschen voorbij moesten, zat de mosselenvrouw eenzaam en verlaten onder haar katoenen parapluie. Ze had 't reeds lang opgegeven,
tegen then vreeselijken wind in to schreeuwen en wendde al haar
beleid aan om niet onverwacht haar dak to zien opnemen en in 't
water gooien . Nu eens werd 't van achteren opgelicht, dan weer
viel 't overzij, terwlj- I een bad van regen op den bonten omslagdoek
neerstortte . Soms werd 't omhoog geheven op gevaar of dat de eer,zame burgeresse een luchtreizigster zou worden, en de klanten den
volgenden dag verlegen zouden staan bij den eenzamen kruiwagen .
De lantarens waren reeds ontelbare malen gewasschen en de leunin,gen der bruggen vormden kunstmatige watervallen. In de winkels der kruideniers schoolden de menschen bij elkaar en troostten
,de dienstmeisjes zich over de vrijpostigheden van den bediende, door
,de bewering dat een mevrouw, die bij zulk weer over to lang uitblijven klaagde, nooit langer dan drie maanden een meidd zou kunnen houden . Er bleef geen water in de goten, ofschoon 't met bakken van de daken werd gegooid . De looden overlaatpijpen spoten 't
ver over de kleine steentjes, waar de wind 't uiteen joeg voordat het
-den grondd had bereikt . Alle zolderschuiten geleken op monsterachtige spiegels, en langs de gepleisterde muren der groote huizen liepen breede strepen, die, bij 't minste foutje in de constructie, naar
binnen slopen en de rust der bewoners stoorden door eentonig getik
ergens op 't mooie splinternieuwe tapijt .
Ik was even naar de societeit geweest om de courant to lezen . De
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couranten waren al even naargeestig als de rest van het heelal ..
't Papier was vochtig en de inhoud was zoek . De redacteurs hadden
gebruik gemaakt van het geheim, dat deze heeren alleen bezitten, om
kolommen vol to praten en toch niets to zeggen .
Nat en ietwat uit mijn humeur kwam ik thuis . 't Zal zoowat kwart
voor zeven zijn geweest . Naar mijn berekening moest de huiskamer
het eerste tijdperk harer gezelligheid zijn ingetreden . Het theeblad
moest op de tafel staan, mijn vrouw moest mij zitten wachten
met een vriendelijk beklag over 't slechte weer op de lippen, met,
onze jongste op den schoot en den oudste naast zich, bezig met zijn
legkaart uit elkaar to breken om haar straks met pa weer in orde
to brengen . In de kachel, die op mijn aandrang vroeg gezet en
gisteren al uitgebrand was, moest een klein stukje vuur branden r
genoeg om de kilheid van het vertrek weg to nemen en een voorsmaak to geven van het vroolijke snorren, wanneer de oostenwind
blazen zou en de ijskegels langs de ramen zouden hangen . Zoo stelde
ik 't mij voor, terwijl ik den regen van mijn mantel schudde en
met haastige schreden door de gang stapte . Helaas ! mij wachtte
een bittere teleurstelling.
Ik vond mijne vrouw in een hevige spanning, worstelend met al
de wapenen harer moederlijke teederheid tegen de beginselen van
toorn en de eerste sporen van wrevel . Onze eerstgeborene had een
kwade bui . Hij scheen zijne stem to willen paren aan het loeien vary
wind en regen, of onder den invloed van die natuurverschijnselen
to staan . Er was, zooals ik weldra vernam, geen huis met hem to houden. Juist toen ik binnentrad, stond hij met de kleine voetjes to
stapnpen van kwaadaardigheid, omdat mama hem niet wou toelaten
zijne handjes uit to steken naar de kachel, die voor hem een nieuwe
verschijning, een curiositeit was .
"De jongen is niet to regeeren !" riep mijne vrouw mij toe . Ik
begrijp niet wat hem bezielt!"
Ware mijne vrouw kalm geweest, dan had ik op dat oogenblik
hoogstvermoedelijk toegegeven aan mijn eerste neiging, en al mijn
wrevel over het slechte weer en 't schrale courantennieuws in eenige
welaangebrachte kleine vermaningen aan den jeugdigen misdadiger
gelucht. Maar, gelijk 't gewoonlijk gaat, al kan geen psycholoog dat,
verklaren, de drift miner vrouw werkte verzachtend op mid ; ten
minste, zij gaf een andere richting aan mijn wrevel . Deze kreeg nu
lucht in den vorm van eenige pedante, hooggelaarsde en scherpgespoorde opmerkingen, en daarmee aanvaardde ik mijn nieuwe waardigheid van opvoeder .
,Waarom laat ge den jongen zijn gang niet gaan?" vroeg ik op
den nuchtersten toon .
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"Zijn gang laten gaan ?" was 't verbaasde antwoord . "Ik begrijp
niet wat gij daarmee meent . 't Kind wil met alle geweld naar de
kachel . Ik kan dat Loch niet toestaan ?"
,Waarom niet ? Als de jongen nieuwsgierig is naar 't nieuwe
meubel, 'twelk hij voor 't eerst met bewustheid to zien krijgt ? . . . .
Wat is er tegen, dat hij eens handtastelijk leert wat een kachel is ?"
,Wat daar tegen is? Nu begrijp ik u niet meer . Wat daar tegen
is? Wel daar is alles tegen" . . . . Ze was wezenlijk erg boos toen
zij deze verklaring aflegde . . . . "Zoudt ge dan willen, dat de jongen
zich morgen of overmorgen geducht brandde ? Dat zal toch zeker
het gevolg wezen ."
"Des to meer reden om hem niet terug to houden van de kachel .
Ik zou 't juist daarom allervoortreffelijkst vinden als hij zich nu,
terwijl 't koud is, vertrouwd maakte met het nieuwe meubel . Tegen
dat wij stoken -, wat gij, naar ik zie, ondanks 't koude, vochtige
weer nog overbodige luxe hebt geacht -, als wij stoken, zal hij
geen lust meer hebben er aan to komen . 't Nieuwtje is er dan af ."
"Ik kan niet zeggen, dat die manier mij bijzonder aanlokt," zeide
mijne vrouw terwijl ze onzen jongen tegenhield . "Zoo gauw zal hij
er niet genoeg van hebben, en later als de kachel brandt, zal hij
allicht denken dat ze koud is en hij ze zonder gevaar kan aanraken .
Bovendien, de kachel is wel uitgebrand, maar van morgen weer
opnieuw gepotlood . 't Kind zou zich zoo zwart maken als een
neger. "
" Vrouw ! " riep ik dan is 't juist een prachtige gelegenheid om
een proef in 't klein to nemen . Laat hem zijn gang gaan . Als hij
ziet, dat de kachel zwart afgeeft krijgt hij er zeker opeens den schrik
voor . Met een paar vuile handjes zijn wij dan geholpen."
Ik zag dat mijne vrouw verbleekte . Een paar zwarte handjes was
geen onverschillige zaak . Maar ik mocht mij daaraan natuurlijk niet
storen . "Laat hem desnoods zijn heelen kiel bederven," zei ik ; "de
vorming van zijn geest en hart is toch waarlijk wel een gulden of
wat waard" . . . . Ik vond dit aphorisme nog al niet kwaad . . . .
"'t Kind moet door ondervinding wijs worden en mag later blij
wezen als het er zoo goedkoop afkomt."
Ofschoon ik ook laatstgemelde phrase met de noodige deftigheid
uitsprak, zag ik heel goed, dat zij op mijne vrouw bij lange na niet
zooveel indruk maakte als anders . Toch durfde zij mij niet rechtstreeks tegenspreken of zich verzetten tegen mijn plan . Ze had mij
nog nooit in 't veld gezien, en de eerbied voor de kaarten en teekeningen, die in mijne tent lagen, zat er diep bij haar in .
"Ga dan maar zeif uw gang," - en ze schoof den jongen, die
nog altijd erbarmelijk schreeuwde, naar mij toe . "Gij zult zien, dat
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't niets zal helpen , maar om den vuilen kiel is 't niet, dat verzeker ik u" . . . . Ze zei dit met kennelijke inspanning .
"Let nu eens op," vervolgde ik met de noodige professorale deftigheid . Ge zult zien, dat de jongen, zoodra hij zijn zwarte handen
bekijkt, nog harder zal beginners to schreeuwen, maar dat is niets .
Hij heeft dan voor den heelen winter geleerd" . . . .
Ik ;noet op dat oogenblik iets van een goochelaar gehad hebben,
die een onvergelijkelijk kunststuk gaat uitvoeren en door alle toeschouwers aangegaapt wordt, zoolang de toer nog niet mislukt is .
Ikzelf was van mijn succes verzekerd .
"Wou jij naar de kachel toe, mijn ventje ?" zei ik op den vriendelijksten toon . "Komaan, dat zullen wij hebben . Geef papa maar
een handje . We zullen er samen eens naar gaan kijken"
Op twee passen van de kachel liet ik den jongen los . Alle tranen
waren eensklaps gedroogd . 't Kind genoot de voile satisfactie, zijn
zin to hebben . . . . en ik, ik voelde dat het moment mijner kroning
als vader en opvoeder naderde, ja, ik keek reeds met een triompheerenden blik mijne vrouw aan . Zij volgde de bewegingen van het kind,
half met angst, half met een vraag op de lippen .
Het kind greep de kolom en trachtte met de kleine beenen op het
voetstuk to klimmen . In een oogenblik waren zijne handjes en een
groot gedeelte van zijn kieltje pikzwart . . . . Wij hielden den adem
in . . . . De jongen bekeek zijn handen een paar tellens . . . . Ik hief
reeds den vinger op, ten betooge dat 't nu zou gebeuren zooals ik
gezegd had ; mijne vrouw opende reeds instinctmatig de armen om
den kleinen schoorsteenveger, zoo vuil als hij was, aan haar hart to
drukken en to troosten . . . . Alles was over bodig . . . . Mijn triumf
ging den weg op van hare bezorgdheid, terwijl tegelijkertijd mijne
methode een eclatante neerlaag kreeg, want het kind barstte niet in
jammerklachten uit, maar gaf in een schaterend gejubel getuigenis
van zijne innige verrukking. In een oogenblik had 't wangen en
voorhoofd, neus en mond volgesmeerd . 't Streek met blijkbare zelfvoldoening herhaaldelijk langs de kachel, en toonde in telkens vernieuwde pogingen zijn aanleg voor de schilderkunst . . . . Mijn vrouw
en ik keken elkaar aan en een Homerisch gelach klonk door de
kamer ! De kleine vent vond daarin blijkbaar nieuwe aanmoediging,
en zag er een paar minuten later letterlijk ontoonbaar uit . . . .
Ziedaar het korte, maar treffende verhaal van den dood mijner
jonge, huisvaderlijke wijsheid . Als ik later 1nijnd vrouw een dosis er
van voorhield, behoefde zij maar even langs hare wangen to strijken
om mij tot bescheidenheid to vermanen .
Jonge wijsheid heeft dit met alle goede dingen gemeen, dat zij
vo or drie kwart gelijk heeft in hare beschouwingen en inzichten,
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maar zij struikelt, helaas, dag aan dag over het vierde kwart . Haar
onbekooktheid is haar verderf ; de blinde hartstocht waarmee zij han,delt en spreekt, is de hoofdoorzaak van hare talrijke teleurstellingen.
Tegen de aphorismen, die zij bij de hand heeft, is gewoonlijk even
weinig in to brengen, als tegen de oprechtheid en waarheidszin, die
haar bewegen ; haar eenige font is, dat zij jong is en daardoor de
lessen der ervaring mist . Ware dit niet zoo, dan zou zij door het
vuur en leven dat haar bezielt, de oude garde der beproefde leerstellingen op alle punten slaan !
Wij, mijne vrouw en ik, hebben ons met gemelde s c e n e nog
-dikwijls, jaren daarna, koninklijk vermaakt . Ik meen hier to mogen
bijvoegen, dat onze opvoedingsmethode er wel wat beter door is
geworden .
Al zijn wij gelukkig niet tot de font dergenen vervallen, die
niets aan 't geen men door schade en schande wijs worden"
noemt, overlaten, evenzeer hebben wij het tegenovergestelde leeren
ontwijken, volgens 't welk wij ouders van den morgen tot den
avond moeten schaven en polijsten .
Als dit boekje niet alle aanspraak op den naam van opvoedkundigen leiddraad of iets dergelijks miste, en ik niet volgaarne afstand
wilde doen van den paedagogentitel, dan zou ik zeggen, dat wij ons
't best bevonden hebben bij de methode, die 't minst vooropstelt en
't meest acht geeft en gadeslaat, die aan het hart en den geest der
kinderen nooit zit to kunstelen, maar ook steeds gereed staat de
hand uit to steken, de wonders to peilen, en ze door liefde en zorgvuldigheid to genezen
"Dat is ook al niets meows ."
Neen, dat weet ik wel.

VEERTIENDE HOOFDSTUK .

Hoe men met vrouw en zes kinderen voor nog geen

drie gulden per dag op reis kan gaan .
.

.
. . . . Van Zurich over Art naar Goldau . Daar namen wij twee

paarden en begonnen onder 't goddelijkste weer, dat ge u kunt voorstellen, onzen pelgrimstocht naar den top van den Rigi . 't Was een
alleraardigst gezicht . Mijne vrouw kon zich aan dat bonte mengelmoes van menschen, paarden en ezels niet verzadigen, en poogde
telkens naar de uitwendige onderscheidingsteekens onze reisgenooten
to groepeeren, wat dikwijls gelukte, maar ook even dikwijls mislukte .
Hoe meer ik reis, hoe meer 't mij frappeert dat de eigenaardige
kenmerken der Europeesche natien uitslijten .
„Hoe hooger wij kwamen, des to pittoresker werd de omgeving, en
mijne vrouw, die thuis nog al eens haar kleine kwalen heeft, wist letterlijk van geen vermoeienis . De frissche, hooge lucht maakte haar
opgeruimd en zelfs al to onbekommerd . Een paar maal moest ikk
haar waarschuwen wat voorzichtiger to zijn . Nu, zij liet ook geen
enkele zorg beneden . Wij zijn, durf ik zeggen, elkander genoeg en,
ofschoon ik erken, dat 't bij den haard zijn schaduwzijde heeft, zou
men op reis allicht verzoend raken met een kinderloozen echt, om
mij eens deftig uit to drukken . Gij met uw zestal kunt u de weelde
van zoo'n reis niet veroorloven . (Goede vent, bromde ik, terwijl ik
op de lippen beet ; hij denkt waarlijk flog aan mij ook) . Voor u en
uwe vrouw kan daarvan natuurlijk niets inkomen voordat de kinderen groot zijn ; (dat is hartelijk !) dan is evenwel het ware genot

HOE MEN MET VROUW EN ZES KINDEREN ENZ .

107

van 't reizen of (hoe christelijk uitgerekend !) ; "dan zijn de dagen
gekomen, om met elkaar onder de -,,r eedzame veranda to zitten keuvelen over 't geen men in vroeger jaren heeft gezien . Evenwel de
huiselijke zorgen hebben ook rijkelijk hun genot," ('t woord rijkelijk
was er later nog boven geschreven . Welk een nobele concessie !) de
kinderen zullen u en uwe vrouw duizendmaal vergelden wat gij opgeofferd hebt, al zijn er velen, die daarin tekort komen ." (Welwillende•
herinnering !) . „Hunne liefde w eegt wel op tegen de aangename ontmoetingen met natuur en menschen, die ons dezer dagen de borst,
verruimen, al is er niet zooveel variatie binnen de muren van uw
huis en de schutting van uw tuin. Daarom to meer zal 't u genoegen doen, omstandige mededeeling to ontvangen van al wat wij hebben gezien en genoten ." (D at kan ik juist niet zeggen !) "Gij zult op
die wijze uw deel hebben aan onzen overvloed," (hoe royaal !) "en
terwijl gij bij vrouw en kinderen zit, als 't ware ons vergezellen"
enz . enz .
"Ba !" zei ik, den brief op tafel smijtend . "De beste vrinden
zijn en blijven onverbeterlijke egoisten ."
Wij hadden in onzen studententijd veel samen gereisd . Mijne oude
reisgenoot wist, hoe ik op 't reizen. verzot ben . Hij was getuige geweest
van mijne verrukking bij de Lorelei ; wij hadden aan den
blonden Rijn gedweept van 't altijd verder, altijd verder, tot aan
de grenzen van het heelal
Ba ! 't is een misdaad zulke brieven
to schriiven .

Mijne vrouw nam den veroordeelden brief op en las bedaard wat
mij zoo uit mijn humeur bad gebracht . "Willen wij dezen winter
eens aan hem schrijven over ons huis en haard ?" vroeg zij, en ik
zag, dat ook haar hart een deel van zijn gewone zachtmoedigheid had
uitgeworpen, omdat ze begreep, hoe diep dit staaltje van welwillende
vriendschap mij had gegriefd .
,,Hij zou 't verdienen, maar niet voelen,' gaf ik ten antwoord .
„Hij is in de stille genoegens van den huiselijken kring een vreemdeling . Ik wou, dat ikzelf 't wat meer in den hartstocht van het reizen was ."
"Dat is zijn ongeluk," hervatte zij, met echt vrouwelijken tact de
wraak op den misdadiger latende varen, om den gewonde to verplegen . "Als hij ons geluk kende, zou hij zoo wreed niet zijn . Bovendien," voegde zij er bij, en ik merkte met stille bewondering op
hoe zij in een oogenblik nog een schrede verder deed op het gebied
der menschelijkheid en reeds den schuldige begon to verschoonen .
"Bovendien, wij hebben hen ook wel eens to weinig ontzien bij 't
schetsen van al de weelde, waarin ons hart leeft en geniet . Hoe
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dikwijls moet 't hun door de ziel hebben gesneden, als ik vertelde
van de geestigheden van onzen oudste en van de argelooze ondeu.gendheden onzer jongste Reveling . Ik weet niet wie in dat opzicht
meer reden van klagen hebben, de kinderloozen of de beweldadigden als wij."
Ik was niet zoo dadelijk gereed, haar in de zegepraal over toorn
,en wrevel to volgen . Mijn vriend had mij to gevoelig op de teenen
getrapt .
"Weet je wat, vrouw !" zei ik met verhefhng van stem . "Wij gaan
eer ook op uit. . . . Jongens, wij gaan vandaag nog op reis !"
De oogen mijner lieve vrouw werden overgroot . Ze dacht, geloof
ik, een moment dat ik krankzinnig was geworden . Onze vier
oudsten evenwel, mindermet onze omstandighedenbekend, schreeuwden 't alien tegelijk uit van plezier, en de twee jongsten kraaiden
uit gewoonte mee . "Pa ! gaan we op reis ? 0, dat is heerlijk ! En
gaan we alien mee ?"
De stumperts! Ze hadden net zoo veelvoorsteliingvaneenigvreemd
land in Europa als ik van Patagonia, maar ze begrepen instinctmatig dat reizen iets kolossaals moest zijn .
"Ja, jongens !" zei ik met geestdrift, want tegenover het tafreel
dat mijn geest in een ommezien ontworpen had, verdwenen opeens
toorn en wrevel : "ja, jongens ! we gaan allemaal op reis . . . . en we
komen van avond laat eerst thuis ! Mama, maak ze alien maar klaar.
Ik zal voor 't transport zorgen en u dadelijk een lijstje geven van
de proviand . . . . want we nemen eten mee ." Een nieuwe juichkreet
van 't heele c o r p s beantwoordde deze dagorde . Vooral het slot was
een gulden tijding . Mijne vrouw, die nu alles begreep, glimlachte . . . .
zooals alleen een goede moeder glimlachen kan.
De ontbijttafel was in een oogenblik opgeruimd. Alle handen hielpen mee . Even spoedig wren de kinderen gekleed . . . . We moeten
zorgen dat we niet to laat komen . De trein wacht niet" . . . . riep
ik door de gang, dat 't in de kinderkamer weerklonk, en alien
voegden zich in de illusie ; zelfs zij, die mij den kinderwagen al
voor den dag hadden zien halen, maakten nog zichzelf wijs dat er een
spoortrein in 't geval begrepen was . In alle haast werd het noodige
in den wagen gepakt, maar zoo, dat er nog twee plaatsjes voor de
jongsten overbleven . Ik stopte mijn zakken vol met pruimen, en
wat ik aan ballen en tollen grijpen kon, zoo goed en kwaad 't ging,
er bij . Vooral een lang touw mocht niet vergeten worden, en in
den wagen, boven op al de heerlijkheden van spijs en drank, werden een paar doeken geborgen . 't Mocht van avond eens to koud
worden voor de kleintjes .
"Wanneer komt de familie terug ?" . . . Ja, dat weten we niet . Van
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avond, van nacht, misschien wel om een uur of negen pas . En
waarheen ? Ja, dat zullen we wel zien . Vooruit maar !
Onze boterboer woonde even buiten de stad . Ikhadhem gauw laten
waarschuwen, dat we met de heele karavaan zouden arriveeren . 'vat,
een mensch in weinig tijds veel kan doen en hoe men, als 't noodig is, overal hulp vindt ! Ik geloof dat 't de oppasser was, die
de boodschap aan den boterboer gebracht heeft . 'tKan ook wel
wezen, dat ik 't den krantenj ongen heb laten doen, die er dan
een kwartje aan verdiend heeft . In alien gevalle, de boer moist 't .
Dat is genoeg . Vooruit maar !
Onder een zeer onfatsoenlijk gejuich ging 't trekkend en duwend
met den kinderwagen vooruit . Mijn goede vrouw schaamde zich de .
oogen uit 't hoofd . 't Was al to erg. Onze buren, bijzonder fatsoenlijke menschen kwamen e n n e g l i g e voor de ramen en ik groetteze met een glimlach op de lippen . "Foei ! 't is of ge dol zijt van
morgen . Houd nu toch uw fatsoen tot we buiten zijn en maak de ,
jongens niet aan den gang!" . . . . "Lieve meid ! we zijn op reis en
wie zich 't minst geneert, schijnt 't fatsoenlijkst . Voorwaarts !' . . .
Even buiten de poort werd halt gecommandeerd . Algemeene visi-tatie ! Heeft iemand ook iets to declareeren ? Ja, mevrouw heeft koekjes gesmokkeld . Contrabande ! Verdeeling onder het kleine personeel ! . . . . En meneer heeft pruimen in zijn zak . Geconfisqueerd voor
van middag na 't eten . . . . Voorwaarts !
We zijn op reis en kennen dus geen mensch . "Goeden morgen
vriend ! " is de eenige groet, die er nog door kan . Verder geen
familiariteiten ! Wie 't lompst is wordt op reis gewoonlijk't best .
bediend . - De eerste, then wij tegenkomen, is onze dokter . Wacht,.
met dezen mogen wij een uitzondering maken . "Dokter ! we zijn op
reis, voor onze gezondheid, weetje, we gaan naar de een of andere
badplaats . We zijn net zoo ziek als honderd andere badgasten . We.
rekenen op de lucht, de goede spij svertering, de afleiding . . . . Goeden morgen, dokter !" . . . . En daar is de secretaris van de stad .
Neen, man ! de passers zijn afgeschaft . De kanselarij zal aan ons niets
verdienen . Wij komen van avond thuis, zoo laat of zoo vroeg als
we willen . 't Poortgeld bestaat niet meer . . . . Hoera !
Wat de kinderen een haast hebben ! De een loopt den ander voorbij,
altijd met 't wagentje vol proviand en de twee jongsten in 't mid
den, angstig vastgehouden door mama . 't Lijkt wezenlijk wel een
spoortrein . Tien minuten in razende vaart . Ho ! bier zijn we aan de
eerste halt . Station Boterboer . . . . Stoppen !
De dikke boerin (in een roman komen nooit anders dan dikke
boerinnen voor) de dikke boerin stond zelf aan 't hek, een volmaakt
model voor de godin van de boter als wij weer met Poot en Heems-
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kerk ons Nederlandsch Arkadie gaan stoffeeren . Ze reikte mijne
vrouw de groote, gevulde hand en zei, dat zij recht blij was dat we
eens kwamen, vooral dat we alles hadden meegebracht. Met dit alles
bedoelde zij de kinderen en onderwijl beurde zij bet derde gedeelte er
van uit 't wagentje . . . . "Toe jongens ! breng jullie nou 's gauw 't
rijtuig op stal .'
De dikke boerin noodigde ons in huis to komen . Nu, daarvoor
bedankten wij zoo beleefd mogelijk . We wilden liever buiten blijven .
Ze moest ons maar een mooi plekje wijzen, achter den hooiberg, en
cons dan gauw wat groote glazen met melk geven . Verder zouden
we ons wel redden . Nu, dat was goed, maar eerst moest mijn vrouw
de pronkkamer zien en de melkerij en de karn en den koelkelder . . . .
ja, daartegen was niets to doen en de kinderen mochten toch ook
wel eens kijken waar of de lekkere boter vandaan kwam . "Komaan
dan maar ! Een bezoek op bet terrein der industrie . De meeste reizigers gaan de interessantste dingen voorbij !"
Een kwartier later zaten en lagen en kropen wij in den hooiberg,
,en maakten een leven, dat de haan van zijn mesthoop vluchtte en de
werfhond van tijd tot tijd onrustwekkend bromde . "Pas op, kinderen !
de bond ligt vlak om 't hoekje" . . . . Geen nood, een der kleinsten
heeft hem al een stuk van haar koekje gegeven en 't borstelige
beest blijkt ook al een kindergek to zijn .
Kijk nu eens even naar 't mooie vergezicht. 't Is precies een Van
de Velde . Wat prachtige weiden . De beesten loopen tot over de
knieen in gras en klaver. En wat een schat van gele en roode en
paarse bloemen . Dat is geen teeken van bet best land" . . . . 't Kan
wel wezen, maar die staan hier voor de reizigers . Alles is hier ingericht voor de vreemdelingen, die hun geld komen verteren .
."Wat hebt ge verteerd?" . . . Ik weet 't niet . Hier zijn de acht
glazen melk, die ik besteld heb . We zullen straks de rekening
vragen .
,Pa! mogen we eens op 't land en mogen wij tweeen dan slootje
springen?" De laatste twee zijn een paar rappe gasten . "Ja wel,
jongens ! ga jullie je gang maar . De koeien zijn niet kwaad en er
is bijna geen water in de slooten, mama ! Geen enkele reden om
bezorgd to zijn ."
"Wil je wel gelooven . . . ik schaam me, dat ik ooit op ons land
heb gescholden? Je papa had gelijk, dat ons land mooi genoegis
voor een menschenleven ."
"Zoudt gij dan van alle buitenlandsche reizen voor altijd willen
afzien ?"
"Dat heb ik niet gezegd - maar 't is bier Loch ook verrukkelijk . Kijk me dat prachtig lichteffect eens . Is 't niet alsof alle tinten
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en kleuren zich vereenigen in het gindsche groepje bij die boerderij?
Zie maar . . . . Op den voorgrond 't witte bruggetje, dubbel verlicht
door de zon en de weerkaatsing van het spiegelgladde water . Daar
naast aan den eenen kant de gezellige landweg met zijn diepe sporen
en zijn natuurlijke bochten, nu eens zich schijnbaar verliezend in
bet hooge gras, dan weer to voorschijn tredend achter een lage braamstruik, die hier de rol speelt van een eik of trotschen ceder. De
weg voert naar de statige boerenwoning met haar samenstel van tinten en sterksprekende kleuren . Daar hebt gij 't rood van bet schavot
en de landsmagazijnen . Wat maakt 't hier een vreedzaam en w ' eldadig effect! Op dezen afstand doet zelfs bet harde blauw van de
borstwering of dorpel (ik weet niet hoe een landelijk architect dat
in zijn stijl zou noemen) ons aangenaam aan . De boeren zijn tooneeidecorateurs van aanleg. Zij rekenen op de afstanden .
En let eens even op bet rieten dak, dat schijnt weg to kruipen
onder die groene linde! - Mijn hemel, wat een rijkdomm van lichteffecten! 't Is om een schilder to doen watertanden . Verbeeld u, die
sukkels gaan nog voor bun vak naar Piemont of Tyrol!
Ge moet ook vooral niet min denken over de partij aan den
anderen kant van bet bruggetje . Die kleine plas, half met kroos en
riet bedekt, en de rij lage boomen, die uw oog heenlokken naar dat
boschje waartoe zij misschien eenmaal ook zelf hebben beboord . . . .
ik vraag, is dat niet mooi, verrukkelijk mooie'n gelooft gij werkelijk
dat zeker iemand mooier dingen op den Rigi heeft gezien?
Mijne vrouw lachte . , Ge doet net als alle fanatieken . Gij maakt
uzelf wijs, wat ge wilt . . . . hei, daar valt er een op zijn neus!" . . . .
In eens was ze weggestoven om ergens op 't land een van de jongens op to rapen. 't Spreekt, dat ik in een ommezien bij haar
en na eenige oogenblikken druk bezig was, aan mijn twee
oudsten to toonen, hoe ik nog wel over een halfdroge, niet al
to breede sloot kon springen .
Ondertusschen was 't twaalf uur geworden en werd bet tijd om
langzaam aan op to stappen . De kinderen werden bijeen gebracht,
de wagen met proviand kwam uit den stal rijden, de dikke boerin
zoende de kleinsten en j oeg door de bedreiging ze to z u I I e n zoenen
de oudsten op de vlucht . Mijne vrouw bedankte duizendmaal voor de
genoten gastvrijheid, drie boerenmeiden die op 't laatste moment uit
den grond schenen op to komen, gichelden bij de pomp en drie
boerenjongens, die insgelijks nu eerst in 't licht verschenen, trokken
aan hunne petten en bromden iets van dag samen," en voort ging
't weer, verkwikt en uitgerust, hoewel niemand langer dan vijf
minuten gezeten had, vooruit met nieuwen cooed, onder een uitbundig gejuich.
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Waarheen nu? Ja, dat moist weer niemand . Ergens in 't heelal
zouden wij wel een groen grasperk vinden en de schaduw van
een boom . De goede God zorgt voor beide . Vooruit maar!
Om 66n uur passeerden wij het eenige dorp, dat tusschen onze stad
en een andere ligt ; ja, nu moesten we rechtsom slaan en dan maar
zoo gauw mogelijk gindschen landweg houden . Hebt ge ondertusschen wel gemerkt hoe de menschen ons aankiJken ? Nu, 't is
ook een aardig gezicht en ze zijn dat zeker niet gewoon . 't Is
wezenlijk jammer, maar de lui die niet naar 't buitenland kunnen
gaan, blijven in huffs zitten . Wat iemand toch dom kan wezen!
.Zouden die boeren niet denken, dat wij vreemdelingen zijn?
Ze houden ons zeker voor reizigers ."
,,Wel mogelijk, maar dan toch zeker voor landloopers ; man,
vrouw, vier kinderen en nog twee in 't wagentj e . E n f in, dan zouden
we in alien gevalle bij nadereke-unismakingmeevallen . Dat kan
men van alle groote lui, die op reis zijn, niet zeggen ."
Achter het dorp werden, nadat wij een zijweg waren ingeslagen,
de huizen zeldzaam . Onze kleine troep begon een lustig lied en de
vogels beantwoordden 't, zooals alleen een vogel dat kan, op zijn
manier, zonder een enkele poging om 't mooier of luider to doen
dan wij ; dat kunnen de menschen nog bij gelegenheid van de
vogels leeren .
Zeker tien minuten voorbij de laatste boerenplaats, op zij van
den weg, waar niemand voorbij zou komen, als daar ooit een
mensch voorbij gekomen was, vonden wij een plekje, dat zonder
eenigen twijfel opzettelijk voor ons was geschapen en ingericht .
Hier hielden wij halt. I Was halftwee . Hier zouden wij allen
de handen uit de mouw steken om de tafel to bereiden . Hier
zou het groote feestmaal gehouden worden .
't Wagentje werd in 't midden gebracht . Eerst tilde ik de twee
jongsten er uit . Toen werden de doeken langzaam er of genomen
en de proviand werd ontpakt . . . . Ik wou, dat gij die gezichtjes hadt
gezien . 't Was of ze nooit zoo iets heerlijks hadden aanschouwd .
Alle oogen schitterden van verbazing! Nu, de goede God zag 't, en
gelukkige ouders zagen 't, en dat is voor een kind meer dan genoeg .
En wat kwam er dan wel uit dat wagentje? Natuurlijk niets
anders dan wat in de haast uit elken kelder en iedere provisiekast kan
worden opgedolven ; maar dat is voor een kind meer waard dan wat
een rappe kok met zorg en beleid gereed kan maken, alleen pannekoeken misschien uitgezonderd, omdat die altijd 't diploma van
een verrassing meebrengen .
Uit het kindermandje kwam een blikje met sardinen . Dat was voor
papa, die daarvan zoo bijzonder veel hield . Verder, een stuk koud
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vleesch, dat vanmiddag toch had moeten dienen en 't restant van
een balletje gehakt, dat gisteren reeds dienst had gedaan . Daarop
volgde een halve taart, die de meid in de gauwigheid bij den banketbakker gehaald bad, en maar had meegebracht omdat de man verzekerde dat er verder in de heele stad geen enkele taart zou to
krijgen zijn . Deze helft was toevallig overgebleven van het feest van
zijn vrouw, die gisteren jarig was geweest. Nu, dat deed er allemaal
niets toe . Een halve taart is ook een taart . . . . Zet ze maar vast
naast 't gehakt en 't rundvleesch . Volgden : de trommel met broodjes en 't potje met boter, half verscholen onder de slabbetjes van
de kinderen, die in 't oog van mama altijd, zelfs in een woestijn
onmisbaar zijn ; voorts, de noodige messen en glazen, klein en groot .
Ten slotte kwamen er drie, neen ik geloof wel vier compoten met
allerlei vreemde heerlijkheden, van velerhande kleur. en vorin, maar
alles gelijkelijk de wellust der oogen en de begeerlijkheden der harten van 't geheele kleine personeel, als de provisiekast maar even
op een kiertje stond . De compoten werden met een luid hoera
begroet . Heel achteraan, nog na het slotnommer, kwam een flesch rijnwijn, die gelukkig evenmin als iets van 't overige gebroken was .
Hoe was dat mogelijk ? Ja, dat begreep niemand . Door 't bedaarde
rijden zeker niet.
't D i n e r Rep zonder bijzondere voorvallen af . Ik herinner mij
niet, dat ik ooit heerlijker gegeten heb en vaster verzekerd ben
geweest, dat al mijne gasten ook heerlijk gegeten hadden . Dat er allerlei, wat wij ons verbeeldden noodig to hebben, niet aanwezig was,
vermeerderde de vroolijkheid, en 't was wezenlijk zeer leerzaam to
zien met hoe weinig een mensch zich kan behelpen .
Na afloop van ons feestmaal hielp ik eerst mijne vrouw om de
beide jongstenn op een koel, schaduwrijk plekje to slapen to leggen .
Vervolgens zocht ik met de anderen een open terrein om met de
ballen to gooien en met het meegebrachte touw al datgeen to doen,
waartoe dit nuttigste aller dingen zich altijd en overal leent . Van
tijd tot tijd moesten wij onze kampplaats verleggen om de kleintjes
diet wakker to maken door ons gejubel . . . . maar de wereld is ruim
genoeg ! "Kijk j ongens, dat noemen ze in Zwitserland een S c h wi n gf e s t . De rijke lui, die daar 's zomers naar toe gaan, mogen er voor
hun geld naar kijken, maar ze mogen niet meedoen, en dat is juist
't aardigste van zoo'n feest ."
Daar riep mama ons om to komen theedrinken en dat was zelfs
voor mij een verrassing . Ze had stilletjes onder in de broodtrommel
een trekpot gestopt en verder 't noodige meegenomen . "Alleraardigst, maar hoe komen we nu aan water?" . . . . 0, een paar van
de jongens zouden wel eens naar den naasten boer loopen en zien of
8
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ze, voor geld en goede woorden, een ketel warm water konden krijgen . 't Was een minuet of tien ver, maar wat zou dat ? zij wares
nog bij lange na niet moe .
De jonge boerendochter, die na een halfuur met onze afgezanten
terugkwam, liet den grooten ketel, dien zij aandroeg, van verbazing
haast uit de handen vallen . "'t Was om z'n oogen niet to gelooven,
dat een meneer en mevrouw uit de stad, die alles krijgen konden
wat ze wilden, zoo heel alleen in 't veld gingen zitten eten . Neen
maar, dat kon ze maar niet op ! "
"Och kindlief, we zijn op reis en hebben ons heele huishouden
bij ons en we zitten hier zoo recht pleizierig en goed. Kijk, daar heb
jij een gulden voor je spaarpot tegen dat je gaat trouwen, en als je
getrouwd bent moet je ook zoo eens met je man en kinderen in 't
gras gaan rollen . Da's wezenlijk goed voor een mensch ."
Neen maar, nou begreep ze er nog minder van . Een gulden voor
een ketel warm water -, en zukke rare praatjes !
Om half zeven brakes wij de tenten op . Mijne vrouw had de wijze
opmerking gemaakt, dat we om de twee j ongsten niet zoo heel laat
mochten thuiskomen . Daarom haastten wij ons, voorzoover wij
schrijven konden, onze namen, bij wijze van in een vreemdelingenboek, in een boom to snijden, en voor de overigen bij procuratie 't
zelfde to doen . Toen alles weer ingepakt en . . . . de terugreis begon.
Natuurlijk namen wij nu zooveel mogelijk een anderen weg,
ofschoon dit niet dikwijls mogelijk was . Ook was 't niet gemakkelijk
nieuwe liedjes to vinden . Ons r e p e r t o ire was nietuitgebreid, maar
wat hinderde dat ? We zongen dan nog maar eens weer de deuntjes
van's morgens. Dat deden de vogels in de boomen aan den wegook .
Met een doodmoede vrouw, twee slapende kinderen in 't wagentje
en vier grooteren, die, zoodra ze maar even stilstonden, onfeilbaar
in slaap zouden vallen, kwam ik de poort binnen en eindelijk thuis .
Toch was ik niet de eenige, die op de stoep getuigde dat't jammer
was, dat we nu al aan 't eind van ooze reis waren . De kinderen
verklaarden, dat ze morgen wel onmiddellijk er weer op los zouden
willen gaan . Ondanks die betuiging rolden ze letterlijk in bed en
sliepen al, eer ze elkaar de gewone mededeeling haddentoegeroepen,
"dat ze nu gingen slapen ."
Ofschoon mijne vrouw ook hard verlangde, was 't Loch to dwaas,
reeds to halftien den dag voorgoed to sluiten ; Tot halfelf zat zij,
die ruim haar deel aan de drukte had gehad, tegenover mij in dien
eigenaardigen toestand tusschen waken en sluimeren, waarin onze
oogen openstaan zonder dat wij zien, en wij ze sluiten zonder 't to
weten . Ik daarentegen was opgewekter dan ooit . Ik kon niet naar
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bed gaan, voordat ik mij op den brief schrijver van's morgens had
gewroken . Ik haalde dus den brief uit mijn portefeuille en legde
hem voor mij neer .
,Luister nu eens," riep ik mijne vrouw toe, "luister naar't verhaal hoe onze vrienden den Rigi beklommen hebben, en wat hun
daar wedervaren is ."
Zij antwoordde dat ze luisteren zou, maar ik zag wel, dat de
natuur haar to sterk was . "Ik zal 't u liever morgen vertellen," zeide
ik . "Laat mij nu den brief maar eerst alleen lezen ."
Mij n vriend is t a n t s o i t p e u dichter en schetst goed . Er was
leven en gloed in zijn beschrijvingen . Hier en daar viel een tintje van
humor niet to miskennen . Ik zou jokken als ik vertelde, dat zijn verhaal mij niet boeide . Zelfs kon ik niet ontkennen, dat de oude passie
weer bij mij bovenkwam, dat ik begeerig de armen uitstrekte naar
het verboden paradijs, waarvoor ik door de tralies stond to turen .
Evenwel, die indruk ging voorbij en, terwijl ik meer dan 's morgens
recht deed aan de almacht van het natuurschoon 'twelk mijn' vriend
verschalkt en onwetend wreedaardig gemaakt had, voelde ik mij
boven lage jaloezie en afgunst verlieven . "Reist van verrukking tot
verrukking, en geniet swat de goddelijke natuur u to genieten geeft,"
riep ik onzen vrienden in den vreemde toe . "Wij, die thuis moeten
blijven, zegenen de weldaad der compensatie en om uwent- en om
onzentwil . Ik heb vandaag een dag gehad, zooals ze niet groeien op
de Alpen en niet geschilderd hangen in de wereldberoemde galerijen
-die gij bezoekt . . . . maar ik beloof 't plechtig, ik zal de wreedheid
niet hebben dezen winter, wanneer gij met u beiden eenzaam bij den
haard zit, van de weelde, die ik genoten heb, iets to vertellen . Geloof
_mij, 't is de ware gastvrijheid niet, die bij 't voordienen der gerechten
niet vraagt of de gasten ook een zwak gebit hebben, en die hun
_maar alles op 't bord legt . Bovendien" . . . .
"En wat denk je nu wel dat ons dit dagje gekost heeft?" vroeg
mijne vrouw, plotseling wakker wordend, zoo ik meende . Met den
gulden aan dat boerenmeisje en de halve taart mee, nog geen drie
gulden" . . . .
Had ze wezenlijk zitten rekenen, terwijl ik dacht dat ze sliep ? Of
staan zelfs in hare droomen moederzorg en huisbestier op den voor.grond ? Ik geloof 't laatste . God zegene haar !

VIJFTIENDE HOOFD ST.U K.

,,Altjjd half en half !"
Een naargeestig man heeft eens ergens gezegd, dat de vrouwen
geen opinie hebben . Dat is laster, maar dat ze in bepaalde gevallen
haar opinie niet ronduit zeggen, is waar . Evenwel, alleen een vrouwenhater en een halfbakken zedenpreker kunnen beweren dat dit een
gebrek in haar k a r a kt e r is . 't Is een kleine krijgslist en meer
niet, een soort van tactiek, een specie van joligheid op het terrein
der huiselij ke discussien . De vrouwen zijn van nature geneigd aan
het levee 't air van een voortdurend spiegelgevecht to geven, en
wie dat met deftigheid meent to Tnoeten afkeuren . . . . die moet maar
niet trouwen . Ziedaar! Ik weet er niets anders op .
Ik had een vriend, die in den tijd van Lien jaar zeker vijf of zes
tijdvakken uit de zoogenoemde ontwikkelingsgeschiedenis van het
menschelijk geslacht heeft doorloopen . Hij was eerst een beste nobele
jongen, met een hart als goud en een gevoel voor vriendschap zoo
sterk als de hand, waarmee hij zijn vijanden wist to tuchtigen . Hij ver
tegenwoordigde destijds de gouden eeuw, toen de menschen nog geen
kwaad dachten, eigenlijk gezegd niet recht wisten wat kwaad was .
Daarop kwam hij in aanraking met lieden, die den geheelen dag
actestukken schreven, werd een droomer, Rep met ongeloof elijke snelheid de periode der bespiegeling door, roenlde weldra op zijn nuchterheid, praatte na eenige maanden over alle dingen alsof 't oude,
afgedankte kapotjassen waren, die alleen tegen de ergste kou nog
eenigen dienst konden doen, en werd onderwijl het type van een
vervelend, neuswijzig, over-alles-den-news-optrekkend mensch .
Ik weet nog niet wat hem naar mij ne woning dreef, maar hij
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kwam er op zekeren broeiigen zomermiddag, zooals weldra bleek,
alleen om mijne vrouw en mij to ergeren en to vervelen . Door
dezen mensch, die eens mijn vriend was, hoorde ik voor 't eerst de
bovengenoemde meening van bovengemelden naargeestigen man in
vollen ernst verdedigen .
Toen heb ik gezegd, wat ik bij dezen plechtig herhaal, dat iemand
die aan dat ongedecideerde van de vrouwen zich ergert, ontzaglijk
ver van zijn oorspronkelijken aanleg moet zijn ontaard ; want vroeger, toen mijn vriend nog een beste, nobele jongen was, toen vond
hij in dat - "altijd half en half" juist een bekoorlijkheid van de
vrouw to meer -, dat wet ik zeker .
De herfst Rep op zijn end . De zon had hare plaats reeds grootendeels ingeruimd aan lamp en kachel . De almanak meldde, dat 't
al achter in November was, en 't weerglas zei, dat 't weldra zou
gaan vriezen, stormen of regenen ; dat kon men ook wel zien, als
men de lucht aankeek . . . . Ik vermeld deze bijzonderheden om to
doen begrijpen hoe ik al mijn tact nobdig bad bij een plannetje dat
ik, om bijzondere redenen, niet alleen wilde laten goedkeuren, maar
aan mijne vrouw graag smakelijk wenschte to maken . Op het laatste
stelde ik prijs, omdat 't bij de uitvoering mijn huisvaderlijk hart
meer opgeruirnd en vredig zou doen kloppen . Ziehier 't geval
Er woonden in een der proyinciesteden van Nederland drie mijner vroegere academievrienden en een van die zou, om bijzondere
redenen, naar de Oost gaan . Begrijpende dat eenige hartelijke toosten den zwerver in den vreeinde goed zouden doen, hadden de beide
anderen besloten, een kleine bijeenkolnst van zijne meest vertrouwde
vrienden to organiseeren . Onder een zestal was ook ik genoodigd
daaraan deel to nemen . In de eerste opwelling van vriendschap had
ik die uitnoodiging aangenomen en ik stelde mij, in 't licht mijner
oude herinneringen, daarvan alles voor. We zouden elkander weer
eens zien en spreken . Het oude zalige verleden zou nogmaals verrijzen voor onzen geest. De tooverlantaren van den middelbaren en
hoogeren leeftijd zou voor oils vertoond worden . Er was geen twijfel aan, ik zou komen . Maar 't was al bijna December. Ik zou, met
de been- en weerreis rnee, rninstens drie dagen noodig hebben . Ik
was pas ongesteld geweest en kon licht weer instorten. 't Was mogel~jk zelfs, dat ik in den vreemde erg ziek werd ; er bestonden bovendien allerlei kansen, dat een van onze kinderen in mijne afwezigheid
iets kreeg . Dat alles kon bij mijne vrouw groot bezwaar opleveren .
't Was waar, zij is een zeer moedige vrouw, ik moet 't tot hare
eer zeggen ; ze is volstrekt niet weekhartig . Ze zag er niet tegen op,
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om een paar dagen en nachten alleen to zijn ; ze was verstandig genoeg
om 't programma van bet leven niet to laten opmaken door den
angst voor gevaren en schimmen barer verbeelding . Als 't m o e s t,
als 't voor zaken was of voor mijne gezondheid, zelfs als zij begreep
dat een buitenlandsche reis van eenige weken noodig was om mijn
levenslust en arbeidsvermogen to vernieuwen, dan was zij steeds de
eerste geweest om mij daartoe op to wekken, en zag ze bij bet afscheid mij zoo vol moed en gerustheid in de oogen dat rnijn luchtige
reisstemming de laatste zware veer uitschudde . Maar . . . . deze refs,,
zoogoed als in den winter, was niet voor zaken, dreigde gevaarlijk
to worden voor mijne gezondheid en was ten overvloede aan de hand
gedaan door een omstandigheid, waarvan mijne vrouw voor een huisvader met zes kinderen bet nut, de noodzakelijkheid, noch bet aanlokkelijke begreep . . . . Ronduit gezegd geloof ik, dat huisvrouwen van
tien a twaalfjarige ondervinding, vooral wanneer zij gezegend zijn
met een tamelijk getal kinderen, liever niet meer van de academie
en de academievrinden hooren,tenzij deze laatsten in de gedaante
van deftige leden der rechtbank, of als ervaringrijke artsen en veelbeminde predikanten een kopje thee komen drinken . Loopt er dan
al eens iets van de academie onder, dan zien ze 't door de vingers,
maar een d i n e r bij gelegenheid van een 1 u s t r u m, of een meer
private repetitie van de oude studentenfeesten zijn zelden naar haar
smaak . 't Zou uit dat oogpunt waarschijnlijk niet onbelangrijk zijn,
eens een prijsvraag uit to schrijven naar de oorzaken van bet verval
en den dood van de meeste reunies . Ik beveel dit onderwerp bijzonder aan de aandacht van bet bestuur der Hollandsche Maatschappij .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Ik weet niet of ik u al gezegd heb, dat ik een uitnoodiging van
eenige oude kennissen heb gekregen, om deel to nemen aan een
dineetje . 't Is een afscheid aan een onzer beste academievrienden .
De arme vent gaat, na jaren tobbens in bet vaderiand, zijn fortuin in
de Oost zoeken . . . . Heb ik 't u gezegd ?"
"Ja, ge hebt 't mij gezegd," antwoordde zij koeltjes en ondertusschen ging ze met alien ijver voort aan bet bergen van eenige stapels
linnengoed in de kast . (Ik heb vergeten to zeggen dat 't ongeveer
halfacht in den morgen was en ik bezig was mij to scheren .)
,Zoo! . . . . heb ik 't u al gezegd ? Nu, des to beter . 't Plan is
van een paar anderen uitgegaan . Hij was bijzonder bemind aan de
academie en verdiende dat ook . 't Spijt mij razend, dat hij weg
moet, maar hij schijnt 't er niet bovenop to kunnen halen . Ik zou
hem niet gaarn zien gaan, zonder hem nog eens hartelijk de hand
to hebben gedrukt" . . . . Ik zweeg even, maar 't woord van medelijden of belangstelling in bet lot van mijn vriend, waarop ik voor
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mijn verder plan van aanval gerekend had, kwam niet . . . Ik moest
dus wel doorgaan en Rep ondertusschen groot gevaar, mij in de
kin to snijden .
"Er blijft altijd een innige band tusschen lui, die samen gestudeerd hebben . Men verliest elkander wel eens uit 't oog, men hoort
soms in jaren niets van elkaar, 't kan zelfs gebeuren dat men op
wetenschappelijk of politiek gebied lijnrecht tegenover elkander
komt to staan, maar altij d b lij ft er iets van de oude zalige herinneringen
in ons hart achter, en als 't noodig is komt dat onfeilbaar voor
den dag . Vindt ge dat niet een prachtig verschijnsel ?"
Ja wel, dat vond ze heel mooi . . . . "een, twee, drie nog ongemerkte handdoeken en twee, vier, zes, ache nachtdassen" . . . . neen,
maar wezenlijk, dat was altijd een aardig overblijfsel van den academietijd . . . .
"Men zal dat nooit zoo bij kantoorklerken en bureaulisten vinden" .
Neen, dat geloofde ze ook niet.
"Daarom zijn wij oud-studenten als 't ware verplicht, die banden
zoo hecht mogelijk to bewaren en zoo dikwijls wij kunnen to
vernieuwen" . . . .
Hier rook zij lont en zweeg .
"Als wij daarvoor geen opofferingen overhebben, is dat onmogeRijk . 't Is voor alien, in dit seizoen, ver van pleizierig een dag of
drie op reis to gaan, midden uit onze zaken en gezinnen ; 't is, nu
ik pas een beetje ongesteld ben geweest, vooral voor mij een heele
onderneming, maar als iedereen tegen de bezwaren opziet, kan er
natuurlijk nooit iets tot stand komen" . . . .
Ze keek mij een oogenblik met een ongeloovig glimlachje aan . Ze
hield me blijkbaar voor een grooten huichelaar . Dit hinderde mij en
daar ik bovendien allesbehalve een figuur maakte, dat mij in mijn
eigen oogen rijzen deed, lei ik mijn scheermes even neer en vroeg
veelbeteekenend of zij met het plan mijner vrienden soms niet ingenomen was .
"Ingenomen? Ik begrijp niet wat dat er toe doet . Ik vind 't
alleraardigst dat gijlieden elkaar zoo trouw blijft ."
"Dan begrijpt gij ook, dat wij verplicht zijn, onzen vriend voor
zijn vertrek nog eens in ons midden to nemen en bij elkaar to
gaan zitten alsof we nog aan de academie waxen ."
Wederom kreeg haar gelaat een ironische uitdrukking . Ze dacht
blijkbaar anders over de uitingen der vriendschap dan over de
vriendschap zelve .
,,'t Geheele reisje zal hoogstens drie dagen duren," zei ik . "ten
dag heen, een dag stil en een dag terug . Korter kan 't niet ."
Ze moest dit natuurlijk toestemmen, maar was zeker to veel verdiept
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in een stapel kinderslaapmutsjes om mij to kunnen antwoorden .
"Ge zijt toch niet bang een paar nachten alleen in huis to wezen . Ik
kan wel aan den oppasser zeggen, dat hij die twee nachten waken
komt . "
O neen, dat behoefde volstrekt niet . Ze was nooit bang en wij
hadden een lantaren vlak voor de deur . . .
Nu, "dan ging ik ook gerust van huis . De kinderen waren alien
gezond en vroolijk ; zij zoo fiksch als ik maar wenschen kon ; ik
voelde mij eigenlijk veel frisscher dan voor mijne ongesteldheid . Ik
stelde mij in dit opzicht zelfs veel goeds voor van het samenzijn
met mijn oude vrinden . . . . 't Zou mij heelemaal opknappen . "Gij
misgunt 't mij immers niet, lieve ?" vroeg ik op dien eigenaardigen
toon van welwillendheid, waarmee wij kinderen op hun gemak zetten
en groote menschen boos maken .
Zij had 't wederom zeer druk met een ander stapeltje en wenkte
maar even ontkennend met 't hoofd . (Als er van afgunst sprake is,
zou zij die beweging met voile recht wel in den slaap kunnen
maken .) "Ik hoop maar, dat het weer wat betermag worden," zei ze na
eenige oogenblikken. "'t Ziet er niet naar uit, dat gij daarvan veel
pleizier zult hebben ."
"M! vindt ge dat ? Mij dunkt, 't is nog al wel voor den tijd
van 't j aar . "
,,Voor den tijd van 't jaar, ja," zei ze veelbeteekenend .
"Maar zeg mij dan, of gij er bepaald iets tegen hebt, dat ik een
paar dagen van huis ga . . . . Zijt ge bang om de kinderen ?"
Neen, van dien kant had ze geen bezwaar .
"Indien gij bepaald zegt, dat 't u verdriet zal doen als ik ga, zal
ik 't liever afschrijven dan dat ik u in 't minst bedroef . . . . hoeveel 't mij betrekkelijk ook kosten zal, mijne oude vrienden niet to
zien" -, voegde ik er langzaam bij .
Ze had immers reeds gezegd, dat ik 't om haar niet moest laten .
,,Nu ja, maar als gij zoo weinig sympathie voor dit plan toont,
is mijn pleizier er ook af."
Had zij gezegd dat zij gaarne zou hebben, dat ik er van afzag?
"Neen, dat hebt gij niet gezegd, maar ge weet wel, dat men ook
,zwijgend veel kan spreken. Ik heb liever, dat gij 't ronduit verklaart
als gij er tegen zijt . Ik weet wel, dat ik mijn eigen heer en meester
ben, maar ben bereid, dit offer aan onze liefde to brengen ."
Zij keek mij aan alsof ze zeggen wou : , dat is mooi gezegd, doch
misschien wel voor discussie vatbaar ."
"Nu," zei ik na eenige oogenblikken stilte, "als gij er dan vollen
vrede mee hebt, dan zult ge wel willen zorgen dat ik voor een paar
dagen alles meekrijg wat ik noodig heb ."

„ALTIJD HALF EN HALF !"

121

Zij herinnerde zich niet, gezegd to hebben, dat ze er vollen vrede
nlee had . Overigens, al wat ik noodig had lag bij de hand .
Of zip er dan g e e n vrede mee had ?
Dat ook niet .
Ik werd een beetje ongeduldig en knorrig en begreep daarom de
discussion to moeten sluiten . Ik deed dit to eer omdat ik mijn toilet
moest ten einde brengen en 't bij somtnige gemoedsaandoeningen
niet wenschelijk is, in onmiddellijke aanraking to kolnen met een
,scheermes .
Mijne vrouw ging bedaard voort met haar linnenkast . Toen ze
gedaan had, legde zij alles wat ze berekenen kon dat ik noodig had,
netjes op een stoel gereed . Ik merkte later, toen ik alles in mijn
reiszak pakte, dat de zorg voor warmte bij hare keus op den voorgrond had gestaan . Al wat ik aan wol en flanel bezat, was dubbel
gerepresenteerd .
Bij bet afscheid wfts Ynijne vrouw zoo lief en hartelijk als altijd . Ik
vermeed bet teere punt in quaestie aan to roeren, en meende daardoor
wijs en voorzichtig to handelen . Toch hinderde 't mij wel, dat ze
niet onbepaald hare goedkeuring aan bet plan had gehecht .
Ons feestje was alleraangenaamst . Voor't laatst, dit gevoeldenwij
alien, leefden wij een uur of wat in de zoetste herinneringen van
het verleden . Ieder, die ooit een dergelijke kleine reunie heeft bijgewoond, zal 't ons vergeven, dat wij daarbij de laatste tiers a twaalf
jaar zoo goed als uit 't oog verloren . Men is maar tweemaal jong,
eens als de wereld ons zoo noemt, en eens als men zich weer verjeugdigd gevoelt door de blijde ontmoeting van 't geen eenmaal onze
_j onge Karen met een onvergetelijken glans heeft getooid .
Wij, mijne vrienden en ik, dronken met volle teugen uit den
gulden beker van Ganymedes, en de toosten, die wij bij honderden
sloegen, waren, door elkaar genomen, even beeldrijk als deze vergelijking. Wij herhaalden de oude beloften van eeuwige vriendschap
en scholden in onze opgewondenheid dapper op de wereld, die ons
van elkander gescheiden had en gescheiden hield . 't Kwam niet in
ons op, to bedenken hoe ondankbaar wij waren, hoeveel wij aan
diezelfde wereld to danken hadden, en niemand onzer had er eenig
voorgevoel van, dat deze dingen ons den volgenden dag in een
geheel. ander licht zouden verschijnen en -- dat was goed ook . Wij
waren . . . . doch waartoe beschreven wat ieder zich gemakkelijk kan
voorstellen ?
. .Nu en , dan, to midden van de uitbarstingen onzer vriendschappeh~ke, verlongde hartstochtelilkheid, rees (ik wil 't eerlijk bekennen)
bet beeld mijner vrouw en de. gedachte aan mijn gezin mij voor den
geest. 't Is waar, dit was meer om mij to herinneren hoe gerust ik
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alles aan haar kon overlaten, hoe innig zij, als ze bij ons was, zou deelen in de vriendschappelijke gevoelens, welke onsvereenigden ;maar
toch kon ik den half goed-, half afkeurenden trek van haar gelaat
niet vergeten . Dan stood zij voor mij zooals ik haar bij de linnenkast had gezien, toen ze geen ja en geen neen wou zeggen op mijne
vraag of ze vollen vrede had met mijn reisje .
Na een avond vol genot brachten de vrienden mij naar mijn logement . Den volgenden dag zouden wij tot besluit met elkaarontbijten .
Een hartelijk vaarwel aan onzen gemeenschappelijken vriend zou
daarop volgen, en allen zouden wij dan wederkeeren naar eigen huis
en werkkring . Zoo werd't afgesproken en zoo gebeurde bet ook .'tLaatste wat ik van mijne academische herinneringen meenam, was een
menigte verzekeringen dat alien, die in 't land bleven, mij zeker
binnen veertien dagen zouden komen opzoeken, verzekeringen die
den weg van zooveel andere zijn opgegaan .
't was vinnig koud, toen ik mijn eenzame terugreis begon . De
goede voorzorgen mijner lieve vrouw bleken niet overbodig to zijn
geweest . 't Was 's nachts gaanvriezen en een scherpe oostenwind blies
tusschen de slecht sluitende raampjes der rijtuigen been . Zoo goed
lnogelijk trachtte ik bet gemis van den warmen haard in onze voorkamer to vergeten, die evenwelvoormijneverbeeldingtevriendelijker
snorde, naarmate ik mijn huis meer naderde en de wind scherper
woei . Zonder twijfel heeft dit veel bijgedragen tot bet onaangename
gevoel, dat zich gaandeweg van mij meester maakte . Zeker is 't dat
ik weldra overtuigd was zwaar verkouden to zijn, en niet lang daarna
door korte, maar steeds sneller elkaar opvolgende aandoeningen van
koorts werd gekweld . Na een uur of wat begon mijn bloed onrustig
to jagen, alsof het wilde vluchten voor een spooksel, dat 't niet ontwijken en nog minder overweldigen kon . Nu en dan rende een koude
stroom door de volle lengte van mijn lichaam en verbeeldde ik mij
dat de dingen . die mij voorbijsnelden, ee_ n dubbele beweging maakten, horizontaal en verticaal tegelijk . 't `verd mij moeilijk, lang stil
to zitten en ik had toch neiging om voor elk deel van mijn lichaam
een afzonderlijk rustpunt to zoeken . Mijne beenen schenen twee-,
driemaal in omvang toe to nemen, en mijn hoofd duizelde als de
tocht, die door de reten drong, mij tegen de slapen woei en, in den
vorm van een bad ijskoud water, in mijn nek liep . Ik kon er niet
langer aan twijfelen : ik had de koorts .
Toen ik dat begreep, was mijn eerste gevoel een gewaarwording
van wrevel . Mijne vrouw had kennelijk mijn plan afgekeurd juist,
zooals mij nu volkomen duidelijk was, omdat zij vreesde voor mijne
gezondheid . Omdat zij wist dat dit punt bij ons mannen steeds ergernis wekt en wij een herinnering aan onze broosheid uit den mond

"ALTIJD HALF EN HALF! "

123

van "het zwakke vat" zelden goed opnemen, had zij gezwegen ; maar
ik had hare gedachten geraden uit hare zorgvuldigheid bij 't klaarleggen van mijn goed ; ik begreep 't uit de dikke winterkleeding,
die nu zelf s nog onvoldoende bleek . Als ik ziek thuiskwam, misschien klappertandend van kou en koorts, zou zij mij verwijten, dat
ik niet had willen luisteren, terwijl ik niet kon beweren, haar niet
begrepen to hebben . Om die reden besloot ik, mij zoo goed to houden als ik kon . De zaak zou zoo'n vaart niet nemen . Desnoods zou
ik morgen stil den dokter raadplegen . Z ij moest er in elk geval
niets van weten .
Daar de koorts meer is dan de mensch, kwam er evenwel van al
mijne plannen niets terecht . Eer ik nog thuis was, had ik de overtuiging, dat mijn toestand niet to verbergen viel en was 't mij zelfs
onverschillig geworden of zij then bemerkte of niet . Mijn eenige
begeerte strekte zich uit naar mijn bed . Toch kwelde en folterde mij
de gedachte dat zij mij, hoe zacht dan ook, zou verwijten hoe
onvoorzichtig ik geweest was en niet naar haar geluisterd had .
Toen .ik aanschelde, deed mijne vrouw zelve open . Ze had mij
zien aankomen en was vol blijde verrassingnaarde voordeurgesneld .
Ach, die blijdschap was van korten duur ! Zeker moet ik er vreeselijk bleek en ontdaan hebben uitgezien . Tenminste, ze gaf een gil en
sprong van schrik achteruit, toen zij mijn koude hand voelde. "Mijn
God! wat is u overkomen ? Gij zij t doodziek" . . . . En zonder mijn
antwoord of to wachten, vatte zij mijn arm alsof ik reeds to veel
verzwakt en uitgeput was om alleen to kunnen loopen en leidde mij
rechtstreeks naar boven, naar pnze slaapkamer .
Ik was in een toestand om mij alles to laten welgevallen en lijdelijk to volgen . Geen halfuur later lag ik in een hevige koorts, to
inidden van dekens en warme kruiken . Voordat ik met mijn overspannen verbeelding ij lende terugvloog naar het vriendenfeest en dat
met duizendvoudig versnelde tempo's opnieuw meevierde, zag ik nog
even onzen dokter, die met mijne vrouw voor mijn bed stond en op
zijn horloge keek, terwijl hij mij den pols voelde ; twee feiten waartusschen ik met alle inspanning maar geen verband kon vinden .
Drie dagen gingen voorbij zonder dat ik er bij was . Op den vierden ontwaakte ik met een nameloos gevoel van loomheid en
afgematheid . Ik herinnerde mij niets dan dat ik als kind eens van een
schommel gevallen was, en dat de meid, die op mij had moeten
passen, daarvoor uit haar dienst was gezet . Vijf minuten later herkende ik mijne vrouw, die voor mijn bed zat, en vroeg hoe laat't was .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zij heeft mij geen enkel verwijt gedaan . . . . mij opgepast zooals
alleen een trouwe huisvrouw dat kan . Drie weken gingen voorbij
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zonder dat ze rust kende, of behoefte voelde aan rust . Als ze mij
een oogenblik alleen liet, was 't om naar de kinderen om to kijken,
en toen zij ze voorzichtig, een voor een, bij mijn bed gebracht had,
en bun vergunde een half uurtje op de slaapkamer to spelen, vermeerderde zij daardoor slechts hare zorg .
Ze heeft geen enkele maal gezinspeeld op ons discours voor mijn
vertrek, maar mij bezig gehouden met zachtgefluisterde verhalen en
vriendelijke handdrukken tot ik weer denken mocht, zooals zij 't
uitdrukte, en toen heeft ze mij allerlei politiek uit de courant voorgelezen, die haar geen belang inboezemde, maar ze toch las als
interesseerde 't haar .
Zij heeft mij, toen ik den mond opende om mijzelven to beschuldigen dat ik roekeloos geweest was, droevig aangekeken als om mij
to beduiden dat dit onderwerp haar pijn gaf . Ze deed dit met de
kennelijke bedoeling om er mij op de zekerste wijze of to brengen .
Bij alles wat ze deed of zei, was niets to ontdekken dan innige
liefde, en niets to vermoeden dan innige blijdschap over mijnherstel .
Wezenlijk, nu was ze niet half en half ." Hier was zij de trouwste
en edelste aller huisvrouwen, en d a t was z i j g e h e e l .
Langzaam herstelde ik . Op oudejaarsavond zat ik weer in onze
gezellige huiskamer en kwam de dokter een glas wijn drinken . Wij
spraken lang en breed over den loop lnijner ziekte . Over de aanleiding geen woord ! . . . . Op eenmaal kon ik 't niet langer verkroppen
en, onder den invloed van then goeden engel, die bij alle weldenkenden op oudejaarsavond zijne opwachting maakt, met bet beleefde
verzoek om alles of to doen wat er nog of to doen is, voordat de klok
twaalf slaat, sprak ik als volgt
"Laat mij nu eens oprecht erkennen, lieve, dat ik verkeerd gedaan
heb toen ik geen acht sloeg op uwe bezwaren en, ofschoon nog half
ziek, toch op reis ging . Zeg mij van uwen kant eerlijk waarom gij
toen niet rondweg met mij gesproken hebt . Zou dat niet beter
gew eest zijn ? . . . Wij ni annen beschuldigen de vrouwen dat zij dikwijls
onnoodig en zelfs ontijdig hare meening verzwijgen ; we vinden ulieden over 't algemeen to ongedecideerd . Zeg mij eens eerlijk, was 't
tact of gebrek aan zelfstandig oordeel wat u tot dat halfslachtig zwijgen drong ?"
Zij glimlachte . „Ik weet nu eenmaal dat gij uwe studio maakt
van bet karakter der vrouwen, en dat ik van tijd tot tijd voor
model dienen moet," zeide ze . "Ik zal a daarom eerlijk verklaren,
dat dat "half en half," dat "ja en neen tegelijkertijd" geen tact bij
ons is, ten minste 't niet was bij mij, toen ik een directe verklaring
ontweek . 1k vreesde u pijn to doen . Uw geheele hart trok naar
dat d i n e r, en ik kon niet besluiten die opoffering van u to vragen .
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Evenmin kon ik er toe komen, mij zelve geweld aan to doen en to
zeggen dat ik er vrede mee had. Ge ziet, '.t was geen tact maar 't
was . . . . ja, dokter ! . . . ." en ze keerde zich tot onzen gast, die
haar en mij beurtelings glimlachend zat aan to kijken, "zeg g ij 't
eens . Wat was 't eigenlijk?"
Onze dokter, die geen hard of streng man is, maar een man
vol eenvoudige waarheidsliefde, zette een ernstig gezicht en zei,
terwij 1 hij haar strak aankeek
"Mevrouwtje, 't was . . . . z w a k h e i d ."
,Nee-u, " riep ik, "neen dokter ! 't was geen zwakheid, maar 't was
ook in then vorm . . . . boven alles en in alles i n n i g e l i e f d e .'
Doch mijne vrouw zei, dat ze meer vrede had met de verklaring van onzen dokter dan met de mijne .

ZESTIENDE HOOFDSTUK .

Klein vrouwtj e .
Het huwelijksleven is als een lange heirbaan . 't Heeft zijne
mijlpalen, en zijne uitspanningsplaatsen . - Men kan, als men een
oogenblik verpoozen wil, op zoo'n paal gaan zitten ; men kan ook
gebruik maken van de gelegenheden, die menschlievendheid of
winstbejag den reizigers aanbieden . Zij, die op de mijlpalen gaan zitten, splitsen 't huwelijksleven in koperen, zilveren en gouden bruiloften ; zij die de bank van een tolhuisje of de gelagkamer van een
herberg verkiezen, zij verdeelen hunne huwelijksjaren naar de
onverwachte zegeningen en verrassingen, die hun ten deel vielen .
Nog anderen rekenen volgens de grafheuveltjes en zerken, die zij
zelf hebben opgeworpen of gelegd ; maar evenmin als graven en
grafsteenen bij ons langs de groote wegen liggen, evenmin vallen
de herinneringen van deze mindergelukkigen onder de aandacht
van het publiek . Bij een bruiloftsfeest zet men deur en ramen open,
bij een begrafenis doet men de luiken dicht . De man, die een
hart in den boezem draagt, gaat zulke woningen op zijne teenen
voorbij en gluurt niet onbescheiden door de reten .
Ik behoor tot geen van de genoemde soorten . Als ik een rustpunt noodig heb, ga ik maar hier of daar op den grond zitten, alleen
achtgevende dat de plek vrij van onkruid zij en in de schaduw
ligge . 't Huwelijk heeft voor mij zijn aantrekkelijkheid door de ongekunstelde schoonheid van het geheel . 't Is mij minder to doen orn
.een enkel mooi punt met een verrukkelijk uitzicht, dan om den
verkwikkenden indruk van alles to zamen genomen . Ik wil niet zoozeer getroffen en verrast worden, maar erken dankbaar dat ik mij
honderd- en duizendmaal in stillen vrede gelukkig heb gevoeld . Ik
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neem daarom het huwelijk met al zijn lief en Teed in eens, als eene
gave des hemels .
Waarschijnlijk komt 't door dit eigenaardig standpunt, dat ik een
zwak oog en een klein geheugen heb voor de dagelijks wederkeerende en dagelijks opgesierde geestigheden en gevatheden rnijner
kinderen . Ik heb menigmaal anderen benijd, als zip van hun kroost
wonderen wisten to vertellen niet alleen, maar op die wonderen nog
grootere voor de toekomst bouwden ; als zij eeii geheel gezelsehap
dwongen naar de geniale opmerkingen van hun oudste of jongste
to luisteren, en daaruit voorspelden dat er onfeilbaar een groot man
uit hun geslacht zou opstaan . . . . IJdelheid, die zoo verklaarbaar en
zoo onnoozel onschuldig is !
Wel is waar, als mij ne vrouw mij wij st hoe ik dat doen moet
(want zij kan 't zoo goed als alle moeders ;) dan doe ik ook wel eens
een poging en scharrel met mijne medemenschen mee - ; maar ik
voel dat 't broddelwerk is en dat ik 't nooit goed zal leeren . Liever vertel ik dus maar op mijn manier 't geen ik in mijnen kring
opmerk en lief heb, al vindt menigeen dat mogelijk weinig interessant . Ik moet eens en voor altijd verklaren, dat .ik niet schrijf voor
lezers, die min of meer verzot zijn op de verrassingen en verschrikkingen van bet Romantisme, of . op de enormiteiten der jongste realistische school . Ieder heeft zijn smaak, en de mime kan zich
ondanks bet talent van velen barer aanhangers, maar niet gewennen
aan 't geen ze ons voorzetten . Doch reeds meer dan genoeg !
"Klein vrouwtje" is de vriendelijke engel van ons huffs . Zoodra
mama verhinderd is, neemt zij met haar tengere handjes den zwaren schepter op en regeert a d i n t e r i in met een deftigheid en waardigheid, die men niet altijd bij koninginnen en zeer schaars bij
regentessen aangetroffen heeft . Daar iedereen schik heeft in haar ijver
en zorgvuldigheid, wordt zij door groot en klein gehoorzaamd . Wij
glimlachen of zetten een komisch, onderworpen gezicht - ; maar wij
doen wat ze zegt, en klein vrouwtje" commandeert zonder aanzien des persoons . 't Is mijn eigen kind maar ik durf gerust zeggen, dat ze in alle beteekenissen van 't woord een koninklijk
kind is .
't Is allergrappigst -, en voor menschen, die ooit over anderen
zullen to bevelen hebben, zou 't allerleerzaamst zijn, "klein vrouwtje"
to zien als zij 's morgens aan mama's bed geroepen is en de vermaning ontvangen heeft, de kindermeid zooveel mogelijk to helpen
bij 't aankleeden van de kleineren . 't Is nog vermakelijker haar,
ingevolge die order, to zien verschijnen onder de broertjes en zusjes .
Ze is niet de oudste, maar de twee jongens die boven haar zijn,
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hebben blijkbaar een onbegrensden eerbied voor een spilleleen . Zij
beschouwen zich als de eersten harer onderdanen, de aangewezen verdedigers van haren troon . "Klein vrouwtje" behandelt ze met een
echt vorstelijke welwillendheid . Zij zou hen, als ze wat meer van de
zuidelijke etiquette wilt, tot den handkus kunnen oproepen . De jongens zouden 't lachend, maar zonder aarzeling doen.
Over de jongeren oefent "klein vrouwtje" een nog onbeperkter
gezag . Zij maakt er onmiddellijk ruim gebruik van . Zij neemt, op
haar stoofje gezeten, de allerkleinste op haar schoot en speelt met
haar of zij zelve reeds volwassen was . Al wat zij mama heeft hooren neurien, neuriet zij na, al de namen waarmee mama onzen speelpop gedoopt heeft, geeft zij ook aan het kind . Zij houdt 't met beide
artnen omvat en wiegt 't op haar kleinen schoot in slaap, en 't
kind vlijt zich tegen haar aan, alsof goede wil en zelfvertrouwen
evenveel zekerheid aanboden als physieke kracht.
Menigmaal heb ik mij verlustigd in die kleine groep . 't Is voor
mij het beeld der argeloosheid, zoowel in het onbegrensde vertrouwen waarmee zij zich overgeeft aan anderen, als in de kalmte waarmee zij alles aanpakt, waartoe het hart haar dringt . Beide beeldjes
mijner groep passen dus volkomen in de kinderwereld .
Als "klein vrouwtje" meent op de kinderkamer gemist to kunnen
worden, gaat ze naar mama terug en aanvaardt als 't noodig is, de
taak van ziekenoppasster, loopt in komische beweeglijkheid de trappen op en af, van de eene kamer naar de andere, om zich to vergewissen dat alles in orde is of steekt het kleine neusje om 't hoekje
van de keukendeur, tot groote pret onzer dienstboden .
Evenwel, 't meest is zij in haar schik als ze iets voor mij magdoen,
want zij meent, wanneer mama ongesteld of afwezig is, dat op haar de
taak rust, meer bepaald voor mij to zorgen . Zij alleen weet hoe ik
't gewend ben . Zij alleen heeft geduld genoeg om een paar uur
achtereen naast mij to zitten prentenkijken . Zij alleen kan het
kleine mondje bedwingen als ze ziet dat ik 't druk heb . Zij
alleen bezit den tact om niets to vragen als ze in mijne oogen
leest dat mij iets hindert, de een of andere zorg mij drukt .
Ik heb mij menigmaal afgevraagd waarom juist klein vrouwtje"
mij zoo bijzonder aantrekt . Ik heb als iedereen de pedanterie van
to beweren dat ik, in onderscheiding van honderd andere vaders,
geen voorkeur voor het eene kind boven 't andere heb ; naar ik voel
toch, dat zij meer dan de anderen van mij kan gedaan krijgen en
dat ze in mijn huiselijke tafereeltjes onfeilbaar altijd op den voorgrond staat. Wat mag daarvan de oorzaak zijn ? Hare aanvalligheid
is 't niet alleen, want als 't daarop aankwam, zou de j ongste mij ner
j ongens 't van haar winnen . Hare geestige opinerkingen doen 't
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'm ook niet, want daarvoor heb ik, zooals gezegd is, weinig oog .
De grond van bet verschijnsel moet dieper liggen, en ziehier hoe
ik 't inii voorstel :
Mijn klein vrouwtje is de miniatuur-editie van mama, de korte
inhouds-opgaaf van een verleden, dat geen sterveling ooit vergeten kan .
Twee hoedanigheden van het hart ontwikkelen zich bij de vrouw
sneller dan bij ons mannen . Ze gevoelt eer dan wij behoefte aan
liefde en zoekt veel vroeger voorwerpen, waaraan zij hare zorg
kan wijden . De zucht om iets of iemand to besturen of to regeeren komt, in den eenvoudigsten en edelsten vorm van zorgzaamheid, 't eerst bij de vrouw voor . Later ontwikkelt zij zich meer in
ons mannen, en wordt soms ontembare heerschzucht . In de meeste
gevallen Pat haar ontaarding bij de vrouw niet verder dan tot
bemoeizucht en beredderingsdrift .
"Klein vrouwtje" schijnt er zich bepaald op toe to leggen, mama
in alles to volgen . Als zij het bestuur in handen heeft, bootst zij zelfs
hare stem na en ze tracht haar eigenaardigen toon van vermaning
to doen hooren, wanneer de kinderen, gelijk zij 't uitdrukt weer
erg ongezeglijk zijn ." Nooit is zij gelukkiger dan als ze een
hoed of mantel van mijne vrouw kan machtig worden en de
anderen gaat verrassen met de komst van mama . Ze spreekt in
dat costuuni zelfs graag van dat "k1eine stoute vrouwtje" als de
lastigste van allen, en verhoogt daardoor kennelijk haar eigen illusie . Een paar maal heb ik haar vreeselijk bedroefd gezien omdat de
broers haar, ondanks de teekenen barer waardigheid, niet erkenden,
maar hoed en mantel aftrokken . Ze was, als vele groote menschen,
zoo innig gelukkig geweest met de illusien van het onbeperkt
gezag!
Doch waartoe meer? leder lezer ziet door het meegedeelde de kleine
huisvrouw levend voor zich, en hoort het dapper stappen der teere
voetjes door het huis . In elke familie, die met kinderen werd gezegend, is een dergelijk moedertje to vinden . Immers, gelijk ik reeds
opmerkte, ligt de zucht i1aar zorgzaam regeeren in de natuur der
vrouw. Menigeen, die de trouwe hulp zijns levens ondanks liefde en
gebed moest verliezen, lang voordat de ouderdoin zijn voorspel der
droevige scheiding begonnen had -, menigeen vond zich met het
leven verzoend door de liefdevolle zorg van eene dochter, in wie hij
de gestorvene als 't ware herleven zag, omdat zij in hare kindsche
jaren een pendant van mijn klein vrouwtje geweest was, gedreven
door de zucht naar heerschappij .iii kleinen kring .
Nu kan men, wel is waar, aanmerken dat zulke kinderen veelal
bijzonder "bazig" zijn (oni een term uit de kinderkamer to gebrui9
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ken) ; maar over 't algemeen kan men gemakkelijker een edel beginsel belachelijk maken dan waardeeren, en op ditlaatste komt't onder
verstandige menschen toch eigenlijk aan . Zoolang ik 't tegendeel
niet gezien heb, houd ik mij maar vast aan het geloof, dat in
die wijze vrouwtjes, als ze goed geleid worden, de kiemen liggen
van voortreffelijke huismoeders .
Wat al droomen heb ik met m ij n klein vrouwtje gedroomd !
Ik stel mij gaarne voor hoe ze zal zijn als onze haren beginnen
to grijzen, als wij zullen geteld worden bij degenen, die hier op
aarde geen toekomst meer hebben, maar alleen op 't verleden
mogen teren
ik wil zeggen, als een jonger geslacht zal
beginnen to heerschen en van ons fluisteren, dat wij wel wat
ouderwetsch en stijf worden . Dan zullen wij ons troosten met de
gedachte, dat deze frissche natuurplant zonder eenigen invloed
van buiten is opgeschoten in onzen tuin en uitsluitend gevoed
met de sappen uit onzen grond .
Ik st-el mij voor hoe zij in dat tijdperk, bij onzen overgang
van voile rijpheid tot dreigende verzwakking, een jongere zuster
voor mijne vrouw zal wezen, en voor mij eene priesteresse van
Vesta, die het eeuwige vuur onderhoudt .
Daarna denk ik aan de jaren des ouderdoms, als wij, moe en
mat van de worsteling met het leven, zullen verlangen naar rust
en de dagen zullen leeren kennen, waarvan wijzer dan wij gezegd
hebben, dat ze geen lust hadden in dezelve . Ook in dat tijdperk zie
ik haar beeld door 't voile licht des hemels beschenen, nu eerst
gebeiteld in de hoogere aesthetische vormen, waarin schoonheid
en reinheid een •z ijn. Mijn klein vrouwtje is een fiere maagd
geworden . Zij steunt en helpt ons, zij raadt en handelt, zij neemt
onze bezwaren weg en maakt onze vooroordeelen onschadelijk .
Ze plaatst zich tusschen ons en de nieuwe denkbeelden en begrippen, waarmee wij ons dan maar niet zullen kunnen verzoenen ;
tusschen ons en het jonge geslacht dat ze verzamelt om onzen
leunstoel, na ze to hebben aangewezen waar de voetangels en
klemmen liggen . Dan prijkt ze in haar voile pracht als de roos
van onzen wintertuin, en verspreidt geur over alle bloemen .
Dan . . . . maar ja, ik versta u . Gij meent, dat indien alles waar is
wat ik van mijn klein vrouwtje verteld heb, er groote kans bestaat
dat mijn zelfzuchtige voorstellingen niet zullen verwezenlijkt worden . . . . Nu, ook daarop ben ik voorbereid, en ik geloof dat mijne
verwachtingen in dat geval 't nog winnen van de zooeven vermelde .
Eerlijk gezegd weet ik niet wat heerlijker is : de vader to zijn
van een minister, of eene lieve, degelijke huisvrouw to hebben grootgebracht, al dacht ik er in mijne droomen der toekomst wel eens
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anders over . Een zoon-minister kan, in de dagen zijner wijsheid
of van zijn blind geluk, lichtelijk den neus optrekken voor
den ouden papa, die in honderd gevallen de politieke vlucht van
zoonlief niet zal kunnen volgen . - Een dochter, op wier hoofd
onze handen zegenend hebben gerust, toen zij de ouderlijke woning
verliet omm haar eigen huis to gaan besturen, blijft al de
dagen van haar leven aan dat huis gehecht en, in den vollen zin
des woords, altijd ons kind . Ziet hoe ze nog dag aan dag komt
overwippen en bij 't minste bezwaar raad komt vragen ; hoe ze nog
telkens, als er bijzondere drukte invaders huis is, komt , inspringen, "
en urenlang aan mama vertelt wat ze heeft gedaan, ondervonden en
gedacht, sinds de zon opging totdat de voordeur op 't nachtslot
gedaan werd . Ze leeft omm zoo to zeggen een dubbel leven, heeft twee
woningen en twee nauwverknochte maartoch onderscheiden belangen .
Z66 gaat 't wanneer zij, getrouwd zijnde, in dezelfde stad woont .
Is dit niet 't geval, let dan eens op den stapel brieven, en merk
op hoe de schrijftaal bij haar in de spreektaal overvloeit .
Waarlijk,' God heeft in 't hart der vrouw een dubbelen zegen
gelegd . Zij kan verleden en toekomst, 't huis dat haar zag geboren
worden en eigen haard, in 66ne liefde omvatten . Verreweg de meeste
mannen kunnen dat niet. Velen zijn niet eens voor de helft van die
taak bekwaam !
Zal ik hierbij voegen, dat mijne droomen en wenschen zich nog
verder uitstrekken ?
Ik zie in mijn verbeelding mijzelven met bril en stok (dan geen
artikelen van weelde), deftig voortstappen langs dezelfde straten,
waar ik als knaap met anderen mijn spel heb gespeeld -, en ik
ben over 't figuur, dat ik maak ni et onvoldaan . Ik weet dat ik al
strekt de stok het derde been," mijn' hoofd tamelijk recht draag, en
voel mij nosh ver van zwak of afgeleefd . Ik ben op weg naar 't
huis mijner gehuwde dochter en de gedachte aan 't geen mij daar
wacht, ze maakt mij welgemoed. Ik gevoel, dat ook de winter zijn
zonnige dagen heeft .
Als ik de stoep van mijn schoonzoon nader, vliegt de voordeur
al open en de welbekende stem van klein vrouwtje, nu voller en
zwaarder, klinkt mij in de ooren : Jongens, daar is grootvader,"
terwijl een koor van kinderstemmen met een juichtoon invalt . Binnen een paar minuten zit ik, als in triomf voortgedragen, to midden
van het kleine goed in den gereserveerden leuningstoel, terwijl het
vriendelijke gezichtje van haar, die duizendmalen op mijn knie
gezeten heeft, mij tegenlacht zoo dikwijls als ik, oude onder de jongen, haar toeknik om lucht to geven aan de bewondering voor
mijn eigen nageslacht.
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Deze en dergelijke droomen worden bij mij opgewekt als ik klein
vrouwtje in hare bedrijvigheid gadesla en glimlach om haar onschadelijke heerschzucht . . . . Zullen die droomen ooit verwezenlijkt worden ? . . . . God weet 't, maar ook ingeval niets van dit alles ooit
werkelijkheid werd en 't ons, in stede daarvan, genoeg moet zijn de
idealen van den ouderdom slechts in de verte als in een spiegel to
hebben gezien . . . . toch blijft 't op zichzelf een genot, klein vrouwtje
na to gaan, wanneer ze met de teere handj es den zwaren schepter poo A
op to beuren, then ze eenmaal met waardigheid zal zwaaien
ten minste als zij de inspraak van haar kinderlijk hart blijft volgen
en wij ouders niet opzettelijk een van de schoonste nommers van
ons levensprogramma verzuimen .
We zullen trachten daartegen to waken .

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK .

Mama en de j ongens.
Ieder mensch heeft in onzen tijd een vriend, die aan de economie
doet, 't zij in q ualiteit, 't zij als liefhebber. Geen wonder dus, dat
ik over mijn onbeperkte voorliefde voor het huwelijk wel eens met
zulk een vriend heb gepraat. Hij heeft mij vele en daaronder zeer
belangrijke opmerkingen gemaakt, die ik in mijne hoedanigheid van
leek met verschuldigden eerbied heb aangehoord . Ongelukkig ben ik
de meeste al weer vergeten . Alleen herinner ik mij, dat er veel statistiek in kwam, en daaraan vooral schrijf ik het toe, dat ik er zoo
weinig van heb kunnen onthouden . 't Is altijd een gebrek van mijn
.geheugen geweest, dat 't met cijfers slecht overweg kon . Mijn vriend
merkte dan ook op dat de tegenwerpingen en bedenkingen, die ik
een paar maal waagde to opperen, sterk naar den kansel" riekten .,
,een uitdrukking, die in 't oog van sotnmige moderne wijsgeeren het
lot van een bepaald soort van denkbeelden en inzichten voorgoed
beslist .
Daar ik de gesprekken met mijn vriend den econoom niet in hun
.geheel kan teruggeven, zal ik er verder maar niet over spreken en
,eenvoudig mijn eigen ideeen over het gewicht van 't huwelijk voor
den bloei en het Neil der maatschappij u meedeelen . Wie er bezwaren
tegen heeft, kan die dan rustig uiten en er op zijn beurt over dis-puteeren met dezen of genen, die 't met mij mocht eens zijn . Dat
zal wellicht wat beweging in de wereld brengen en mij devoldoening
geven, dat ik een allerbelangrijkst vraagstuk aan de orde heb gebracht .
Ik zeg : een allerbelangrijkst vraagstuk, want ik stel 't in gewicht
ver boven dat van de emancipatie der vrouwen, de opbeuring van
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ons nationaal tooneel, de eerstvolgende verkiezingen en 't meer of
minder gepaste van de een of andere benoeming tot notaris of kantonrechter . Ik stel bet vraagstuk, wat de urgentie betreft, met die der
afschafl:'ing van de doodstraf, der volkomen vrijheid van gedachteuiting, der verbetering van bet lot en de bewaring onzer gevangenen
en der voor- of nadeelen van arbeidersvereenigingen en cooperatie
gelijk . In mijn oog is de toenemende minachting voor bet huwelijk,
is de afkeer van zijne zorgen en lasten de paalworm van ons maatschappelijk gebouw . De maatschappij rust op bet gezin . De wezenlijke
deelhebbers in de maatschappelijke vennootschapzijndehuisvaders .
Zij, die uit de derde of vierde hand toevallig een aandeeltje, ver
beneden pari, gekocht hebben, zij doen-'t 'm niet . Ik voor mij wacht
al bet heil der wereld uit bet huisgezin . Wie er anders over denkt,
moet 't maar zeggen .
Ik ben blij, dat mijne vrouw er juist zoo over denkt als ik . Zij
drukt 't op haar manier uit, maar de meening is dezelfde . "Als wij
maar ons best doen om onze jongens goed op to voeden, dan komen
ze wel door de wereld . Ze zullen dan van het kwaad en de verleiding
teruggehouden worden door de gedachte, dat 't ons verdriet
zou doen . "
"God geve 't, maar reken er niet to veel op . De verleiding is
soms zoo sterk en we zouden ons bitter kunnen vergissen . Zoudt ge
dan denken dat alle menschen, die den verkeerden weg opgaan, een
verkeerde opvoeding gehad hebben ?"
Zij stond verlegen met 't antwoord . Haar zachtmoedig hart kon
geen j a zeggen, en toch riep de moederliefde met luider stem dat
zij geloofde almachtig to zijn om bergen to verzetten .
;, Indien een kind door onze gebeden niet kan bewaard worden
tegen de zonde," zei ze eindelijk, „dan zal 't toch eenmaal wederkeeren op bet pad der deugd, zoodra de herinnering aan zijne moeder
bij hem levend wordt . Gelooft gij dat ook niet?"
Ik had den moed niet haar tegen to spreken of ook maar twijfel
to opperen, waar bij haar zoo'n vaste overtuiging bleek to bestaan .
Er is een geloof, uit liefde geboren, dat meer doet dan bergen verzetten, dat aan alle tegei werpingen kortweg 't zwijgen oplegt .
"Ik doe lang niet zooveel als ik moest," ging ze op weemoedigen
toon voort, "ik wou dat ik meer kon doen ; maar elken keer als
ik eens ernstig met onze kinderen praat, zie ik duidelijk dat mijne
woorden diep in hunne hartjes gaan . Die goede indrukken zullen ze
zeker nooit verliezen . "
Ze dacht hierbij alleen aan den zin van 't geen zij den kinderen
voorhield . Haar vriendelijke toon en de zachte uitdrukking barer
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oogen, hare hand die de lokken der kleinen gladstreek en de kus,
waarmee zij de aandacht der jonge toehoorders beloonde, kwamen
hierbij niet eens in rekening, wat in mijn oog niet billijk en niet
nauwkeurig was . Menigmaal toch kunnen tien dominCs in Lien jaar
niet gedaan krijgen, wat een moeder in vijf minuten doet.
Jndien ik niet vertrouwde," dus ging zij voort, ,dat 't goede
zaad goede vruchten moet geven, dan zou ik met zorg de toekomst
to gemoet zien, maar ik geloof dat dezelfde lessen en voorbeelden,
die indertijd mij dikwijls hebben teruggebracht van 't geen kwaad
was, ook op n-lijne kinderen gunstig moeten werken ."
Ik kon een glimlach niet bedwingen toen ik haar over zichzelf
hoorde spreken, alsof zij op den rand derverdorvenheid was geweest .
Ik wist, dat zij als kind de wellust en de vreugde barer ouders was,
en zoolang wij getrouwd waren had ik geen andere verkeerdheden
bij haar kunnen ontdekken dan die, zonder dat ik opzettelijk mijne
oogen dichtdeed, bij de menschelijke zwakheden en onwillekeurige
verzuimen konden genoteerd worden .
Bovendien, ik wist wat zij met die lessen en voorbeelden bedoelde .
Ze had daarbij 't oog op een paar godsdienstige en zedelijke leerboekjes, die juist niet zoo rechtstreeks in mijn smaak vielen . Evenals
de meeste moeders is mijne vrouw sterk gehecht aan zekere geijkte
formulen en termen ; de bedoelde boekjes nu, waren daarvan voller
dan mij lief was . Evenwel, in de handen eener moeder zijn alle
boeken goed .
,,Wanneer onze kinderen in aanraking komen met de verleiding,
zal menige les en spreuk, in 't geheugen geprent en bewaard, to
goeder ure bun behoud kunnen zijn . . . . Zoo denk i k er ten minste
over," vervolgde ze met eenigen gloed, want ze maakte uit mijn
glimlach op, dat ik haar vertrouwen op die lessen en voorschriften
kinderachtig vond .
"Ik wil 't gaarn gelooven," zei ik daaromm haastig . "Ik weet niet,
waarom. 't geen gij hoopt niet mogelijk zou zijn ."
"Och, ik weet wel, hoe gij, hoogwijze heeren, met al die dingen
spot, doch ik blijf dan maar liever in mijn domm geloof en doe mijn
best omm de kinderen goede lessen en vermaningen in hoofd en hart
to prenten . Ze zullen er in allen gevalle niet slechter door worden . "
"Lieve kind, gij maakt u warm over een zaak, die zooveel gloed
niet waard is . Ik denk er niet aan, uw vroomm vertrouwen to
bespotten . Geloof mij, ik heb er zelfs eerbied voor, al kan ik misschien
niet tot in de kleinste bijzonderheden er in deelen . Onder alle vormen is ijver voor een goede zaak lofwaardig . "
"Oeb, ik weet wel hoe gijlieden dat bedoelt," antwoordde zij
minder geanimeerd, maar toch noch met kennelijken twijfel .
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Mijne vrouw meent, gelijk de ineesten barer zusteren, dat wij mannen, enkelen niet to na gesproken, onverbeterlijke spotters zijn en
laag neerzien op haar eenvoudig kinderlijk geloof. Met den besten
wil heb ik haar nooit bet tegendeel kunnen bewijzen, ik geloof, omdat
die meening reeds veel to lang en to diep bij de vrouwen is ingeworteld en wij mannen werkelijk nog al eens dikwijls, om een klein
verschil in den vorm, de heiligheid van den inhoud uit 't oog verliezen . Ook hebben wij, en ik voor mij erken daaraan dubbel schuldig to zijn, juist lang genoeg gekscherend gesproken met de dames
en over de dames, als waren zij to eenenmaal onbevoegd omm mee to
praten over dingen die hooger staan dan de bovenste plank van de
provisiekast -, juist lang genoeg, zeg ik, omm haar to doen gelooven,
dat wij 't meenen . Er zijn dingen, waarmee men vooral in scherts
voorzichtig moet zijn .
Daar ik niet voor de eerste maal kennis maakte met de onverzettelijkheid van mijne vrouw op dit punt, koos ik de wijste partij
en zweeg . Zij legde dit zwijgen uit als een bevestiging van hare
opvatting. De lezer zal gemakkelijk kunnen beoordeelen hoe onjuist
en onbillijk dit was . Ik ben met den ijver mijner vrouw om ook haar
deel to hebben aan de maatschappelijke en zedelijke vorming onzer
kinderen, hoog ingenomen . 't Is mij vaak een uitspanninghaarbezig
to zien in dit gedeelte barer taak .
's Zomers, als de dag ten einde neigt en de koele avond ons naar
buiten lokt, zie ik met innig welgevallen hoe zij tusschen onze twee
j ongens in den tuin rondwandelt, trotsch op hare zonen, die op
hunne beurt elkaar moeders arm betwisten . Ik weet, dat zij dan bezig
is met haar onderricht . Zij vertelt hun van bet loon- 't welk onfeilbaar
aan de deugd verbonden is, en hangt vreeselijke tafereelen op van
bet lot der ongehoorzamen en verstokten . Ofschoon beide, vorm en
inhoud, nog veel to verheven zijn voor de kinderen, verbeeld ik mij
dan Loch, dat de avondster, die langzaam rest, goedkeurend tusschen
de bladeren heengluurt, en dat de engelen met een eigen aardigen glimlach elkaar aanmanen om to luisteren naar de zachte stem van die
domine daarbeneden, die zulke harde en steile onderwerpen in'zoo
zoete melodie bezingt . Want het schouwspel van die moeder met hare
twee jongens is inderdaad verrukkelijk! Ik ken niets, dat in zoo
zuivere trekken bet beeld der eeuwige liefde en der stil rijpende
kracht ons schetst . De rustige figuur der moeder, zoo sterk in hare
zekerheid, zoo ruim uitdeelende van hare schatten, die zij weet dat
onuitputtelijk zijn . . . en daarnaast die vroolijke, levenslustige, wilde
ongens, getemd door het geheimzinnige van de reusachtige waarhej
den en voorstellingen, die zoover van hen verwijderd staan, maar,
door moeders oog gezien, zoo dichtbij schijnen . Ze zien van dezen
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groenen, lachenden heuvel de afgronden en spleten niet, welke tusschen -hen en die ontzettende gevaarten liggen, die gevaarten met
steilen wand en eeuwig ijs op den top .
Mine vrouw heeft voor deze uurtjes van onderwijs niet alleen
e en groote voorliefde, Inaar zij steekt 't hoofdje fier op, als zij er
over spreekt . Al wat zij d oet om de harten . der kinderen to winnen,
-staat daarmee in rechtstreeksch verband . Als zij met de jongens
stoeit en zich door hen laat plagen op die eigenaardige manier,
waarop alleen j ongens dat met hunn e moeder kunnen doen, dan
is 't om to meer hun vertrouwdn to winnen tegen het uur waarop
:zij haar elegant profetisch manteltje omhangt ; want zij is met volle
bewustheid profetesse en priesteresse tegelijk en tilt de zwaarste reukvaten, met de overtuiging, dat ze een roeping voor den grooten tempel ontvangen heeft .
Voor de meisjes schijnt zij minder bezorgd . De toon waarop ze
met deze over ernstige onderwerpen spreekt, is meer aan de syniphonie dan aan 't strenge koraal ontleend . De jongens zijn het voorwerp harer grootste bekommering . Evenals alle vrouwen maakt zij
.zich de vreeselijkste voorstellingen van 't gees in den tegenwoordigen tijd onder de jongelui nu en dan voorvalt . De leeftijd van zestien tot twintig jaar staat haar voor den geest als een tooneel van
dronken matrozen, in de gelagkamer van een herberg der minste
soort . De ruwheid waarmee het aankomende geslacht gewoonlijk zich
-optooit in de tegenwoordigheid van vrouwen en meisjes, heeft aan 't
-overdrevene in die voorstelling de meeste schuld . Naar mijn oordeel,
,ontzien de j ongelingen (die werkelijk niet to klagen hebben over gebrek
.aan beleefdheid bij ouderen in jaren, vooral niet bij feestredenaars en professoren, die inaugureele oraties houden) hunne moeders
veel to weinig . . . . Daar hierover wel eens meer gesproken is, zal iker
verder niets van zeggen .
't Is allermerkwaardigst, mijne jongens met moeder to zien omspringen . De betrekking tusschen een knaap van negen a Lien jaar
en zijne moeder is voor een man, die liever naar de verschijnselen
en bewegingen van het menschelijk hart, dan naar den loop der sterren of naar de meclianiek van een stoornweverij staat to kijken,
allerbelangrijkst . Geen betrekking, waarvan de wederzijdsche verhoudingen moeielijker zijn aan to geven . Mania is beurtelings de zuster,
de geliefde, de vertrouwde, de toevlucht in allerlei kleine moeielijkheden en 't groote kantoor van vragen en verzoeken, 't zij deze
rechtstreeks beantwoord kunnen worden of de goedkeuring behoeven
van • papa . Al de hartstochten van goeden en kwaden huize openbaren zich in dat tijdperk des levees nog in zoodanigen vorm, dat een
kind er niet nlee kan wegschuilen in een hoek, of er niet nice naar
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de markt behoeft to loopen om ze to meten tegen de dito's van
andere knapen . 't Zou niet to wenschen zijn, dat die hartstochten altijd
bij moeders knie8n bepaald bleven ; om tej worden wat ze moeten
zijn, niet alleen ten kwade maar ook ten goede, hebben die dingen
lucht en ruimte noodig ; maar 't is wel een zegen voor een mensch
als, bij de eerste speelsche opspattingen van het flikkervuur, dat de
aanwezigheid van gevaarlijke brandstoffen en edele beweegkrachten
aankondigt, de moeder niet slechts tegenwoordig is en met papa op
de voorste bank zit om critiek to geven, maar meespeelt en alles
helpt arrangeeren . Dat, miine lieve dames in Nederland! kan eene
moeder evenwel alleen dan, wanneer zij zich gesteund voelt door
hooger beginsel en hooger kracht .
Doch ik word u misschien to ernstig? Welnu, we hebben op dit
terrein vroolijkheid en dartelheid in over-doed . . . .
,Mama is de kapitein van 't schip en wij zijn de matrozen,"
roept mijn oudste jongen mij toe, terwijl ik op den drempel van de
huiskamer staan blijf en een blik vol verbazing door het geheele vertrek sla . Alles is van zijne plaats . Nergens een plekje voor de holligheid van mijn voet . Een algemeene verwarring! Een chaos ! De
groote tafel, die anders altijd in 't midden staat, is in een hoek
geschoven, en in ruil staat de canap6 vlak onder de gaskroon . Een
rij stoelen onderhoudt de gemeenschap tusschen beide, en twee roode
zakdoekjes, aan de pook en de el gebonden, wapperen op een paar
stoven, die met de overige hier en daar zijn verdeeld over den vloer .
De jongens staan boven op de tafel, of loopen heen en weer over de
stoelen . Zij dragen allerlei kleine voorwerpen met gemaakte inspanning van den wal naar het schip . In een der hoeken van de canap6
zit mijne vrouw en kijkt mij lachend aan, ongeveer als Hendrik de
Vierde den ambassadeur moet hebben aangekeken, toen hij 't
beroemdste zijner beroemde woorden sprak .
Op een anderen tijd verras ik mama met een der jongens . Zij is
zijn vrouw, en hi speelt voor papa . 't Is de vraag, wie zijn rol met
meer zelfbegoocheling en zekerheid vervult . Of wel, de jongens organiseeren een geheel huishouden waarin alien, ook de kleinste, zijn
opgenomen . Mama behoudt dan haar natuurlijk karakter, of moet
onverwacht binnenkomen om de kinderen to verrassen bij die kleine
ondeugendheden, die zij onder 't oog van de rechtbank durven plegen, omdat ze wreten dat er vergiffenis is voor elk kinderlijk bedrijf
't welk rein is van valschheid, achterhoudendheid en boos opzet .
Als wij gaann wandelen, vechten de jongens om met mama to
mogen loopen . Zij beweren stoutweg, na een kwartier, dat mama al
moe wezen moet, en even bepaald dat zij door hen moet worden
gesteund ; dit niettegenstaande zelfs de oudste voor den post van c a-
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v a 1 i e r nog veel to klein is, en mijn goede vrouw door hunne
vruchtelooze poging meer vermoeid dan verlicht wordt .
Nu en dan rijst er in mijn hart een zweem van jaloezie, als ik
die intimiteiten aanzie, al weet ik dat ik en om de voorwerpen
mijner ijverzucht, en om 't onrechtmatige der verdenking, mij bezondig . Eerlijk gezegd, is 't dan ook zoo erg niet . Ik woon het
opkomen dier gedachte meer als psycholoog dan als patient bij .
"Wat mag de reden zijn ?" vraag ik mijzelf af, dat ik soms,
ondanks de verrukking waarvan hart en mond getuigen, eene stem
heel zacht fluisteren hoor : Man, gij kunt bij die huiselijke zaligheden wel gemist worden . Als gij komt is 't goed en krijgt gij ook
een rol, maar men haalt er u niet bij . 't Gaat ook heel goed zonder u ! "
Is 't, omdat mijne vrouw mij niet langer onverdeeld toebehoort,
omdat ik mij wel niet zag verdringen uit haar hart, maar wat moest
inschikken voor de kinderen ? Neen, dat is 't niet .
Is 't dan ook soms omdat wij mannen vroeger oud, dat is, vroeger stijf en deftig worden dan de vrouwen ? Ja, dat zou er wel een
rol in kunnen spelen .
Is 't, omdat de ouderdom mij aangrijnst uit de verte, als ik mijne
jongens zelfstandig zie optreden, en daarom zich 't meest zie bezighouden met de zwakkere, over wie zij gemakkelijker kunnen heerschen ? Ja, dat zal er ook wel in betrokken zijn . . . .
"Lieve, zeg mij toch eens wat 't is," vroeg ik, toen 't er weer
bijzonder druk op los gegaan was, en zij mij schertsend verweten had, dat ik jaloersch was . "Jaloezie is 't niet, dat weet ik
zeker. "
"'t Is wel j aloezie, " zei ze gedecideerd, "'t is dat en niet anders .
Ik weet 't bij ondervinding, maar stel u gerust, ik ben overtuigd,
dat 't van een zeer onschuldige soort is ."
"Weet gij 't bij ondervinding ?" vroeg ik verbaasd . Hoe en wanneer hebtt gij dat dan ondervonden ?"
..
"Als gij met klein vrouwtje op uw schoot zat, dan overviel mid
de jaloezie ook nu en dan, maar ik heb dat bedwongen . Men kan
toch op zijn eigen kinderen niet jaloersch zijn !" . . . .
"En hoe hebt gij uzelve dan overwonnen ?"
"Och, ik heb mij overtuigd, dat gij in klein vrouwtje niets anders
lief hebt dan mijn evenbeeld" . . . .
"Ja, dat is zoo," viel ik levendig in . "Dat hebt gij goed begrepen . Ik zie in 't kind uw beeld en ze trekt mij zoo sterk aan omdat een
geheele wereld van 't verleden met haar weer verrijst voor mijne
oogen . Dat hebt gij goed begrepen . De vaders voelen zich in den
regel sterk tot de meisjes getrokken ."
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,En de moeders tot de jongens," zei ze glimlachend
Lieve
man, zoudt ge deiaken, dat wij een andere drijfveer hebben dan gij ?
Ik heb al onze kinderen even lief als onze kinderen, maar in de ,
jongens zie ik nog bovendien den vader."
Zoo is 't .

ACHTTIENDE HOOFDSTUK .

Het complot.
Er is sinds veertien dagen iets ik en weet niet wat in de lucht,
lets geheimzinnigs, dat mij drukt en toch niet benauwt, mij overal
in huis vervolgt en allerlei strikvragen voorlegt . Mijne vrouw zet
een coriek-ernstig gezicht als ik haar halfvragend aankijk, en ontwijkt het blijkbaar met mij alleen to zijn . 's Avonds heeft zij slaap
en schuift ze, nog voordat ik ben uitgekleed, de groene gordijnen
toe, zoodat de knarsende ringen alle tegelijk mij toeschreeuwen
"geen woord, meneer de prince-consort, hare majesteit wil slapen ."
's Morgens als ik wakker word, is mijne vrouw al lang naar beneden,
of bidt ze zoo deerniswaardig, dat ik haar een uurtje rustig zal laten
liggen en onderwijl maar alleen ontbijten, dat 't een blauwbaard zou
vermurwen.
Als ik uit mijn studeerkamer kom en onverwacht de deur der
huiskamer open, dan zie ik een vreeselijke ontsteltenis op alle
gezichten . Er worden dingen weggemoffeld, onder tafel gestopt, of
achter de canape gegooid, en 't ,dag pa! he, daar is pa," . . . . klinkt
even ongedwongen, alsof een misdadiger e n f 1 a g r a n t d e 1 i t gegrepen, zei : "Hoe vaart meneer de commissaris ?"
Ik begin een en ander to raden . De smeekende blik mijner vrouw
is mij een open boek . Ik lees daarin : "Och toe, wees nu eens lief
en doe net of ge er niets van bemerkt . Gedraag je nu eens als een
goed huisvader . 't Zij n im mers uw eigen kinderen, wreedaard ! " . . . .
En onder den invloed van dat lieve oog, kijk ik rond en doe mijn
best om nergens heen to kijken, en dwing mijn gezicht tot de grootstmogelijke leukheid en onderworpenheid .
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Ik doe dat niet zonder een gevoel van schaamte en wrevel, want
mijne vrouw is al drieendertig jaren en dus to oud om mij met
hare oogen langer to regeeren ; ook zullen de kinderen lachen om
papa's onnoozelheid .
Toch onderwerp ik mij, als werd ik aangetrokken door de oiischuldige comedie, die wij afspelen in ons vriendelijk huis . Och, het
is waarlijk of ik juist nuu gedurende de verwikkeling door kleine
engeltjes bon omgeven, die mij oogen en ooren kussen, opdat ik toch
vooral met bedroefd zal zijn omdat ik mij blind en doof moot houden .
's Middags, na 't eten, klimt een der kleinen op mijne knie8nen
fluistert mij in : Nog drie daagjes, dan zal paatje blij wezen, " of
vlijt een ander zich tegen mij aan en roept : , Ik zal pa niks vertellen" ; terwijl klein vrouwtje" in doodsangst op een afstand staat
en allerlei teekens geeft om de j ongsten hun ne belofte to herinneren .
Ik gedraag mij als een volkomen papa en gewen mij van uur tot
uur aan mijn rol . Ik doe de onnoozelste vragen en zet het onnoozelste gezicht, dat zich maar denken laat ; maar ik druk oiiderwijl 't
kleine good beurtelings aan mijn hart, want ik weet wat dat zwijgen
hun kost .
De drie daagjes gaan traag om ; eindelijk is de gewichtige morgen
gekomen . Ik ben vijfendertig jaar geworden, ik nader de mijlpalen, waarop de genius des levens caricaturen van ons begint
to teekenen. We worden oud, kindlief ! " heb ik gisteren nog tot
mijne vrouw gezegd en zij heeft geantwoord : , Dwaze man, je ziet
er nog evengoed uit als v66r vijftien jaren ." Ik heb mij dit laten
aanleunen, maar ik weet wel beter . Heden naeht, in mijn droom,
heb ik den wildzang van voor vijftien jaar gezien en hem den rug
toegekeerd, omdat hij in mijn oog een ijdele gek was, een onnoozele
jongen, die zich heel wat liet voorstaan op zijn blonden krullebol, . . .
maar ik heb Loch wel bespeurd, dat hij er good uitzag, beter dan
zijn dubbelganger van tegenwoordig.
Toen ik twintig jaar was . . . . ja, toen was ik twintig jaar en dat
zegt alles! Ik was verliefd op alles en allen, en 't heelal kuste mij
op voorhoofd en wangen . Ik droeg in mijn hart een schat, then ik
beurtelings aan alle meisjes toedacht en waarnaar ze, in mijn verbeelding, ook alien de lieve handjes uitstrekten . . . . Op zekeren dag,
het was in een buurt waar iedereen het cachet van eerlijkheid bezat,
werd hij mij ontstolen en ik durfde, uit valsche schaamte, niet eens
mijn verlies bekend maken en de schuldige aan de kaak stellen . . . .
Nu komt zij mij waarlijk, na zoovele jaren, nog die misdaad herinneren en zet een gezichtje, zoo onbeschaamd alsof ze in staat zou
wezen, het weer to doen . Ik weet evenwel heel good, wat ik van een
en ander moot denken . Ik word oud. De beste jaren zijn voorbij . Ik
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weet wat ik genoten en nog to wachten heb . De jaren van de
hombretafel zijn gekomen ; die der jaloezie en der ijdelheid afgemonsterd . Ik betrap mij nu en dan reeds op de beginselen van gierigheid
en vind bet beneden critiek, dat ik geen lid van gemeenteraad of
Tweede Kamer ben . Ik maakte mij zelfs niet boos, toen ze mij gisteren
polsten voor de directie van een societeit . Als 't zoo voortgaat, zal ik
eindelijk nog in bet bestuur van een kiesvereeniging belanden en
mij gaan interesseeren voor beemraadsc hap en polderbestuur.
V66r vijftien jaar! . . . . 0, toen scheen ' de zon veel helderder dan
tegenwoordig en waren de dagen veel langer dan nu . Toen kon
ik uren ronddwalen, zonder naar mijn glas port to verlangen en
dagen lang niets doen dan leven en mij verheugen in mijn
bestaan . Tegenwoordig! . . . .
. . . . Daar waarschuwt mij de stem mijner vrouw, dat ik vandaag
de laatste aan 't ontbijt zal zijn . Die stem is even zaeht, maar,
helaas, minder helder dan v66r vijftien jaar. Nog zie ik haar, de
bevalligste onder de bevalligen, in een kleedje van die fijne stof,
waarvan ze, geloof ik, kapellenvleugels maken, zedig tot aan den
pals gesloten ; . . . . nog zie ik haar, zooals zij mij voorbijzweefde ;
ik voel de aanraking van haar kleed en adem den geur van hare
wangen in ; ik tast naar de lucht, die haar heeft omvat, als zij aan
den arm van mijn aanstaanden schoonvader is heengegleden, weggesleurd door then tiran, dat monster, dien wreedaard, die niet eens
schijnt to vermoeden, dat bet een misdaad is, eene schoone dochter
to hebben en haar niet in mijne armen to leggen . Dat monster is later een juweel van een schoonvader geworden,
die ons, Lien jaren lang, periodiek bezocht heeft en hoorns van overvloed heeft uitgestort in onzen kelder en op onze kinderkamer ;
die al mijne kleinen op zijn eigen knie heeft leeren rijden en met
onzen oudste mijlenlange wandelingen heeft gedaan, om al zijn
goede werken, ten laatste, to bekronen door ons, nu voor vijf
jaren, nadat wij hem oprecht beweend hadden, met een erfenis to
verrassen, die zeker de helft meeviel. De sylphide van weleer veranderde ondertusschen in een mollig, dik vrouwtje, dat altijd bedrijvig en altijd druk, niets ongeschikters en misdadigers kent dan
jonge dames, die 's nachts de droomen van bet laatste bal zien
verdringen door die van bet concert van morgen .
Nog eens vijftien jaren verder, en we zijn misschien al oud
en stram, zitten misschien to kuchen en to hoesten en betwistei~i
elkaar bet warn-iste hoekje bij de kachel . Misschien zijn we dan
wel knorrig, misschien wel vervelend en saai . . . .
Onder den invloed dezer gedachte duik ik het hoofd weer in de
kussens en 'k wend mij om, ten einde bet spook, dat voor mij
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oprees, to ontwijken . . . . Vuur vijftien jaar, toen i k h a a r losrukte uit de armen van mijn schoonvader, toen ik haar in de
vigilante droeg, die Cesar en al zij n geluk met zich zou nemen - ;
voor vijftien jaar, toen ik nog van geen andere taille droomde
dan die d e wespen j aloersch maakte, toe n . . . .
Een licht geritsel aan 't benedeneinde van het ledikant trekt mijne
aandacht ; een dito aan 't boveneinde schijnt er antwoord op to geven,
en links wordt blijkbaar een stoof aangeschoven . De gordijnen
bewegen zich nauw merkbaar ; de koperen ringen pogen 't klokgeklingel op de Alpen na to bootsen, de gladde planken trillen zacht,
alsof een behoedzame hand ze aanraakt om elke voorbarige beweging to voorkomen . . . . en op eens . . . . algemeene revolutie, aanval
op alle punten, generale storm over de geheele breedte en lengte van
het slagveld ! Mijn heele gezin stort zich op mij veer en slant zijne
armen om mijn hals ; een paar pantoffels, een halsketting, een kistje
sigaren, een nieuwe koker, een horlogestandaard en een tiental dito's
rollen op en onl mij in bed en verdwijnen in de verwarring tusschen
dekens en kussens . Pa, beste pa, lieve, goede pa," klinkt bet links
en rechts ; ik word gezoend en gepakt dat ik dreig to stikken en . . . .
op den achtergrond staat de hoofdaanlegster -van dit complot en
lacht mij uit, met twee heldere tranen in de oogen . . . .
Wonderlijk . . . . als ik lang tuur en weder tuur, meen ik de
sylphide van vroeger to herkennen en ik vind zelfs, dat ze niet
minder mooi is dan voorheen .

NEGENTIENDE HOOFDSTUK .

Eon terugblik .
Het is een grauwe najaarsdag geweest en tal van kleine verdrietelijkheden hebben mij vervolgd, tot ik eerst wrevelig en daarna
bedroefd ben geworden . Wat heb ik gedaan, dat de herinnering aan
leed en teleurstelling mij geen oogenblik rust laat, nu ik den
lust voel herleven om als een dartele knaap in het gras to rollen,
of to rennen door de wei, gelijk ik weleer zoo vaak placht to doen ?
Heb ik soms to veel mijn hart voor de naargeestigheid opengesteld
en verdien ik een slachtoffer der melancholia to worden, omdat ik
geen glimlach op het gelaat van mijne medemenschen kan dulden,
of de beide handen voor de zon houd, zoodra zij op het punt staat de
blaadjes der rozeknoppen in mijnen tuin to ontplooien ? Neen, bij al
de gebreken en tekortkomingen waarvan ik mij bewust ben, durf ik
ten then aanzien het strengste verhoor trotseeren . Ik heb den rnenschenhaat nooit gezocht en de schaduw nooit verheerlijkt boven het
licht . Maar het leven zelf, dat is het da.gelijksche allerlei, dat is de
praktijk, die aan de poezie den oorlog heeft verklaard, dat is de
ijzeren noodzakelijkheid, die de geestkracht van den sterksten man
verlammen kan en den goddelijken humor tot een leelijk aanwensel stempelen . . . . het leven waarvan de edelsten en braafsten dikwij is
huns ondanks hebben moeten getuigen, dat zij geen lust in hetzelve
hadden, heeft mij oud en knorrig gemaakt voor mijnen tijd . Want
ik ben nog pas in het begin van den herfst, volgens den almanak
midden in den lustigen wijnoogst . Het kon buiten schooner zijn dan
in den zomer, als wanneer de mensch de hitte des daags zoekt to ontschuilen onder het dichte gebladert ; het licht behoorde to spelen in
10
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bosch en dal, maar ziet ! in tegenspraak met die orde der natuur,
is het koud en guur als in den winter, dringt de adem van den
noordenwind door alle reten en sijpelt de regen door het dak . Geen
gebeden en verzuchtingen kunnen daartegen baten . De dichters, die
den herfst bezongen, waxen krankzinnig of hebben zich zelve pogen
to misleiden. Het feit, dat de seizoenen sinds lang veranderd zijn,
de mensch tegenwoordig niet meer zeventig of tachtig maar hoogstens veertig jaar wordt, is niet to weerspreken noch to veranderen .
En kan dit anders bij de snelheid, waarmee het tegenwoordige
geslacht leeft ; bij de drift, die ons voortzweept, en de jaloezie,
waarmee de eene mensch den anderen tot diens droge broodkorsten
toe benijdt . Voor ieder, die ernst en oprechtheid liefheeft, is het duidelijk, dat de tijd van lachen en schertsen voorbij is . Wij staan bij
elke kromming van den weg tegenover een ander en telkens ontzachlijker probleem . Zoodra wij dit trachten op to lossen, wordt ons
verweten, dat er tien andere zijn, tot wier oplossing wij even goed
geroepen waren en die wij stil hebben laten liggen . Het wordt ons
niet eens vergund, om, al was het maar voorloopig, een scheiding to
maken en eene keus to doen . Alle vraagstukken zijn even gewichtig
en even dringend, meent men . De kleine verdrietelijkheden overmeesteren ons humeur, zoo goed als de groote . Wie kan dan lenteliederen zingen, nu de bladen beginnen geel to worden en of to vallen,
al is het nog veel to vroeg naar menschelijke berekening !
Och, waar zijn de accoorden die ik vroeger zoo dikwijls heb aangeslagen ? Is het niet alsof elke toon valsch is geworden ; en zegt niet
eene stem in mijn binnenste mij, dat de tijd voor een obligaat
voorbij is ? Om de poezie na to jagen moet men jonge beenen en,
wat nog meer zegt, jonge illusien hebben . Als ik met mijn huiszorgen en levensvragen weer op de baan kom, zal men mij uitlachen .

0, gij zorgen en bezwaren ! Wat heb ik u eertijds licht geteld en
en wat kostte het mij toen weinig moeite u to dragen ! Waardoor zijt
ge nu zoo zwaar geworden ? Waarom doen zich nu elken dag nieuwe
angstige vragen voor, terwijl alle zorgen voorheen zoovele luchtige
wolkjes schenen, waartegen het effen blauw van den achtergrond to
schooner en vriendelijker uitkwam ? Is het omdat ik er destijds al
mijn hoop en moed nog tegenover kon stellen, nog niet in duizend
voorbeelden gezien had, hoe de sterkste arm bezwijken kan en het
helderste hoofd beneveld worden en ook, hoe vaak wij met open
oogen worden bedrogen, hoe het heiligste vertrouwen aan beschaming
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bloot staat ? Welk vader Loch, die geen vreemdeling in Jeruzalem
is, ziet heden ten dage onbezorgd zijne zonen aan ? Welke moeder
heeft nooit stille tranen gestort bij de gedachte aan bet mogelijke
lot van haar dochter ? Het is waar, ons blijft de eeuwige waarheid,
dat de mensch zijnen vrede in zich zelven moet zoeken en dat men
met de beginselen van godsvrucht en deugd een dankbaar hart kan
bewaren ook onder de bitterste beproevingen, maar wij vaders en
moeders zijn daarmee niet tevreden . Wij wenschen voor bet minst
als de vrucht van al ons werken en streven, dat onze kinderen niet
zonder reisbuidel den pelgrimstocht zullen aanvaarden, want we
weten, dat de honger een scherp zwaard is en dat de pelgrims van
den tegenwoordigen tijd niet meer geherbergd worden om God's wil
en voor een zegenbede bij bet scheiden . Zal niet de dankbaarheid
onzer kinderen integendeel geevenredigd zijn aan bet resultaat, dat
wij met bet oog op de bestaande maatschappelijke verhoudingen verkrijgen zullen ? Mogen wij bet laten aankomen op de goede trouw
van die weinige vrienden, uit wier mond wij duizendmaal de verzekering hoorden, dat zij ten aanzien der gastvrijheid nog van den
ouden stempel zijn en als een vader en inoeder voor de onzen zou,den zorgen, indien bet ooit noodig werd ? Lieve deugd, wie is tegenwoordig nog van den ouden stempel ! Gaat de wereld niet meer
naar bet egoistische en onbarmhartige Amerika, dan naar bet herbergzame Oosten toe !

Of is alles goed zooals bet is ? Wordt bet leven rijker en
schooner naarmate bet gejaagder en onrustiger voortschiet ?
Er zijn er, die dit in vollen ernst beweren, die zonder huichelarij
om de oude verstorven idealen van bet herdersleven lachen, die de
Arukte op de markt verkiezen boven de wijsgeerige galerijen, een
,geladen schip liever zien dan een boek vol levenswijsheid, maar ik
voor mij behoor niet onbepaald tot hen . Mij is bet leven schooner
naarmate bet vrediger en beknopter wordt . Juist nu de herfst
nadert zou ik wenschen dat de storm ging liggen, dat de regen
ophield to vallen, nu . . . .
Een zacht stemmetje, dat blijkbaar even angstig is zich to laten
hooren, als bevreesd niet gehoord to worden, dringt door tot mijn
studeerkamer, waar ik aan deze sombere nachtgedachten voedsel geef ;
dringt klagend en vleiend in mijn hart . Als ik nauwkeuriger luister,
blijkt bet een van mijne kleinen to zijn, die naar de eischen eener
.gezonde opvoedkunde, boven in huis zonder licht naar bed gebracht
werd en nu in haren droom vervolgd wordt door de herinnering aan
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een spook- of dievenvertelseltje van de kindermeid, die mijne strenge
bevelen op dat punt zeker weer heeft overtreden . Het kind is niet
gerust voor dat ik bet onder lief koozingen verzekerd heb, dat er geen
gevaar is, dat ik zelf dicht bij haar ben om bij bet minste leed,
hetwelk haar mocht overkomen, toe to snellen, dat er geen dieven
en spoken" bestaan . Die laatste verzekering vooral, doet bet hoofdje
weer rustig neerleggen . Voor mij zelven is zij tevens een aanleiding
om mij to herinneren, dat bet sinds lang mijn rol is geworden geen
nieuwe po8zie to scheppen, maar de oude to bewaren en to bewerken,
to koesteren en to kweeken aan den huiselijken haard . En ziet, zoodra ikk de dingen uit dat oogpunt bekijk, is bet ook op eens gedaan
met miine droefgeestigheid en melancholie, bekruipt mij de lust om,
datgene wat eeuwig en onveranderlijk waar is nogmaals tevermeldell
en to bezingen . Of zijn er niet duizend en wederoni duizend menschenn
in deze wereld van zelfzucht en koele berekening, die ook in den
herfst een lenteliedd verstaan en zelfs in den winter gretig bet oor'
neigen naar wat zij meezongen in den schoonen zomertijd ! Van de
zalige kleinigheden, die bet ]even binnen eigen wanden in de stille
avondure komen bezoeken en den gloed die afstraalt van bet haardvuur, waarom bet gezin zich verzamelde, zullen z ij blijven spreken,
al : ware bet alleen om de naargeestigheid, die zich van hen wil meester maken, to bekampen en nog eenige dagen toe to vbegen aan de
schoone jaren, die zij reeds hebben mogen genieten . En niet alleen
daarvoor!
Ook om betere menschen to worden, willen ze leeren zich zelve
en anderen to bespieden in hunne beste oogenblikken, en bij de
minder goede zich niet ontzien elkaar vriendschappelijk uitte lachen .
Als onze vrienden met de oude herinneringen den klank onzer welbekende stem vernemen, zullen zij zich verbeelden, dat ze nog zoo
oud niet zijn, nog een heel menschenleven voor zich hebben . Zij zullen mij dankbaar wezen voor de kleine schetsen, die ik aan hun levenn
en bet mijne ontleende . En mijne kinderen - wat bet voornaamste is
zullen, de stem van hunnen vader hoorende, bet hoofd rustig neerleggen onder den invloed van den vromen leugen dat er geen
spoken en dieven in de wereld zijn ." Och, er zijn wel spoken in de
wereld, veel meer dan denkbeelden van vleesch en bloed, ja zelfs
regeeren de spoken en de dieven door hun heillooze complotten . . . .
inaar toch zijn ze er niet, als de voordeur maar goed gesloten is,
bet wantrouwen op de stoep gezet, als de haard recht warm gestookt
is, terwijl de zelfzucht ver to zoeken blijft . . . . ze zijn niet bij o n s,
in ons eigen lief en heilig buis !

TWINTIGSTE HOOFDSTUK .

Ons groote diner .
"Nu zou je me veel pleizier doen," zei mijne vrouw op den vriendelijksten toon, dien ze kon aanslaan, "als je den heelen dag niet
thuis kwaamt en dan maaktet, dat je precies halfdrie weer thuis
waart om mij een handje to helpen ."
Niemand zou deze orakeltaal begrepen hebben, maar i k begreep
haar. "Zooals je wilt," zei ik lachend, ik zal er zijn en er niet
zijn," en daarmee ging ik de deur uit, waardoor ze, geloof ik, een
pak van haar hart voelde wentelen . "Kan ik onderweg nog het een
of ander voor je doen?"
,Flap!" zei de deur. "Ik bedank je wel" en ik kon dien voormiddag mij n fortui n zoeken . Dat op zich zelf en dan nog wat er bij
kwam, was meer dan voldoende om mij uit mijn humeur to brengen .
We moesten een diner hebben . Waarom we dat m o e s t e n, begreep
ik eigenlijk niet, maar mijne vrouw had het mij bezworen en ik vermoedde dat zij van die, dingen meer verstand had dan ik . Een
aantal notabiliteiten had ons visites gemaakt en wij hadden hun
een contrabezoek gebracht . Vervolgens waren we bij den eenen
, zeer familiaar" en bij den anderen "zeer uitvoerig" op een partijtje geweest . Ergo moesten wij een diner hebben, ons eerste na
den gedenkwaardigen dag van ons huwelijk . Zonder diner konden
wij wel rekenen, dat we dood verklaard zouden worden .
Ook moest, (altijd weer volgens mijne vrouw), dat diner heel goed
wezen en mochten wij er niet op zien of 't wat meer of wat minder
kostte . Als we geen diner gaven, dan konden wij wel voorgoed van
het wereldtooneel afstappen, maar als het een kaal diner was, dan
was 't nog beter geen .
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Wat ik then ganschen voormiddag heb uitgevoerd weet ik niet
meer. Ik herinner mij alleen, dat ik in onderscheiden koffiehuizen
gezeten heb en dat Babylon niet zoo groot kan geweest zijn of ik
zou zijne muren hebben rondgewandeld .
Prompt tegen halfdrie kwamm ik weer thuis . Ik vond mijne vrouwnog in de voile drukte en werd verwelkomd met de tijding, dat ik
nog best een uur had kunnen uitblijven . Evenwel, nu ik er toch
was, mocht ik vast beginnen de kaartjes to schrijven . Daarna mocht
ik mij gaan kleeden en liefst heel langzaam - , Je moet er uitzien
om door een ringetje to halen,' zei ze, terwijl zij op haar teenen ging
staan omm mij een kus to geven, daari-ia moogt ge in de mooie zijkamer gaan zitten, den haard aanhouden en in een nutti.gboeklezen" . . . .
,,Maar kindlief," zei ik, zoo'n diner is een afschuwelijk ding ;
de verveling heeft mij reeds tot bloedens toe gel -narteld . Ik geloof
dat ik al onze gasten zal gaan uitschelden ."
Zij draaide met een beweging, die bet midden bield tusschen medelijden en verachting op haar hooge hakjes in 't rond, want ze was
reeds half gekleed voor de feestelijkheid, en vroeg mij voor de honderdste maal : of ik dan dacht . . . . dat zij 't voor haar pleizier deed .
,Ja, lieve !" zei ik, ,dat praat ge mij niet uit'thoofd ; alle dames
geven diners voor haar pleizier . Gij schoone of ook wel niet schoone
dochters van Eva, bakt gaarne koeken voor de engelen, die uwen
man komen bezoeken . Dat is alle eeuwen door zoo geweest en dat,
zal wel eeuw in eeuw uit zoo blijven . Het is u niet zoozeer omm de
gasten als omm de koeken to doen . Een pudding, die failliet maakte,
stort u in bet ongeluk en voor rumgelei, die tegen de wetten der
zwaartekracht in evenwicht wil blijven, zoudt gij uwe zaligheid verpanden. Gijlieden denkt er niet om, hoe zoo'n dag van een diner
v~oor uwe mannen een verloren dag is . Zij loopen in den weg . Zij
zien uwe bevalligheden nog weken daarna door den wasemm van de
keuken beneveld . Als -niet alles van den kok komt of de kok zelf
tijdelijk de zetel zijner regeering naar onze woning overbrengt, dan
gaan die bevalligheden zelfs voor eenigen tijd geheel en al schuil en
verliezen wij mannen" . . . .
Ik bemerkte met verbazing, dat mijne vrouw al weg was . Zeker
de helft van deze mooie speech had ik tegen den witten muur in
de gang gehouden .
Nu, zij kwamm er niets bij tekort . Nagenoeg 'tzelfde had ik dien
eigen morgen en den vorigen dag herb aaldelijk in 't midden gebracht,
maar bet was letterlijk kruit vermorsen geweest .
,,Gij begrijpt van de geheele quaestie niemendal," had zij de eerste
maal zachtmoedigmaar nadrukkelijk gezegd, , gij begrijpter niets van .
Wij geven ons groote diner zoo goed als ieder ander, maar aangezien
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wij zuinig moeten zijn en het in uwe betrekking niet goed zou wezen als
men ons van bluffen verdacht, heb ik mijne maatregelen genomen en
zult gij eens zien hoe de rekening u mee zal vallen . Alles wordt in onze
keuken door Kaatje klaargemaakt, behalve 't dessert . Ook wil ik
geen knecht achter tafel hebben zooals laatst bij de Mulders . Dat
past ons evenmin als het eigenlijk gezegd hun paste, ofschoon ieder
moet weten wat hem lijkt" . . . .
"Maar lieve !" had ik toen gezegd in zoo'n knecht zit 'm flu
Loch wezenlijk de duurte ook niet" . . . . want ik vond in mijne kersversche huisvaderlijkheid zoo'n man met een witte das eigenlijk de
hoofdschotel . Onze Kaatje is Loch waarlijk niet geschikt om to
bedienen ."
Mijne vrouw trok een lipje en vertelde dat diezelfde oude
getrouwe, die wij van mijne schoonmama bij ons huwelijk present
gekregen hadden, in haar vaders huis wonderen op dit gebied
had gedaan, . . . waarmee mij natuurlijk het zwijgen was opgelegd .

Ik ging nu naar mijne kamer om de kaartjes to schrijven en kwam
na dit met zorg gedaan to hebben weer beneden om ze to leggen
zooals het mij 't best voorkwam . Ik ging daarbij werkelijk met veel
overleg en studie to werk en openbaarde een karakterkennis waarover
ik mij zelven een compliment maakte en die, naar mij dacht, veel tot
veraangenaming van den dag zou bijbrengen . Ik zette eerst een vervelend mensch aan het hooger eind en toen een dito aan 't lager .
Vervolgens aan weerskanten van deze paranymfen een paar geestige
dames en naast deze weer een dubbeltal van onbetaalbare grappenmakers . Vervolgens kwamen er, al meer naar het centrum naderende,
vier coquette dames, of daar ik maar twee van die soort voorhanden
had, twee coquette en twee onnoozele . . . . wat voor de conversatie
nagenoeg op'tzelfde neerkwam . Daarop lei ik het kaartje voormijne
vrouw in 't midden aan den eenen karat en dat voor mij zelven aan
den anderen en strooide het restje in de nog open vakken . Toen dat
gedaan was, keek ik de heele tafel met zelfvoldoening rond en
wreef mij in de handen over de mooie schikking .
Ongelukkig kwam op dat oogenblik mijne vrouw binnen en gooide
mijn heel en psychologischen plattegrond in een ommezien door
mekaar. Ze deed dit met zooveel autoriteit, onbarmhartigheid enminachting voor mijn werk, dat ik voor 't eerst na ons huwelijk de
gedachte bij mij voelde opkomen, dat mijn souvereiniteit alleen
op meer doorzicht en wijsheid berustte . In zaken, waarbij mijne
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minderheid aan den dag kwam, zou ik hoogst vermoedelijk ook geen
gezag uitoefenen . Ik kan niet zeggen, dat die ontdekking heel aangenaam was, to meer omdat mijne vrouw feitelijk gelijk had . Toen
zip het mid aanwees, zag ik het dadelijk . Toen zip de kaartjes verlegd
had, begonnen de schimmen mijner gasten op to leven .
Zonder veel woorden bewees ze mij, dat men twee vervelende
menschen zoo dicht mogelijk bij elkaar moet zetten en de geestigen
zoo ver mogelijk van elkaar verwijderen, dat eene coquette dame
onuitstaanbaar wordt als zij een onnoozele vis a vis heeft en dat de
gastheer en de gastvrouw, die precies in 't midden zitten, hunne
gasten onder den indruk van een kostschool brengen .
"Waarom laat gij niet ieder zijn eigen plaats kiezen ?" vroeg ik
eindelijk, min of meer verstoord, dat zij ze zooveel beter geplaatst
had dan ik . "De menschen komen immers bijeen om zich to amuseeren . Laat iedereen dan ook de vrijheid dat naar zijn eigen goedvinden to doen ."
"Dat kan niet," zei mijne vrouw, "wel als ze familiaar bij
ons kwamen eten, maar nu het een diner is, kan dat niet ."

De amusementen, die men diners noemt, zijn,al zoo dikwijls
beschreven dat er hoegenaamd geen verdienste in gelegen is ze nog
weder to teekenen . Ook zijn mijns inziens de lauweren, die een
!schrijver of teekenaar zich daarmee verwerft, al zeer gemakkelijk
geplukt. Het recept voor een vervelend diner is als volgt
Men neemt een paar gasten met sterk sprekende eigenaardigheden
-en laat al wat bestemd was de vroolijkheid gaande to maken in het
water vallen . Men voert eenige alledaagsche discoursen over de
meest alledaagsche dingen ten tooneele en amuseert zich met een
paar soi-disant geestige gasten ten koste van de rest . De schrijver
make zichzelven even laf als in den regel zoogenoemde aardige dischgenooten zijn en drukke op het eenvoudigste den stempel van het
geforceerde . Daarbij vergete men niet een paar oude heeren met de
rol van jeune amoureux to bedeelen en, terwij 1 iedereen zich verveelt,
bij een aardig paar j ongelui van onderscheiden sekse de kiemen van
een toekomstige genegenheid to strooien . Met den knecht of met
den kok, die eerstdaags met de rekening zal komen, lache men den
gastheer en al zijn gasten uit .
Eerlijk gezegd had ik mij ook ons eerste groote diner in dier
voege voorgesteld en was ik geprepareerd op de grootst mogelijke
teleurstelling bij mijne vrouw . Maar ik had buiten haar talent en
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buiten haar gelukkig gesternte gerekend . Het was tegen mijne verwachting een allergezelligst en allerprettigst feest . De eenige, die
4aarbij geheel op den achtergrond en in de schaduw trad, was ik
.zelf, ik de heer der schepping, die deze ossenhazen en vlaa's en
noga's en compotten zat aan to kijken alsof ze uit den hemel
.gevallen waren en . . . . die straks hun kostbaar leven met mijn eigen
vleesch en bloed zou moeten betalen .
, Ook schaamde ik mij, dat doze wonderen van den duizend en
een nacht in mijn huis hadden plaats genomen, terwijl ik de sin.geltjes omwandelde en sigaren rookie in een koffiehuis . En toch
heette ik de gastheer, Loch nain ik met een stalen gezicht de vrien-delijkste en warmste complimentjes over mijn charmante partij
.aan . . . . toch deed ik mijn best het deel dat mijne vrouw er aan
genomen had zooveel mogelijk to verbergen. Ik nam de houding aan
alsof een groot diner voor haar zoo min als voor mij een buitengewone gebeurtenis was en zag met dezelfde onverschilligheid dat
Kaatje een vol glas wijn over ons mooie tafelgoed gooide, als dat
,een knaap van zeventien jaar, die om zijn papa en mama meegevraagd was, mijn dure Margaux in zijn keel gooide alsof 't pompwater was .
Daarbij deed ik, die toch nog rnaar vier maanden getrouwd was,
al mijn best om dit zoo weinig mogelijk to laten merken, maakte ik
in mijn qualiteit van gastheer het hof aan mijne buurdames, terwijl
ik glimlachend toekeek hoe de twee heeren, die naast mijn jonge
vrouw zaten, hetzelfde deden . Het was immers geen klein huiselijk
,dinertje, maar ons groote diner !
Dat mijn wijfje er zoo sterk op gestaan had geen knecht of, zooals
.zij zei, geen ouderling achter tafel to hebben, hinderde mij geweldig,
maar ik moet eerlijk erkennen, dat de oude Ka haar post waardig
-vervulde en dat zeker nooit iemand zoo goed als zij den telegraafdienst
:zou hebben gekend . Mijne vrouw regeerde de minste harer bewegingen met de oogen en dat zonder zich een oogenblik to laten storen
in het levendig en druk gesprek waarin zij onafgebroken gewikkeld
was . Die beide vrouwen begrepen elkaar alsof er werkelijk een electrieke draad tusschen haar beiden liep . Ik hoorde onder al het gej oel
-en gelach mijlier vroolijke gasten de incest huishoudelijke praatjes
2ooals ik die tusschen mijn jong wijfje en de oude getrouwe dikwijls
genieten mocht
„Die ossenhaas is nu dikwijls genoeg rond geweest," hoorde ik
Ka telegrafeeren . "Daar ginds in den hoek zit een slokop, die geloof
ik in geen veertien dagen gegeten heeft. Wij zullen ze maar in den
kelder in de vliegenkast zetten . We kunnen er nog wel drie dagen
pleizier van hebben . "
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, Laat die kippen maar bet eerst aan den linkerkant presenteeren, "
seinde mijne vrouw, "als bet schaaltje bij den dikken notaris komt,
moet hij er niets anders dan de beentjes op vinden, uit straf voor
zij n brutaliteit van wel eens blanker kalkoenevleesch gezien to hebben
en presenteer gauw, terwij l ze met die aardigheid van den dokter
bezig zijn, de peertjes, die ge weet dat niet best zijn gelukt."
,Als er straks een oogenblikje van plechtige stilte is, zal ik met
de zalih voor den dag komen," telegrafeerde Ka weer . "De zalm is
zooals u weet onze kroonschotel . Daar zullen ze morgen nog over
praten . Wil ik die bet eerst aan den rijken makelaar presenteeren?
Ik weet dat hij een kenner is . Antwoord betaald ?" "Goed !" telegrafeerde mijne vrouw terug.
"Zorg dat ze de blanc manger wat g a u w presenteeren," klonk bet
volgend telegram van mijne vrouw . , Je weet, dat er niet to veel
van is en laat ze liever heel 1 a n g z a a m met de gember en de
morellen rondgaan . 1k heb er een kelder vol van ."
Daarop Ka weer : , Mijnheer animeert veel to sterk met dien wijn
met goud etiquette . Hij heeft er maar een kwart ankertje van . Maar
zoo zijn de mannen ."
Daarop mijne vrouw weer : Die aap van een jongen zal zoolang
ik groote diners geef hier nooit weer aan tafel zitten . Is dat me een
gat in mijn mooie rumgelei !" . . . .
Gevolgd van een dito van Ka over een deftige oude dame, die.
twaalf kleinkinderen had en haar liefdadigheidszak met mijn ulevellen
vulde en een niet minder def tigen ouden beer, die haar botweg vroeg
of ze nog van die pistaches met knappertjes had, waarmee hij de
kinderen van zijn zuster altijd zoo'n pleizier deed .
De hemel vergeve mij als ik mijne vrouw of onze trouwe gedien
stige laster, maar ik heb bet klingelen van de telegraaf en bet suizen
van deze en soortgelijke telegrammen duidelijk gehoord .
Toch waren wij beiden of liever wij alle drie, want Ka was voor
dien dag in bet verbond opgenomen, uiterst tevreden met den afloop
van ons diner. Wij twijfelden er geen oogenblik aan of ieder had
zich geamuseerd en was hoogst voldaan . Vooral mijne vrouw en
Ka meenden dat bet schande zou wezen als ze niet voldaan
waren .
,,We hebben alles zoo flink en goed samen bedisseld," zei mijn
vrouwtje terwijl hare oogen blonken van zelfvoldoening . "Het was
niet to deftig en bet was niet stijf en niet duur ook . Als we een
knecht met een witte das hadden gehad, zou bet iets anders geweest
zijn, maar nu was bet burgerlijk goed, niet waar, Ka ?"
"Ja," zei Kaatje . ,Nu was 't precies zooals bij de ouders zaliger
van mevrouw geweest, waar ze ook menig dinertje bestuurd had,

ONS GROOTE DINER .

155

behalve de pasteitjes . Dat deed men vroeger zoo niet . Maar wat
mevrouw van den kneeht zei, dat was waar ."

Een paar dagen later zat ik rustig op mijn kamer to werken, toen
mijne vrouw met het vriendelijkste gezichtje en (ik durf wel zeggen
met geveinsde) schroomvalligheid binnenkwam . Zij had eenige langwerpige papiertjes in de hand, die ik zou herkend hebben, al had zij
ze niet op de manier van een schild voor zich uit gehouden . "Als
gij een oogenblikje tijd hebt," zei ze op den toon van iemand, die
een condoleantie zal beginnen .
Ja, ik had een oogenblikje tijd . Voor haar had ik altijd tijd, dat
wist ze wel .
,Ik begreep, dat gij de rekeningetjes van ons groote diner zeker
liefst zoo gauw mogelijk zoudt willen afdoen," zei ze met de uitdrukking van eene religieuse in hare oogen . "Alles is dan voorbij .
We zullen toch in de eerstvolgende jaren wel niet weer aan zulke
groote feesten kunnen denken ."
"Is het veel ?" vroeg ik, want, zooals al mijne vrienden weten, heb
ik de vaste gewoonte den schrik to bezweren . "Mij dunkt het zal nog
al heel wat wezen . Alleen de banketbakker" . . . .
"En vooral de slager en de kok," . . . . zei ze haastig .
"De slager? nu ja, die heeft het vleesch geleverd - maarde kok ?
Gij hebt immers alles zelf gedaan met Kaatje en onze meid en de
noodhulp !" . . . .
Zij keek mij medelijdend aan en glimlachte . , Onnoozele man,"
zei ze . . . . "En wie heeft dan voor de pasteitjes en de soep en al
't geglaceerde en getrulTeerde moeten zorgen ? Dacht je dan wezenlijk
dat onze oude Ka d a t ook allemaal kon ?" . . . .
"Maar wat kan onze Ka dan?" vroeg ik reeds min of meer wanhopig . , Onze Ka zou immers voor a 11 e s zorgen en a 11 e s zou pier
in huis worden klaargemaakt en we zouden ons groote diner voor
een prikje hebben - even goed, ja, nog veel beter dan anderen en
toch voor een prikje ."
Zij lachte mij in mijn gezicht uit en herhaalde nog eens haar
„on n oozel mannetje ."
"Het beste zal wezen," vervolgde zij, ,dat gij, die u zoo heel verstandig gedragen hebt en alles aan mij overgelaten, nu ook verder
verstandig blijft en eenvoudig zonder een zuur gezicht to trekken
deze rekeningetjes betaalt . . . . Wezenlijk, ik kan niet velen, dat gij
u leelijk maakt om zulke nesterijen, waarvan de mannen Loch geen
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begrip hebben . Als gij de rekeningen zaagt van anderen zoudt ge
nog heel anders schrikken ."
"Maar lieve meid, hebt gij dan die rekeningen van anderen
gezien en weet je zeker, dat de slager en de kok en de pasteibakker
en de hemel weet wie al meer, die ge daar in uw handje hebt, ons
niet bestolen hebben ?"
" Ik voelde dat ik al bezig was mij aan stroohalmen vast to grijpen,
want de wateren schenen hoog gezwollen to zijn .
Zij evenwel voelde zich geraakt. ,Ik heb natuurlijk alles vooraf
met hen afgesproken en nog heel wat afgedongen," zei ze .
,,Natuurlijk . En hebt gij ook de hoofdsom opgemaakt?"
Zij begon hoe langer hoe meer to pruilen . "Ik vind dat n at u u r1 ij k heel onaardig . Wat de hoofdsoin betreft, hier is ze
Zal ik voortgaan mijne hoorders ! met de mededeeling van hetgeen
er verder gebeurde ? . . . . Liever laat ik de gordijn vallen. Ieder
getrouwd man wet, dat rekeningen en hoofdsommen hem nog nooit
zijn meegevallen en ieder kent ook den strijd tusschen onzen
wrevel tegen de noodzakelijkheid van to betalen en den onwil om
zijn eigen goede vrouw lets to verwijten . De mijne toonde zich in
dit geval zoo standvastig in haar overtuiging, dat zij alles op een
koopje gedaan had, dat ik wel eindigen moest met betalen en haar
nog een complimentje over hare zuinigheid maakte .
,,We hebben niet eens een knecht met zwarten rok en witte das
gehad," herhaalde ze nu en dan . "Alles was goed, heel goed en heel
royaal zelfs durf ik zeggen, maar burgerlijk eenvoudig . Is dat waar
of Diet ?"

Het was twee of drie dagen later . Mij ne vrouw had een bezoek aan
haar intiemste vriendin gebracht . Ze moest Loch eens wat over haar
diner hooren . Het wachten tot de digestie-visites ging, geloof ik,
boven haar kracht.
Toenn ze weer thuis kwam, zag ik dadelijk wat er aan mankeerde .
Is er iets niet goed bij Louise ?" vroeg ik . "Gij ziet er wezenlijk ontstemd uit . Ze zijn toch wel ?"
"O ja," antwoordde zij, en ze laten je heel vriendelijk groeten
ook . . . . Maar Louise" . . . . zoo vervolgde ze na een oogenblik zwijgen, Louise is ook al net als de rest. Een uur lang heeft ze wel
over ons diner zitten praten . Ik geloof dat ze ons benijdt dat alles
zoo keurig inn orde was . Anders zou ze zeker nooit zooveel aan to
merken gehad hebben ."
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,Aan to merken?" zei ik met gemaakte verheffing, want bet geval
gingmij persoonlijk maar matig aan, of sehoon bet mij toch hinderde,
dat mijn vrouwtje niet de voile satisfactie van haar moeite scheen
to hebben . , Aan to merken ? Maar ik bid u, wat dan ? Heeft ze
honger geleden ? Heeft ze niet genoeg van de rumgelei gehad ? Hebben ze haar overgeslagen met de noga ?"
.Neen, dat natuurlijk niet . Louise is anders altijd heel lief, zooals ge weet. Maar ze had 't or, geloof ik, op gezet omm van ons
dinertje to praten . Ze gebruikte bij voorkeur allerlei verkleinwoordjes
en trachtte mij tot de bekentenis to brengen, dat bet maar heel
familiaar, ofschoon dan een beetje uitvoerig geweest was . Ze zou bet
stellig heel prettig gevonden hebben als ik had willen erkennen dat
bet bij haar laatst veel grootscher geweest is."
"En gij Debt u goed gehouden?"
,, Ja . Ik heb niets toegegeven . Ik Deb haar bet menu onder den
neus gehouden . Ik heb haar heel in vertrouwen verteld wat bet ons
gekost heeft. Ik heb haar uitgetart iets to noemen wat wij bij haar
hadden en wat niet op onze tafel geweest is of door iets even kostbaars vervangen . Het was een groot diner en geen dinertje ."
,,Raad eens," vervolgde ze, ,waarin zij toen op bet laatst, toen
ze niets anders vinden kon, haar kracht heeft gezocht?"
,,Ja, dat weet ik niet, lieve! Misschien in de merken van den wijn,
waarover wij ons evenwel ook niet to sebamen hebben gehad ."
Neen, " zei mijn vrouwtje, en ze trok zoo'n komiek boos gezichtje
als" ik nooit voor of na then tijd gezien beb . . . .
,Er was geen knecht met een zwarten rok en een witte das bij
geweest . "

EENENTWINTIGSTE HOOFDSTUK .

Alles om de kinderen .
Wij hadden den vorigen avond nog zitten praten over ons mooie
plannetje . Over hoogstens veertien dagen zou het worden ten uitvoer
gelegd . Den geheelen winter zouden wij op de herinnering teren . Het
Is waar, het betrof maar een reisje van acht dagen uit en thuis, een
tochtje waarvoor duizend anderen den neus zouden optrekken, dat
voor een Engelschman gelijk staat met eene wandeling ; maar wij
waren er hoogst gelukkig mee. Ik kon om mijne betrekking niet
langer van huis . Onze kas was niet ruimer voorzien . Onze begeerte
om vreemde landen to bezoeken had niets gemeen met den hartstocht
naar het onbekende die anderen voortdrijft, of met de ongedurigheid
die uit gemis aan huiselijken zin voortkotnt. Dus moesten en konden we ons met het weinige tevreden stellen en twijfelde de een
zoomin als de ander er aan, dat acht dagen van ons klein lief
huis gescheiden to wezen ons zelfs een soort van opoffering
zou zijn .
Ons hoofddoel en verlangen was, eerlijk gezegd, de bekoorlijke
plekjes welke wij voor zes jaar op ons huwelijksreisje bezocht hadden
nog eens weer to zien. Het zou een pelgrimstocht wezen naareen land
van zegen en liefde, een vroom bezoek aan een oord, waar wij onzen
vrede en ons geluk hadden gevonden .
Met dit plannetje in hoofd en hart waren wij ingeslapen . En ziet,
toen wij den volgenden morgen aan het ontbijt zaten, kwam er een
brief van oom Karel, met het bericht dat hij een inaand en misschien, als het hem goed beviel, zes weken bij ons logeeren
wilde .

159
ALLES OM DE KINDEREN .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .... ... .. .... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... .... .... .... .. .. . .. .... .. ... .... .. ... ... ... ... ...... ... ... ... ... .
Als ik u zeg wie oom Karel was, zult gij gereedelijk begrijpen, dat
deze tijding ons als een donderslag in de ooren klonk .
Oom Karel was onze erfoom, onze eenige . Oom Karel wist dat hij
bet was en liet bet ons gaarne voelen . Op onze bruiloft had hij een
toost uitgebracht, waaruit door onze vrienden de rechtstreeksche
gevolgtrekking was gemaakt dat hij zijn testament in ons voordeel
- had laten opstellen en dat bet maar van ons afhing hem aan dat zoete
lijntje to houden, om binnen een niet al to verwijderd tijdvak van
alle zorgen ontslagen to zijn . Oom Karel Loch was zeer rijk en leed
sinds eenige j aren geducht aan bet podagra . Evenwel voor bet moment
was hij, gelijk zijn brief ons meldde, van deze zijn kwaal tamelijk vrij .
Hij gevoelde zich zelfs krachtiger en frisscher dan in jaren bet
geval was geweest . Hij hoopte bij ons, en vooral door de zorgen van
zijn lieve nicht, weer geheel en al de oude to worden . Hij stelde
zich daarvan nog meer voor dan van de drankjes en smeerseltjes,
waarmee zijn dokter hem trachtte to vermoorden . Ook twijfelde hij
er niet aan of hij zou ons hartelijk welkom zijn . Met ingenomenheid
herinnerde hij zich nog hoe wij bij hem hadden aangedrongen dat
hij Loch eens komen m oest . Hij had zijn goed al vooruitgezonden . Dat
zou dezen eigen dag nog arriveeren . Hijzelf kwam morgen en wachtte
mij met een vigilante aan bet station . Het zou ons zeker geen moeite
veroorzaken als er een kussen in de vigilante gelegd werd waarop
zijn podagreuse been kon rusten, ofschoon dit, strikt genomen, niet
meer noodig was . Ook zou nicht er zeker niets tegen hebben bet zoo
to schikken, dat hij een logeerkamer vlak naast onze slaapkamer kreeg .
Het was wel niet direkt zeker, maarhet kon tochwezein,dat hij 's nachts
bet een of ander noodig had . We zouden ook wel zoo goed willen
zijn, een bel to laten maken die in zijn ledikant uitkwam, zoodat
hij de hand maar even behoefde uit to steken als hij iets verlangde .
Voorts moest bet ledikant niet hoog van den grond zijn . Als wij er
geen op ]age pooten hadden, zou bet wel geen moeite in hebben de
pooten een eindje to laten afzagen . Verder had hij letterlijk geen
enkele behoefte, dan alleen 's morgens om halfzeven een kop thee op
bed, die nicht hem zelve wel zou willen brengen om dan meteen to
vernemen hoe hij geslapen had ; en een half uur later een b ord arrowroot met rooden wijn . Hij was gewoon, na bet gebruiken hiervan,
nog een paar uur zijn rust to nemen en om tien uur, halfelf to ontbijten, liefst zoo eenvoudig mogelijk, als er maar een paar versche
eieren of een stuk koud vleesch bij was .
, Het is waarachtig of de vent kamer en bediening in een logement
bestelt," zei ik mistroostig en knorrig, terwijl ik den brief dichtvouwde en weinig eerbiedig tusschen de vingers kneep . Nu zullen
wij moeten thuis blijven in bet mooist van den zomer, oin een pre-
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tentieusen podagrist op to passen . Ik heb de eer hem vriendelijk to
bedanken . Ik zal hem straks schrijven dat wij tot onzen spijt zelf
op reis gaan en hem niet kunnen wachten."
Mijne vrouw keek mij angstig aan en zeide : Dat zult gij
wel laten, hoe grievend de teleurstelling ook moge zijn . Gij weet
dat oom Karel zijn eigenaardige manieren heeft, maar dat hij bet
overigens goed met ons meent. Het zou meer dan dwaas zijn hem in
een onberaden oogenblik boos to maken . Gij weet zoo goed als ik,
dat hij in staat is zijn testament to veranderen . Denk om de kinderen. Zes weken zijn spoedig om . Hoezeer bet ook mij een teleurstelling
is, zal ik den armen man toch zoo goed oppassen als ik kan ea
zullen wij maar hopen dat wij bet volgend jaar geen loges van dit
kaliber krijgen . Wat schrijft oom ook weer van dat ledikant waarva.n
de pooten moeten afgezaagd worden ? Denk er om, dat ge arrowroot
bij Van Duym bestelt. Die is beter dan ergens elders ."
Ik keek haar niet zonder verwijt aan en herhaalde wat oom van
het ledikant op hooge pooten geschreven had . Zelfs vergunde ik
mijzelven bij deze gelegenheid een paar niet zeer fiine en niet zeer eerbiedige woordspelingen op oom's eigen beenen, welke mijn vrouw met
hoofdschudden beantwoordde . "Ik verwacht, dat gij verstandig zult
wezen en u geene ongepaste aardigheden veroorlooven . Gij weet, de
man is lichtgeraakt en kan geen gekheid verdragen . Wees zoo goed
van middag eens even bij den schrijnwerker aan to loopen en den.
timmerman to beduiden hoe hij die bel moet maken waarover oonl
schrijft . "
"Maar hebt gij dan wezenlijk plan die kamer hiernaast voor dies
indringenden ouden beer in to ruimen?" vroeg ik ; ,bet is toch waarlijk wat al to erg, dat wij zes weken lang in een antichambre zullen
slapen, met bet oor tegen den tnuur om bij bet minste zuchtje van
Zijne Majesteit uit ons bed to springen . Ik voor mij zou veel lust
hebben hem to antwoorden dat er een paar charmante kamers in de
Kroon open zijn, of hem dit morgen to vertellen als hij aankomt .
Of hebt gij soms plan u alles to laten welgevallen om die ellendige
erfenis?"
Mijne vrouw beantwoordde deze vraag met een volmondig, en ik
durf zeggen met een eenigszins triumfant : Ja ! - - Zelfs maakte
zij er mij een verwijt van, dat ik er and ers over sprak en er anders
over scheen to denken .
"Het betreft bier niet oom Karel en zijn gezindheid jegens u en
mij, maar bet belang van onze kinderen . Ofschoon ik zoo goed als
iemand weet, dat oom een lastig, indringerig man is en dat wij de
eer van zijne erfgenamen to zijn vermoedelijk duur genoeg zullen
betalen, meen ik toch dat bet onze plicht is hem in een goed humeur
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to houden en zal ik den minsten zijner wenken opvolgen . Ik geloof
niet dat dit een laagheid is, ik acht bet plichtmatig ."
Jn elk geval," zei ik, is 't practisch en twijfel ik niet of gij
zult bet er .goed af brengen . Laat mij er maar zooveel mogelijk buiten . Ik weet bijna zeker dat ik bet spel zou bederven . Ik heb geen
slag van die dingen."
.Als ik mij bezondig of aan huichelarij schuldig maak door vriendelijk to wezen tegen een man, die ons nooit kwaad gedaan heeft en
de beste voornemens voor onze toekomst koestert," dus antwoordde
zij, , dan weet ik niet, hoe ik ooit aan dat verwijt zal ontsnappen .
Als oom uw reisplan niet onverwacht in de war gegooid had, zoudt
gij hoogstens glimlachen om die voorwaarden van een podagrist . Ge
zoudt dan, evenals ik, alleen bet belang van de kinderen in bet oog
houden . Zult gij morgen om de vigilante denken? Ik zal zorgen, dat
er een paar kussens klaar liggen . . . ."
Ik had den moed niet verder met haar over bet geval to twisten .
Haar beroep op onzen plicht lei mij het zwijgen op, al was ik maar
half overtuigd . Mij dacht, onze kinderen zouden, als wij hun zoo
voorgingen, licht aan zedelijke waarde verliezen, wat zij aan geld of
kans op rijkdom wonnen, maar ik durfde met dat argument niet
voor den dag to komen . De majesteit van haar overtuiging, dat alles
goed en geoorloofd scheen wat door bet belang der kinderen geheiligd werd, was mij to machtig . Ik beloofde dus aan bet einde van
onze kleine woordenwisseling, dat ik mij zooveel mogelijk naar haar
plan en voorbeeld zou schikken . Alleen raadde ik haar, dat ze oom
precies aan de letter van zijn eigen schrijven moest houden en niets
meer doen dan hij uitdrukkelijk gestipuleerd had .
Mijne vrouw evenwel merkte met een glimlach op, dat zij zich
volstrekt niet aan de letter zou gebonden achten, indien bleek dat
oom soms een kleinigheid had vergeten . , Zoodra hij onze loge is,"
zei ze, heeft hij recht op onze onbeperkte gastvrijheid . Ik zou geen
aanslag op zijn geld willen doen, maar hij zelf heeft duidelijk to
kennen gegeven, dat wij zijne universeele erfgenamen zijn . Mij dunkt,
dit maakt een groot onderscheid ."

Toen oom Karel den volgenden dag gearriveerd was en op mijn
arm geleund zijn logeerkamer in oogenschouw nam, rees meer dan
eens de neiging weer bij mij op om, ondanks mijne belofte, hem to
verzoeken maar onmiddellijk weer to willen heengaan . Hij was over
geen enkele van de gemaakte schikkingen tevreden, ofschoon ik wist
hoeveel zorg en moeite bet gekost had om alles in zoo korten tijd
11
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naar zijn zin en opgave in to richten . De pooten van het ledikant
waren veel to ver afgezaagd en de schelleband die in zijn bed, vlak
boven zijn hoofd, uitkwam, hing to laag . Ze zou tegen zijn neus
aanstooten als hij er in lag. - Ook vond hij, op het terrein
bekeken, de schikking der kamers precies verkeerd, daar hij, de podagrist, op een kamer zonder middagzon moest slapen en wij, een
paar jonge en gezonde menschen, om zoo to zeggen, gebraden werden .
Als het andersom was, zou het precies goed wezen, maar dat had hij
uit de verte niet kunnen weten . Het sprak van zelf, dat het nu niet
weer veranderd behoefde to worden, daar het volstrekt zijn plan niet
geweest was ons den minsten overlast aan to doen ; maar hij hoopte
(op den eigenaardigen toon van alle egoisten) dat het hem niet erger
zou maken, nu het zoo en niet anders geregeld was .
Nu, ik voor mij hoopte het tegendeel en wenschte het hierbij to
laten, maar mijne vrouw, die de tranen in de oogen had, verzekerde
dat alles zonder eenige roeite kon veranderd worden en dat het haar
speet dit niet vroeger begrepen to hebben .
De zes weken, die nu volgden, zouden eenuitstekend figuur maken
in een boek der martelaren . Oom Karel, die zijn heele leven een
bedorven kind geweest en gebleven was, Rep zeker honderdmaal per
dag gevaar door mij de deur to worden uitgezet . Maar mijne vrouw
wist met tact elke uitbarsting to voorkomen en droeg haar juk met
zooveel gelatenheid en berusting, dat ik mij wel schamen moest haar
to dwarsboomen .
Oom had nu onze slaapkarner in bezit en gebruikte onze mooiste
canape voor zijn podagreuse beenen . Aan al wat mijne vrouw, zonder eenig respect voor mijn schrale geldkas, 's middags op tafel
bracht, proefde zijn epicuristische tong het een of ander gebrek . De
wijn, dien wij hem voorzetten, en dien hij, ondanks het verbod van
zijn dokter, met het talent van een kenner en de gulzigheid van een
habitue naar binnen sloeg, smaakte of naar de kurk, of miste het
noodige bouquet door mijne achteloosheid en door de slechte inrichting van onzen kelder. Als wij menschen vroegen om oom Karel
genoegen to doen, trof het altijd juist dat hij verlangd had heel stil
en huiselijk met ons drietjes den avond door to brengen . Als ik hem
voorstelde den volgenden dag een mooien rijtoer to maken, had hij
onfeilbaar juist geen lust, of kwam onverwacht de vrees bij hem op,
dat hij morgen niet geheel vrij van pijn zou wezen . Onze meid noemde
hij het onhandigste schepsel hetwelk hij ooit gezien had . Alleen een
straf bare menschlievendheid kon de oorzaak zijn, dat wij haar niet
reeds lang de deur uitgezet hadden . Tot onze kat toe was hem onuitstaanbaar, omdat zij zich telkens vriendschappelijk tegen zijn been
wreef en op zijn stoel sprong wanneer hij zich, na veel inspanningen
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pruttelen, aan de leuningen had opgeheven . Eigenlijk was er in ons
geheele huts niets wat in zijne oogen geen getuigenis van verkwisting, onhandigheid of gebrek aan goede administre
atie aflegde .
Zelfs een kistje puik puik fijne sigaren, dat ik van een Indischen
Nabob cadeau gekregen en jaren lang op een kurkdroog plekje
hewaard had, kon geen genade vinden in zijn oogen . Het waren
ordinaire manilla's, waarvoor hij zijn heele leven nooit meer dan
-twee en een halven cent gegeven had en ook nooit meer zou
willen geven, al zette men hem het mes op de keel .
Ik zag dagelijks hoe rnijn goede vrouw onder dit een en ander
leed, maar ik Inerkte ook met bewondering op hoe zij zich telkens
weer vermande . "Het is alles om de kinderen," fluisterde zij mij toe .
„Ik geloof, dat oom in den grond der zaak lang zoo knorrig en
ontevreden niet is als hij zich voordoet . Hij is ten minste met de
kinderen allerliefst . Ook heb ik hun genoeg voorgehouden, dat
zij altijd vriendelijk tegen hem moeten wezen . Ik houd menigmaal
mijn hart vast, dat zij 't een of ander van u zullen opvangen en op
hun manier aan hem oververtellen . Als oom wist hoe gij over hem
denkt, zou hij stellig zijn testament veranderen ."
"Laat hem zijn testament veranderen," riep ik, want het werd mij
bijna een ondraaglijk lijden then ouden egoist den kost to geven .
."Laat hem zijn testament veranderen . We kunnen gelukkig ookzonder hem nog wel door de wereld komen . Zeg hem vrij dat ik den
dag zal zegenen, waarop ik hem weer naar het station breng ."
Zij legde mij de hand op den mond en hield weer een kort, maar
hout-snijdend preekje over de liefde van ouders jegens hunne kinderen. Vervolgens ging zij even gemoedigd en onderworpen als
altijd aan haar zware taak omn den ouden dwaas in een goed humeur
to houden . "Het is alles enkel en alleen om de kinderen," zei ze herhaaldelijk . "Op de kinderen heeft hij gelukkig nog geen enkele
aanmerking gemaakt ."
Het was waar . Van de kinderen had oom Karel tot nog toe weinig
last gehad en dus ook weinig notitie genomen . Er waren voorwerpen genoeg geweest waaraan hij zijn wrevel en knorrigheid kon
botvieren . Doch de dag, waarop hij mijne vrouw in 't hart zou
tasten, brak eindelijk aan, en toen hij opgemerkt had dat hier haar
2wakke plek was, toen was het, geloof ik, zijn studie die van alle
kanten op to nemen . De kinderen, heette het nu, werden door mama
~en papa in den grond bedorven . Ofschoon hij zelf nooit kinderen
gehad had, wist hij er toch wel zooveel van, dat d i t geen manier
van opvoeden was . Ofschoon hij de man niet was om zich met eens
anders zaken to bemoeien, hoopte hij, dat wij het hem ten goede zouyden houden als hij de opmerking maakte, dat er geen zweem van
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methode in onzen omgang met de kleinen to vinden was . Hij hoorde
bijna nooit iets anders, dan woorden van zachtheid en liefde, en
zonder strengheid begreep hij niet wat opvoeden was . Op onze
manier kon iedereen het wel, maar men behoefde dan ook maar om
zich heen to zien om de mooie vruchten er van op to merken .
, Of hij dan last van de kinderen had? Of ze hem to druk
waren !"
, O neen, volstrekt niet . Hij voor zich had er geen last van, - en
het beetje last, dat hij er van had, kon hij zich best laten welgevallen .
Ook kon het wel wezen, dat hij het verkeerd inzag . Alleen hoopte
hij maar, dat het e i n d j e den last niet zou dragen ."
Behoef ik to verzekeren, dat mijne vrouw onder deze en soortgelijke bewijzen van zorg en belangstelling, zooals oom ze noemde,
onuitsprekelijk leed en dat - zij daarenboven nog elken morgen en
avond als Brugmans kwam praten en als een engel bidden en smeeken om to verhoeden, dat ik oom eenvoudig op straat zette?
Het was alles om der wille van onze kinderen . Het zou vermoedelijk wel spoedig uit zijn . Zij hield de kinderen maar zooveel
mogelijk uit zijne nabijheid . Hoe minder hij ze zag, hoe beter .
Maar oom, die eenmaal op dit nieuwe stokpaardje zat en als
podagrist moeilijk uit den zadel steeg, liet zich zoo gemakkelijk niet
afschepen en vroeg naar de kinderen wanneer hij ze in een paar
dagen niet gezien had .
't Onmiddellijke effect hiervan was alweer, dat de kleinen, ondanks
al de vermaningen en moederlijke voorschriften, met den dag banger
en schuwer voor hem werden ; dat de kleinste na een stuk of wat mislukte pogingen om haar oom een handje to laten geven, zoodra 't
maar in de nabijheid van zijn kamerdeur kwam, op een allerontzettendste wijze begon to schreeuwen en dat mijne vrouw het kind
moest laten wegbrengen ou-i 't een stuip to besparen . Oom merkte
dienaangaande op, dat dit de eerste maal was dat hem zoo iets,
gebeurde . Alle andere kinderen waren dol op hem . Hijzelf ging
onder zijne vrinden voor een kindergek door . 't Was dus wel
vreemd, dat dit hier bij ons zoo precies andersom ging .
Was dit nog niet voldoende voor mijne vrouw? Of meende zij
werkelijk, dat de onovertroffen aanvalligheid van de twee oudsten
den knorrepot zoude verbidden en verzoening brengen over de
zonde van het onnoozele zusje?
Och, die teleurstelling was nog veel grooter . Toen de kinderen
op oom's uitnoodiging en aandrang hun speelgoed hadden gehaald
en zich in zijn kamer thuis begonnen to gevoelen, stiet onze oudste
bij ongeluk tegen zijn been . Een oogenblik later deed haar broertje,
die gewoon was mijn knie als zijn privaat-eigendom to behandelen,
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hetzelfde . Toen zij daarna op zijn verzoek een paar versjes opzeiden,
bleven ze, waarschijnlijk door de leelijke gezichten, die hij onder den
invloed van pij n en wrevel trok, een paar maal steken . Toen hij
op zijn eigenaardigen, onvergenoegden toon een koddig verhaaltje
wilde doen, zetten zij zulke verschrikte oogen op, alsof er een examen in 't spel was . Ja, zelfs als hij hun vriendelijke namen gaf,
keken ze mama aan om to vragen of ze dat met lachen of met schreven
behoorden to beantwoorden . Ieder die oogen had kon wel zien, dat
zij voor zich meer neiging tot het eerste dan tot het laatste
gevoelden .
't Kon bij dit een en ander niet uitblijven of oom Karel moest
weldra ook in de oogen mijner vrouw de hatelijkste man van de
wereld wezen .
En toch - - -, o kracht der moederliefde, o scherpe vrouwelijke blik op het practische leven ! - - -, Loch zette zij haar rol
voort ; toch vertroetelde en koesterde zij den onbeschaamden loge
zooveel in haar vermogen was.
"'t Is enkel en alleen om de kinderen," zei ze ; "als 't niet om
de kinderen was, zou ik u gelijk geven, dat oom een egoist en een
pruttelaar is . Maar dat zijn immers alle podagristen !"
Ik ontkende dit laatste en herhaalde mijn plechtige verzekering,
dat ik liever de geheele erfenis er aan zou geven dan hem langer
to verdragen . Doch mijne vrouw bad mij dringend hem ten minste
ditmaal zijn tijd to laten uitdienen . "'t Volgend jaar geef ik u voile
toestemming om hem in beleefde termen of to schrijven . Ik zie nu
ook wel in, dat hij een naar man is . . . . maar denk om de kinderen ."

Oom bleef langer dan twee maanden en ging eerst heen, toen hij
niets meer bedillen en nuts meer beknorren kon, toen het stof van
zijn podagreus humeur een handbreed dik op al de meubels in ons
zonnig huisje lag. En ook toen nog ging hij niet dan met de verzekering, dat het hem meer kwaad dan goed gedaan had . Zijn kwaal
was erger geworden . Ofschoon hij geen woorden genoeg vond om de
zorg en vriendelijkheid van mijne vrouw hemelhoog to verheffen,
had hij nu toch de voile overtuiging gekregen, dat het voor menschen
als hij oneindig beter was in een logement to gaan of een optrekje
to huren dan de familie lastig to vallen . Hijzelf was er dikwijls verlegen mee geweest (mijn vrouw viel hier in met een : "o foei neen,
oom"). Ook wist hij maar al to goed, dat hij een ongezellig man
was . Ondertusschen was hij zeer getroffen door al de bewijzen van
vriendschap en gulhartigheid die hij van ons had ondervonden
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't Eenige wat hij moest aanmerken, en wel in ons eigen belang, was,
dat hij niet begreep hoe wij, met mijn traktement en 't akelig beetje
dat mijne vrouw ten huwelijk had gebracht, ons zooveel weelde
konden veroorloven als hij bij ons had meenen to bespeuren . Hij
wou eens anders rekening niet maken, maar hij wou ook niet den
naam hebben, dat hij ons opgegeten had . Voorts wist hij inaar al to
goed hoe lichtvaardig jongelui soms met het geld omspringen .
Wist oom Karel dat werkelijk ? Zeker is 't, dat hij niet wilt hoe
hijzelf, als een schrokkige snoek, al de kleine geriefelijkheden en al
de kleine uitspanningen en al de kleine besparingen van een heel
jaar in twee maanden tijds, onder zijn gewoon voedsel door, had
opgeslokt . Wat hij niet wist was, dat wij ons half hadden uitgekleed om hem in feestgewaad to dossen, dat al de bloemen van ons
jonge leven voor een geheel seizoen waren afgesneden om voor zijn
bed to pronken en in drie dagen verflenst, verwelkt, vermoord to
worden door zijn egoistischen blik en door de kilte, die er afwoei
van zij n hart .
"'t Is alles voor de kinderen geweest," zei mijne vrouw toen ooin
eindelijk vertrokken was, en ze dacht aan hem als aan een leelijken,
onoogelijken dahliabol die in den naastvolgenden zomer een hoogen
stengel zou uitschieten en bloemen dragen van velerhande kleur .
Doch helaas, de zomer kwam en de dahlia bloeide niet, dat is in
goed Hollandsch gezegd : oom Karel schreef ons een halfjaar later
een brief, die al onze vooruitzichten op zijne erfenis wegnam .
Zelfs in dien brief, waaruit een geur van lentebloesem en herfstvruchten ons moest tegenwaaien, kon de brave man zijn podagreusen
aard niet verloochenen .
Oom had bij ons en meer bepaald door de vriendelijke en onvermoeide zorgen van mijne vrouw, de waarde van eene oppassing door
de zachte hand der schoone sekse leeren kennen en waardeeren .
Na rijp nadenken was hij tot het besluit gekomen zich van die
begeerlijke verpleging voorgoed to verzekeren ; en hij was er gelukkig
in geslaagd een pendant van zijn lieve nicht to vinden .
Een jonge weduwe, met drie kinderen voor wie hij nu reeds de
gevoelens van een vader koesterde, was door hem uitverkoren om
in zijn hart en huis heerschappij to voeren en onze liefde in blijvend
aandenken to houden . De jonge weduwe - - - Hier volgde eene
beschrijving op hoog erotischen Loon, zooals men dien van oude
vrijers ge woon is . Ten slotte twijfelde oom niet of wij zouden ons .
oprecht in zijn geluk verheugen .
Nu, dat deed i k zeker niet . 't Eenige wat er bij mij uit wou,
toen ik na vijf minuten van mijn neus opkeek, was een juichkreel
over de teleurstellingen die de jonge weduwe zich bereidde, over
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de vervelende dagen die zij zou doorbrengen met den boosaardigen
podagrist.
Mijne vrouw evenwel beknorde mij enbegonhetintrigantemensch
in vollen ernst tebeklagen. Overigens had oom volmaakt recht omm
net zijn geld to doen wat hij wilde . Ook was 't nog zeer twijfelachtig of hij niet spoedig tot inkeer zou komen en animeerde ze mij
hem een brief to schrijven die overvloeide van gelukwenschen en
ondubbelzinnige bewijzen van onbaatzuchtigheid . Ook dit waren wij
verplicht aan onze kinderen .
Zoo sprak ze - ; doch toen dat nets hielp, en toen 't later bij
oom's dood daghelder werd dat het niets geholpen had ; toen de
notaris zonder blikken of blozen decreteerde, dat niet wij, maar de
nieuwe familieleden den hoofdzetel in het testament bekleedden en
er voor ons slechts een klein gedeelte van den buit bleek beschikbaar to zijn, omdat," zooals het testament uitdrukkelijk zeide,
,omdat oom in de vaste overtuiging gestorven was, dat wij 't niet zoo
erg noodig hadden" - - wat zei mijne vrouw toen ? ?
Mijne vrienden! Toen beweerde ze stoutweg, dat wij zeker n i e t s
zouden gekregen hebben, als i k mijn zin bij oom's bezoek gevolgd
en niet naar haar geluisterd had . Toen ging het schrale legaat in den
spaarpot van de kinderen en maakte mijne vrouw zichzelve wijs, dat
't nog eeli heel aardig sommetje was, groot genoeg om zich to troosten over al de teleurstellingen en grieven, welke zij indertijd had
inoeten smoren . In hare herinnering werd de som toen niet meer
als som geboekt, maar al,- , een zelfoverwinning in het belang van de
kinderen . Uit dat oogpunt vond zij 't, geloof ik werkelijk, zelfs een
groote som . Welnu, het zij zoo! Mogen onze kinderen, als dit hoofdstuk hun onder de oogen komt, er ook zoo over denken en haar
zegenen , om den regen en den wind, die zij zoo moedig verdragen
heeft, terwijI ze nederhurkte bij de gouddragende rivier, om die weinige korrels to garen onder het voortschieten van den stroom .

TWEEENTWINTIGSTE HOOFDSTUK .

Ons optrekj e.
't Was een naargeestige winter geweest . Weken achtereen hadden
wij des morgens verlangd dat bet al avond mocht zijn en, als de
avond viel, den wensch geuit dat de nacht al voorbij ware .
Onze jongste lieveling, bet ooilam van de kudde, aller speelpop
en moeders trots, had herhaald blootgestaan aan die verraderlijke
aanvallen, welke de kinderwereld zoo volhardend bedreigen, waarvoor zoo menig jong leven bezweek, nog eer 't om zoo to zeggen,
begonnen was . Storm op storm had er gewaaid in den tuin, waar
dit bloempje zoo vriendelijk stond to bloeien . Meer dan eenmaal
hadden wij door onze tranen been den stengel zich tot den grond
zien buigen . Meer dan eens hadden wij elkaar aangestaard met de
angstige vraag of 't zich wel weer zou opheffen . Eens zelfs was
er een oogenblik geweest, dat ik mijne hand op het lieve gezichtje
van ons kind gelegd had en mij verbeeld, dat ik reeds de kou des
doods voelde . . . .
Maar met bet naderende voorjaar, toen de zon daarbuiten door
de wolken brak, de leeuwerik haar to gemoet vloog en de lente een
groen tapijt spreidde voor de bloemenkoningin, die in de verte
naderde . . . . was ook een dunne lichtstraal onze ziekenkamer binnengedrongen en zie, met die wondere veerkracht, waarover zelfs geleerde doktoren verbaasd staan en die wij met de jaren schijnen to
verliezen, had ons engeltje zich langzaam uit de banden des doods
losgewoeld . Met die nooit beschreven en nooit to beschrijvenzaligheid, waarvan alleen vaders en moeders getuigen kunnen, hadden
wij ieder oogenblik meer hoop gevat, meer vrees verbannen, meer
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zorg verjaagd, totdat wij eindelijk diep adem haalden onder de
verzekering van onzen dokter, dat alle gevaar voorbij, dat het kind,
dank zij moeder's zorg, behouden was .
„Dank zij moeder's zorg," zei de dokter, en tk kon volmondig
getuigen, dat hij niet overdreef ; haar bleeke wangen en ingezonken
oogen bewezen 't zelfs den vreemde, dat zij niet van het wiegje
geweken was . Zij had al haar huiselijke bezigheden aan anderen
overgelaten. Zij had aan de overige kinderen niet dan de hoogstnoodige zorg gewijd . Zij scheen to meenen, dat de dood ons den schat
niet zou durven ontrooven zoolang zij er bij zat, zoolang z ij wakker
bleef op haar post .
't Was immers niet een enkele maal gelukt haar wat meer rust
e doen n.emen .
Nu evenwel, nu de zomer nabij en al het leed geleden was, nu
zouden wij zoo spoedig mogelijk naar buiten gaan . Op dokter's
aanbeveling had ik een optrekje gehuurd dat, met een beetje overleg en inschikkelijkheid, gemakkelijk ons alien kon bevatten .
Of zouden wij niet drie a vier kamers tot onze beschikking
hebben en konden de kinderen niet desnoods met hun drieen in
een bedstee ?
't Was buiten en zomerdag . We z ouden meer in de lucht dan
binnenshuis levee
. Er was uren in den omtrek geen sterveling die
ons kende, en we behoefden met niemand kennis to maken, die zich
niet even weinig geneeren wou als wij .
Het bedoelde optrekje lag niet in Velp of in Oosterbeek, maar
ergens in een stil hoekje, op een groot halfuur van den straatweg,
aan den rand van een beek en een heuvel, tegen dennenbosschen en
schilderachtige zandpaden aan, to midden van hooggewassen graan
en sierlijk kronkelende doornheggen .
Had niet de dokter zelf 't zoo uitgeteekend, toen hij aan mijne
vrouw den raad gaf met alle zuinigheid en alle huiszittende neiging to breken en, daar ze ditmaal volstrekt geen dag of veertien
met mij alleen op reis wilde gaan, op deze meer eenvoudige
manier het familieleven en het buitenleven to vereenigen ? . . . . En
onze dokter was immers de nuchterste man van de wereld ? . . . .

Wat heerschte er een opgewondenheid in ons kringetje toen mijne
beschrijving -van hand tot hand ging en in de kinderkamer was
geillustreerd geworden . Mijne vrouw zelve liet er zich waarlijk door
meesleepen . 't Stond vast, dat wij ons geheel zouden voegen in de
omstandigheden en alles nemen zooals wij 't vonden .
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"Weet gij ook nog wat de juffrouw van de meubelen schrijft ?
Is er een latafel of een kast voor het linnengoed?"
"Ja, lieve . En bovendien nog vier hangkasten en een bergplaats
op zolder als gij wilt . Wanneer dat nog niet genoeg is zal ze, volgens
haar brief, een stuk of wat kapstokken voor de kleederen op de
gang laten slaan . . . . Wij kunnen dus veilig besluiten niets van
dien aard mee to nemen . Ook kunt gij daarginder elken dag laten
wasschen. Ze doen 't er heel zindelijk, volgens dokter."
Er werd in den geest van dit en van andere voorstellen besloten .
Een paar koffers waren genoeg om al het lijfgoed, dat wij noodig
hadden, to bevatten.
Daarbij verklaarde mijne vrouw, dat ze maar een zeer beperkt
getal jurken voor de meisjes en een eenvoudig maarflinkstelkleeren
voor de jongens zou meenemen . Ook zij zelve zou hoegenaamd geen
toilet maken .
"Ik weet, dat gij een hekel hebt aan zoo'n sleep," zei ze, en
ik zou volstrekt niet weten wat wij met zooveel goed moesten doen .
We vinden immers tafel- en beddegoed voorhanden? Dokter zei gisteren nog, dat ze er zelfs een wieg met al haar toebehooren voor
ons overhebben, als wij 't maar nemen willei zooals 't valt."
Ik betuigde haar, dat alles volkomen naar mijn smaak was . Een
reis met vrouw en kinderen werd een ware marteling als het gewone
heirleger shawls en mantels en doozen en parapluies er bij kwam . Men
kon elk jaar en op elken spoortrein modellen van huisvaderlijkheid
ontmoeten, die alleen door dien rommel reeds tot wanhoop gebracht
werden . Er waren maar heel weinig dames in de wereld, die een
goed begrip hebben van 't geen zij in verstaanbaar Hollandsch
"zoogoed als geen bagage" noemen .
Toen de dag voor ons vertrek aanbrak, vertelde mijne vrouw mij
dat zij alles met adres vooruit had gezonden . 't Waren maar vier
koffers en twee groote hoedendoozen met een kruis . De rest . . . . flu
ja, de rest konden wij gemakkelijk bij ons houden . Toen ik dat
restje telde, bestond het, klein en groot, ook waarlijk uit niet meer
dan veertien stuks. Er waren maar twee plaids en vier overjassen,
waarmee zij de jongens voor alle eventualiteiten voorzien had . Er
waren maar drie shawls, die aan haarzelve behoorden, maarwaarvan
elk zijn bijzondere bestemming in 't belang van de drie kleinste
meisjes had . .Voorts was er nog een hoedendoosje waar ze heel bang
voor was ; een handkoffertj e waarin het tafelzilver zat, en dat dus
aan mijne bijzondere zorg werd aanbevolen, een stuk of zes daagsche
hoedjes in een doek geknoopt, twee karbiezen met nachtgoed, dat
dadelijk dienst moest doen zoodra wij op de plaats onzer bestemming
zouden wezen, een trommel met proviand om de kleintjes onderweg
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stil to houden, een zeer onhandige bundel parapluies en stokken, bij
elkaar gebonden, en eindelijk, last not least, een groot pak met
hyper-huiselijke kleinigheden .
Of ik het mooie van mijn huisvaderlijke positie waardeerde toen
ik met die bagage en mijn zeer talrijke familie aan 't station
kwam ? . . . .
Ik ben to trotsch om er hier in 't openbaar iets van to zeggen .
Toen wij in den trein zaten en de conducteur het heele compartiment knipte, met de vraag of er daarnaast ook nog passagiers waren
die bij mij behoorden, toen heb ik gedreigd, dat ik hem bij zijn chef
zou aanklagen .
Onze reis liep overigens zeer regelmatig af . Wij vertrokken op
onzen tijd en kwamen op onzen tijd aan . Wat kan men van een
spoortrein meer verlangen ?
Alleen constateer ik, dat mijne vrouw zich voortreffelijk hield . Zij
amuseerde de kleinen . Zij zorgde, dat de ouderen niet uit het portier vielen . Zij nommerde in hare gedachte de pakjes, en toen wij
aankwamen, miste ik tot mijne groote verbazing niemendal .

We vonden het optrekje zooals de dokter 't ons beschreven had .
Beleefde eigenaars, die, de hemel weet hoe, uit den grond oprezen,
toen wij met het rijtuig, dat ik aan 't naaste station gehuurd had,
arriveerden . Een net buitenhuisje, 'twelk alleen maar den wensch bij
mij deed opkomen, dat de helft van ons personeel een dito daarnaast mocht hebben . Een paar wel wat donkere en duffe, maar toch
niet ongerieflijke benedenkamers . Twee kleine slaapkanlertjes boven,
waarvan een met een bedstee
die grooter dan't kamertje was . Op
de gang geen plaats voor een kapstok, maar daarentegen een vaste
kast, waarin evenwel het zondagsche goed van onze huisdame hing .
In onze slaapkamer de wezenlijke en waarachtige latafel waarover de
juffrouw geschreven had, ofschoon. de bovenste la zonder sluiting
was en de andere door de vocht niet dan na halsbrekende inspanningen opengingen . Ook de veel belovende wieg was aanwezig, doch
met deze bijkornstigheid, dat ooze jongste er niet in kon . Ook voor
het beddegoed was gezorgd, hoewel de lakens niet voor het ledekant
berekend bleken.
Mijne vrouw (en dat was de hoofdzaak) vond alles voortreffelijk .
Met de bedrijvigheid, die haar eigen is, had zij zich in een ommezien op het nieuwe terrein thuis gernaakt. Ofschoon ik mijn hart
vasthield en haar bezwoer rust to nemen, daar 7,ij zeker vermoeid
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You zijn van de reis, ging ze then eersten avond twee voile uren
later naar bed dan thuis .
"Wees nu verstandig en sloof u niet af," zei ik met al de waar1igheid en belangstelling, die ik uit de schipbreuk mijner huisvaderlijkheid gered had . "Gij weet, bet geheele doel van ons verblijf in
<lit afgelegen oord is u de oude krachten terug to doen krijgen .
Laat nu al wat gij maar eenigszins kunt aan de juffrouw en de
meid over. Gij hebt u dezen winter genoeg uitgesloofd ."
Zij glimlachte met een pijnlijken trek van vermoeidheid op bet
gelaat en zei met een ernst, die comisch was door zijn emphase
"Van morgen of zal ik om mijzelf denken en alles genieten wat bier
to genieten is . Laat mij nu eerst alles uitpakken en in orde leggen .
Ik behoef er dan in zes weken niet naar om to zien ."
Doch den volgenden dag was 't al precies als den eersten, ja, kwam
er een breede stroom van onverwachte ellende bij .
De kinderen, die benauwd geslapen hadden, waren knorrig toen
zij wakker werden en om allerlei dingen riepen . . . . die thuis in een
goedgesloten kast zaten . Van de weerstuit werd onze juffrouw knorrig omdat zij verscheiden onnoodige dingen meegenomen en sommige
onmisbare radicaal vergeten had . Van de juffrouw sioeg de knorrigheid over op de meid, die in bet heiligdom van haar gemoed, geloof
ik, over den verren afstand tusschen haar en haar vrijer begon to
zeuren . Door de nurkschheid van de meid raakte mijne vrouw uit
haar humeur en moest ik, die Loch ook meende voor mijn rust
naar buiten gekomen tie zijn, to hulp snellen . . . . om de kinderen to
beknorren .
Met eenige onbeduidende variaties ging 't dag in dag uit op
dezelfde manier. De om standigheid, dat wij gebrek aan ruimte hadden
en evenmin in een optrekje pasten als een bulhond in een meikeversdoos, was en bleef tot den einde toe de Achilles-hiell van ons riant
zomerverblijf . Mijne vrouw, die alles poogde to schikken, to verzoenen en to plooien, had bet oneindig drukker dan tehuis .
Van de verre wandelingen, die wij in onze droomen gedaan hadden, kwam onder deze omstandigheden niets . Ik mocht nu en dan
met de jongens een eindje uitvliegen, voor 't grootste gedeelte van
den kostbaren tijd werd ook mijn wandellust vergald door bet onvermogen van mijne vrouw om ons to vergezellen . Haar hart hing
aan de kleine engel die zij, om zoo to zeggen, eigenhandig uit de
klauwen van den dood had gered . Daar de jongens hierbuiten boven
de wet waren, was er bovendien elken avond een berg knoopen en
haken noodig om bet gebrokene to herstellen of bet beschadigde
weer toonbaar to maken .
Behalve deze ellende hadden wij nog tal van kleine verdrietelijk-
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heden, als, onder anderen, dat mijne jongens achtereenvolgens een
schaap van den wethouder van 't dorp dood gooiden en de kippen
van den buurman over de sloot joegen .
Ook had ons optrekje bet gebrek van zeer gehoorig en niet bijzonder droog to zijn, zoodat mime sigaren weldra onrookbaar waren
geworden, terwijl bet bout, dat mijne vrouw voor alle zekerheid
meegenomen had, weldra bedorven was door de motten .
't Is waar, bet dorp lag tusschen hei en bosch, en had meer dan
66n riant punt ; maar wij ontmoetten nooit iets deftigers dan een
paar leden van den raad op klompen ; ik moest er, faute de mieux, .
den schoolmeester als een geleerd professor aanspreken, en ik las .
couranten van Dinsdag to voren -, ond-ersteld dat bet Zaterdag was .
Tot mijne verbazing, en zal ik zeggen tot mijne ergernis? bleef'
mijne vrouw onder al deze beproevingen in haar rol . Onveranderlijk
zou zij don volgenden dag haar scha inhalers . Zonder eenigen twijfel
kon zij op haar gevoel of verzekeren, dat bet buiten-zijn op zichzelf
haar goed deed . De kinderen zagen eruit alsof ze van hun geboorte
of de Geldersche lucht hadden ingeademd . Wat verlangde ik meer?Hielp 't h a a r niet, 't was dan Loch goed voor de kinderen . . . .
.Neen . Ik verlang dat gijzelve wat meer genieten zult," antwoordde ik ernstig . 't Is alleen om u gedaan . Ik heb de hoop
gekoesterd, dat gig hier binnen korten tied geheel zoudt opleven .Ook onze dokter dacht er zoo over en raadde ons daarom hierheen
to trekken."
,Morgen," zei ze op denzelfdeu toon, ,zal ik op mijne beurt
beginnen . Pas maar op, dat ik niet uithuizig word ."
Maar de dag van morgen kwamm en de dag van morgen ging,,
zonder dat zij iets van hare bedrijvigheid ten offer gebracht had ;
ja, laat mij eerlijk bekennen, zonder dat een van ons ook waarachtigzijn best deed omm hare taak to verlichten .
't Is waar, mijn oudste j on gen protesteerde levendig als de kleinerenaan mama's japon hingen en haar met duizend vragen of klachten
overstelpten . . . . maar wat deed mijn oudste jongen zelf, toen zijn
schoon overhemd gekreukeld uit een koffer to voorschijn kwam? En
wat deed i k, toen een heele hoedendoos moest uitgepakt worden
eer ik mijn lievelingsauteur uit de diepte zag opduiken waar mijne
vrouw hem tusschen linnengoed en zijden dasj es goed verzekerd had?
Zelfs ons protesteeren tegen bet aanhouden en drenzen van de
anderen vermeerderde hare onrust, en menigmaal smeekte zij aanvallers en verdedigers beiden naar de hei to trekken en de quaestie
buiten haar om uit to maken .
't Effect van alles was, dat ik met innig verlangen naar het einde
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van onzen huurtijd uitzag, vast overtuigd, dat er voor al den jammer,
then wij moesten doorstaan, niets dan ellende geoogst werd .
"En heb-je veel geprofiteerd, mevrouw ?" vroeg onze dokter, die
niet verzuimd had present to wezen toen wij weer goed en wel in
ons eigen huis gearriveerd warm . "De buitenlucht is toch alles, rriet
waar ? Onze huismoeders mogen waarlijk nu en dan de zorgen wel
eens op zij zetten . . . . U ziet er wezenlijk veel beter uit dan ik had
durven hopen . Is 't niet een prachtige streek en een heerlijk vrij
leventj e ? . . . . "
"O ja," antwoordde mijne vrouw, en dat nog wel zonder to blikken of to blozen, ,we zijn recht prettig uit geweest . Al de kinderen
bij ons en alle dagen heerlijk weer . We hadden 't niet mooier kunnen treffen . Vindt u niet dat onze kleine patient er weer heelemaal
boven op is?"
De dokter beaamde in zijn onnoozelheid alles wat zij vertelde en
vroeg, ja, herhaalde nog eens met de zelfvoldoening, die alien esculapen eigen is (ook zelfs als zip part noch deel aan eene genezing
hebben gehad) dat hij zich oprecht verheugde in de goede gevolgen
van zijn raad .
Dat was m ij to kras . De herinnering aan het verwenschte benauwde
optrekje en aan de vruchtelooze poging, die ik had aangewend orn
ook maar een half pond echt Geldersche lucht machtig to worden,
neep mij de keel toe . , Dokter ! " barstte ik los, , ofsehoon uwe
bedoeling goed was, is uw raad door de bijkomende omstandigheden
ridderlijk in 't water gevallen. Mijne vrouw heeft er niets aan gehad.
Haar zorgen zijn eenvoudig verdubbeld geworden . Als zij werkelijk
sterker en gezonder is dan voor zes weken, dan zou zij dubbel zoo
sterk en gezond zijn indien wij thuis gebleven waren . Optrekjes zijn
goed voor oude juffrouwen . Voor menschen met kinderen zijn 't ware
bezoekingeri."
Doch mijne vrouw hield vol dat zij zich heerlijk geamuseerd had
en ontzaglijk veel genoten . . . . En de dokter was geheel op haar hand .

DRIEENTWINTIGSTE HOOFDSTUK .

Mijn vriend Tubal .
Mijn vriend Tubal heeft sinds zijn veertiende jaar ijzer geklopt .
Zijn vader had een fabriek, waarin nooit iets anders gedaan werd,
en begreep, dat er geen beter manier was om van zijn jongen een
degelijk fabrikant to maken, dan hem vroeg aan 't kloppen to
zetten .
Mijn vriend Tubal king de vaderlijke methode aan, gelijk 'teen
goeden zoon betaamt . Hij hamerde met zijn groeiende armen totdat
ze hard als ijzer werden, totdat er zelfs 's Zondags, als hij een zwart
jasje aan had en sneeuwwitte linnen manchetten, twee hamertjes uit
zijn mouwen staken, op welke hamertjes hij trotscher was dan een
dandy op zijn blanke dameshandjes . Hij trok den neus op voor alle
handen, die er niet als de zijne uitzagen, en noemde al wat niet
op hameren uit was, verwijfd en week .
Door zijn vasten wil en zijn gezond verstand werd hij een dier
wakkere mannen, die de arbeidersvereenigingen in den weg staan,
omdat zij zich meester maken van den geest, die tot nog toe schier
bij uitsluiting in de hoogere sferen der maatschappij verwijfd heeft .
Hij hamerde een ongeloofelijke dosis mathesis, werktuigkunde en
dergelijke in zijn hoofd en lachte ons, zijne bekenden, uit om onze
abstracte en onpractische levensopvattingen . In een opzicht kwam
zijn practische zin bijzonder sterk aan den dag . Tubal kende de
liefde, of, gelijk hij altijd zei, "de verliefdheid ", niet anders dan in den
versleten vorm van rozengeur en maneschijn . "Allemaal gekheid,"
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beweerde hij, als wij, zijn makkers, met de eene of andere schoonheid van onzen leeftijd dweepten : allemaal gekheid . Een mensch
moet op zijn tijd trouwen, en een man, die een huishouden opzet
zonder vrouw, kan net zoo goed een fabriek zonder schoorsteen
bouwen . Ook zou ik 't onedel vinden als iemand zijn vrouw slecht
behandelde . Zelfs vind ik, dat een man zedelijk verplicht is van zijn
vrouw to houden, 't haar zoo gemakkelijk mogelijk to maken en to
zorgen dat zij niet meer van de lasten des levens to dragen krijgt
dan strikt noodig is . Maar dat dwepen met een meisje . . . . is
bespottelijk ; dat maakt ons mannen belachelijker dandenaraaneen
of ander hof. Als ik een meisje was zou ik die aangekleede apen
met hun dansmeesterspassen en lakeien-beleefdheid in hun gezicht
uitlachen . De vrouw moet in den man haar meerdere zien en
de meerderheid is een vrucht van den arbeid en van den arbeid
alleen ."
,Die meerderheid kan toch ook de vrucht zijn van studie,"
meende soms de een of ander to mogen opmerken . De vrouw kan
even goed en nog beter in een geleerde haar meerdere zien dan in
een smid . . . ."
, Ja, als 't mathesis betreft, " antwoordde Tubal, , als 't mechanica
is en technologie, of een van die andere wetenschappen, waardoor
het leven rijker en gemakkelijker wordt ; maar dat gelamenteer van
de dichters en dat gezeur van de litteratoren over din gen en toestanden, die nooit bestaan hebben en nooit bestaan zullen ; die
romans en novellen en ik weet niet wat, waaraan zooveel tijd en
moeite besteed wordt door menschen met zachte handjes en bleeke
gezichtjes - ; dat maakt den man niet tot den meerdere van de
vrouw. Dat is allemaal rozengeur en maneschijn . Daarvan wordt
geen mensch rijker of beter."
Ik voor mij kon 't nog al redelijk met Tubal vinden, want alss
hij zoo aan 't doorslaan raakte, sprak ik hem nooit tegen, maar
keek hem gewoonlijk glimlachend aan . Ik wist, dat hij 't zoo niet
meende, ofschoon ik wel eenige vrees koesterde, dat, als hij lang
op then toon voort ging, 't eindelijk meenens bij hem worden zou,
eene vrees die later nog meer grond gekregen heeft . Ook had ik,
en dat was de reden waarom hij van zijn kant mijn spotachtigen
glimlach zoo gedwee verdroeg, ook had ik hem in mijne macht . Ik
wist, wat niemand onzer vrienden wist, dat die geduchte Tubal, die
zoo laag neerzag op alle abstracte wetenschappen en kunsten, in
aanleg een heel ander mensch was dan hid zich voordeed, en .
ik keude een vreeselijk geheim, dat hid voor geen geld ter wereld
zou verraden hebben, dat hem het bloed naar de wangen joeg, als ik
de lippen maar even plooide om 't schijnbaar to gaan vertellen .
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Verbeeld u : op zekeren Zondagmorgen was ik onverwacht op zijn
kamer gekomen en had hem bezig gevonden aan een vers, een
vers zoo sterk erotisch getint als ooit een troubadour gezongen
heeft ; een vers, dat in 't wanhopigste rijm en 't rampzaligste metrum
een liefdesmart uitgalmde, die een steenen hart zou vermurwd hebben .
Die liefdesmart nu was van 't begin tot bet einde gefingeerd ; bet
voorwerp van die jammertonen bestond alleen in zijne verbeelding.
De wreede schoonvader, die haar gekerkerd hield en de ontzettende
hinderpalen die hem van de geliefde verwijderd hielden, ze waren
onecht, onwezenlijk, louter spel der verbeelding . Tubal, die 't blad
papier niet zoo gauw kon wegmoffelen of ik had gezien, dat 't een
vers moest 4n, poogde zich to redden door met gemaakte vroolijkheid to vertellen, dat hij toch ook eens probeeren wilde of hij
niet net zoo goed als een ander zoo'n prulleboel bij mekaar zou
kunnen krijgen ;y' maar ik liet mij, door een gelukkige ingeving,
niet verschalken en hij was een to eerlijke jongen om zich lang
to maskeeren . Tot zijn straf had ik hem dapper uitgelachen .
,Zoo wreekt zich de pokie," zeide ik, men moet de kunst dienen of voor haar dansen, vrindie!" En ik beloofde, hem niet to
zullen verraden .
Toen Tubal drie en twintig jaar oud was, is hij getrouwd .
Ziehier, hoe dat in zijn werk ging .
t Was een prachtige zomermorgen . De zon was zooeven opgegaan
' en wierp der ontwakende aarde haar goud en edelgesteenten
toe met al de bevalligheid van een minnaar en al de kwistigheid
van een vorst ; terwijl de jonge bruid zich tooide, gelijk alleen de
jeugd dat kan, zonder studie, zonder modeplaat, maar met een
glimlach van zaligheid en weelde op de wangen, die al die kunst
en al dat overleg rijkelijk vergoedde .
Er was zeker een nieuw scheppingslied to verwachten . De vogels
in de boomen neurieden de melodie, terwijl zij de kopjes ophieven
uit de kleine nestjes, en de leeuwerik, die steil in de hoogte schoot,
zong ze hun alien voor . Vanmiddag als 't warm was, als alle luie
menschen waren opgestaan, zou er groot concert wezen, en blijkbaar
zou 't daarbij aan geen bloemen en groen ontbreken . Heele perken
werden er aangelegd, kransen van verscheidene n-iijlen lengte
werden er saamgebonden, bouquetten, zoo groot als nooit eene
r e i n e d u b a 1 ze gedroomd had, werden door onzichtbare kunstenaars geschikt - ; alleen van de bloemen, die bij den weg
waren gevallen, kon men wel een koningspark aanleggen .
Mijn vriend Tubal wandelde op dezen morgen, gelijk hij elken
dag gewoon was, van zijn ouderlijk huis naar de fabriek . 't Was
eene wandeling van zeker twintig minuten ; maar Tubal behoefde
12
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nooit zijne oogen open to houden om den weg to vinden . Hij
gebruikte then tijd gewoonlijk om, al voortstappende, ingewikkelde
sommen uit to rekenen, of to peinzen over eene nieuwe toepassing
der mechanica. Zoo kwam 't dat hij zelden wist of de zon scheen
of niet ; dat 't hem zelfs niet hinderde, al viel de regen kletterend
langs hem neer . Zoo zag hij ook op den bedoelden morgen niets
van het prachtige we6r, want er zou eerstdaags een groote aanbesteding voor 't Gouvernement plaats hebben . Tubal was druk bezig
met berekeningen hoe laag hid elk artikel wel zou moeten stellen, om
zeker to zijn van het heele werk . Hij had bijzondere reden om zooveel
aan to nemen als hij inaar eenigszins kon . Desnoods zou hij op 't
een of ander artikel een kleine schade willen wagen, die op een
ander weer to verhalen viel ; want er was weinig werk, zijn vader
had reeds gedreigd eenige werklui gedaan" to zullen geven . . . .
en Tubal hield van zijne werklui ; hij zag ze graag wat verdienen ;
hij vond 't een onbeschrijfelijk genot wanneer hij niets dan vroolijke
gezichten in de fabriek zag . . . . Tubal was een philanthroop- ; hij
was 't op zijn manier, maar, die manier was goed .
Daar werd hid opeens in zijn berekening gestoord door een vriendelijke stem, die hem een goeden morgen toeriep en, opziende, stolid
hij onverwacht met zijn neus vlak voor het hek van een grooten tuin
en vlak voor een beeldschoon meisje, dat hem glimlachend aankeek,
toen ze zag hoe verschrikt hij was .
Tubal kende den tuin en het huis, waarbij die tuin behoorde, heel
goed . 't Was het eigendom van een concurrent zijns vaders ; ook een
iizerfabrikant, en met ziine familie bevriend . Nadat hij een beetje
tot zichzelf was gekomen, meende hij ook het mooie meisje, dat
daar voor hem stond, to kennen . 't Moest de eenige dochter van
den bedoelden fabrikant zijn . Tubal had als kind schier dagelijks
met haar gespeeld . Toen zij voor drie jaar naar een verwijderde
kostschool vertrokken was, had hij, zonder dat iemand 't zag, haar
naam in een boom gesneden en vervolgens drie weken lang elken
nacht van haar gedroomd. Sedert geruimen tijd echter was haar
beeld weer uit zijn hart gebannen, de herinnering aan zijne kinderachtige verliefdheid was weggehamerd uit zijn geest . Hij had
niet van haar gehoord, niet naar haar gevraagd, niet over haar
gedacht . . . Was zij 't nu werkelijk, die daar voor hem stond?
Tubal kon er niet aan twijfelen, want ze zei 't hem dadelijk, Ze
vertelde hem ongekunsteld alles, wat er in die drie jaar met haar
gebeurd was . Ze deelde hem mee, dat ze gisterenavond voorgoed
was thuis gekomen . Ze zei hem zelfs, dat ze zich veel voorstelde
van de vernieuwing hunner oude vriendschap, en ze lachte hem daarbij
zoo vertrouwelijk toe, de kleine heks, dat hij wonderraar to moede werd .
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Tubal was niet bijgeloovig . Een mensch, die mechanicabestudeert
en ijzer klopt, kan niet bijgeloovig wezen ; maar er was, ondanksdeze
mededeelingen, toch nog veel dat hij niet begreep, en dat hem de
~onverwachte verschijning op dezen prachtigen zomermorgen nog
maar altijd met verbijstering deed aanstaren . Vooreerst : hoe was zij
zoo mooi geworden ? Die vraag alleen hield hem wel vijf minuten
bezig, en toen hij de vraag op alle manieren gekeerd en gewend had . . . .
begon hij van voren of aan . Hoe was zij zoo mooi geworden ?Want ze
was verwonderlijk mooi geworden, zoo mooi dat Tubal er mee verlegen werd - ; zoo mooi, dat een gevoel van schaamte over zijn
bruine, vereelte handen kwam, en hij zich verbeeldde, dat hijzelf een
monster van leelijkheid moest zijn .
Natuurlijk kon Tubal zijn vraag niet uitspreken, al was hij zoo
brandend nieuwsgierig naar de oplossing, dat bet bloed hem naar de
wangen vloog en zijn hart klopte als een stoomhamer . Hij deed
dus maar een andere vraag, waarover hij nietbehoefde to denken. Hij
vroeg, waarom zij zoo vroeg was opgestaan, en toen zij die vraag,
hoe ongepast ook, zeer vriendelijk beantwoordde met de verzekering,
dat zij verzot was op den zonsopgang en bet eerste gezang der vogels
en den geur der bloemen, toen zei Tubal, want nu zag hij 't ook,
dat het then morgen verrukkelijk mooi weer was.
Wonderlijk, nu kreeg z ij een kleur en sloeg hare oogen neer . Zou
ze begrepen hebben, dat 't hare schoonheid was, die de oogen van
dezen ijzerman opende voor de heerlijkheden der schepping ?
We zullen van 'tgeen er verder tusschen de jongelieden verhandeld werd, niets meer verklappen . 't Zij genoeg, dat Tubal niet
welsprekender werd dan gij uit het meegedeelde gehoord hebt en dat
de verlegenheid der j onge dame eer toe- dan of nam . Onze vriend
hamerde de rest van den dag meer dan ooit, veinsde zich 's middags
heel verwonderd toen zijn vader hem vertelde, dat zijn oude speelkameraad weer thuis gekomen was, en schold 's avonds in onzen
kleinen vriendenkring zoo vreeselijk op "veirliefdheid, rozengeur en
maneschijn," dat wij alien dachten, dat hij bier of daar een blauwtje
had geloopen .

De vader van Tubal en de vader van bet mooie meisje deden
~samen eene ontdekking . Onder een flesch ouden port werd hun geest
bovenmate vlug . Tubal en het mooie meisje waren zoowat even oud ;
ze hadden als kinderen al samen gespeeld, de beide fabrieken, onbelast en vrij voorspoedig, lagen dicht genoeg bij elkaar om later in
een hand vereenigd to worden ; er was geen reden om to onderstellen
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dat de j ongelui elkaar niet gelukkig zouden maken . . . . De flesch
oude port was nog niet leeg, of de zaak was beklonken .
Tubal hield zich als een echte ijzerman . Toen papa hem vertelde
welke goede operatie hij gedaan had, gaf hij zijn bewondering voor
zijn vaders doorzicht to kennen . Toen deze hem vroeg of hij, Tubal,
bedenkingen tegen de operatie had, zeide hij 't volkomen met papa
eens to wezen, dat het een mooie zaak was. En toen papa hem feliciteerde met een groot glas uit een tweede flesch port, toen stootte
hij aan en dronk zijn glas uit, alsof een groote aanneming voor't Gouvernement met 50 percent winst was afgeloopen .
Van de manier waarop het inooie meisje de mededeeling uit h a a r
vaders mond aanhoorde, heb ik geen bijzondere berichten . Alleen
weet ik, dat ook zij den indruk gaf van eene gehoorzame dochter r,
die haar geluk niet verder zocht dan war vader en moeder 'thadden
neergestrooid .
Evenwel, menige heerlijke zomermorgen zag ons jonge paartje aan
het hek waar wij ze 't eerst vonden, en nog nooit had Tubal zoo-veel hart getoond voor het schoon der natuur . Waarom verborg hij
dat zoo zorgvuldig voor ons en al zijne vrienden ? Toen wij hem
feliciteerden zei hij "dat een man in zijne positie toch trouwen moest ;"
toen wij, op gevaar van hem j aloersch to maken, een monsterhymneaanhieven op de schoonheid van zijne aanstaande vrouw, beweerde
hij "dat schoonheid heel aardig was, maar uit het oogpunt van huwelij ksgeluk vrij onverschillig ; " toen ik hem in vertrouwen vroeg of hij
niet dol verliefd was, keek hij mij aan, alsof hij wezenlijk bezorgd
was voor mijn hersens, en toen ik hem in heilige verontwaardiging
voor een stijven klaas uitschold, toen draaide hij mij den rug toe ..
Ondertusschen zag ik wel, dat hij innig gelukkig was . Zijn
gemaakte nuchterheid en onverschilligheid deden nog geen of breuk
aan de oprechtheid en warmte zijner liefde, maar . . . zou dit altijd zoo
blijven ? Menigmaal hield ik mijn hart vast bij de gedachte, dat 't
geen de trouwe, eerlijke jongen zich opdrong, ernst zou kunnen wor-den . . . . Laat mij mogen opmerken dat er een fanatisme der nuch terheid
is, zoo goed als van de meest overprikkeldeverbeelding ; dateen men-schenhart evengoed sterven kan aan de kou, als aan to hoog opgevoerde hitte .
Toen de wederzijdsche vaders alle internationale belangen besproken en beklonken hadden, is Tubal met het mooie bruidje getrouwd ..
Drommels ! wat was er een heerleger of gunstigen in de kerk, en wat
werd er onheilspellend gefluisterd over de nuchterheid van den bruigom, die zijn mooi bruidje opleidde en na afloop der plechtigheid wegleidde, alsof hij een order uitvoerde, of als supercarga met een lading
bewerkt ijzer op reis toog ! Toch kan ik getuigen dat de hand, die
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hij mij bij 't afscheid toereikte, ijskoud van zenuwachtigheid was,
maar niet velen kregen die hand to drukken.
Ik heb Tubal een bezoek gebracht toen hij pas in zijn eigen
huis woonde . Ik vond hem met zijn jonge vrouw alleen en moet
-zeggen, dat 't recht warm en gezellig in dien kleinen kring was ;
loch toen ik, door het gunstig oogenblik verleid, die warmte en
gezelligheid begon to prijzen en daaruit aanleiding nam om Tubal to
vragen wat hij nu van de pokie dacht, toen heb ik zoo veel emmers
water over mijn hoofd gekregen en heeft Tubal mij zoo'nn vreeselijk
koud stuk ijzer in den nekk gelegd, dat ikk van schrik ben weggeloopen, om in geen drie maanden terug to komen .
Na drie maanden waagde ik mij aan een tweede proef . Helaas!
reeds bij de voordeur zakte mij het hart in de schoenen . In plaats
van een piepjong, onnoozel maar levenslustig dienstmeisje, zooals
men zonder fout in elk jong huishouden vindt en ik de eerste maal
ookk bij Tubal gevonden had, werd mij nu de deur geopend door
een tamelijkk gezette en vrij lange maagd, van blijkbaar rijpe ondervinding, een meld die hare leerjaren lang achter den rug had, die
met slagers enn bakkers wist om to springenn en alleen maar bij
weduwnaars aan eerlijke huwelijksvoorstellen geloofde .
Onmiddellijk achter de voordeur lag een onverslijtbare touwen
mat ; en in den hoek stond een echt Hollandsche puthaak met een
solied, koperen bakje, waaraan men zien kon, dat Tubal reeds op
,de erf huizen was uit geweest .
Een staande klok aann het eind van de gang, met een kolossalen
tik die over dertig jaar nog niets van zijn kracht zou verloren hebben,
,en een parapluiestanderd, die door geen os 't onderste bovenn kon
geloopenn worden, voltooidenn het stevige ameublement en gaven aann
het huis een voorkomen van deftigheid, dat mij al den moed nog
eens over huwelijkspoezie to beginnen, dreigde to ontnemen .
Ikk vond Tubal en zijn jonge vrouw in de binnenkamer . Ze waren
bezig hun huishoudboekje to verifieeren . 't Mooie wijfje vertelde mij
met een verrukking die mij ijzen deed, dat haar goede man haar
reeds een heel eind op weg geholpenn had met Italiaansch boekhouden .
Elken avond werden daar twee volle uren aan besteed .
Wij spraken zeer veel over de fabriek en weinig over hunn
jonge leveD . Tubal was vervuld van een nieuwe uitvinding, die hij
gedaan had, en zijn vrouwtje had zich, gelijk ik merkte, daarin even
goed thuis gezet als hij . Zij nam hem de formules, waarmee hij mij
het een en ander poogde duidelijk to maken, als 't ware van de
lippen weg. Toen hij haar, in zijne ingenomenheid methaar bekwaamheid en aanleg, een kus gaf, maakte mij dit 't effect, alsof hij een
van die formules weer terugnam .
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Een paar maal kon ik 't niet meer uithouden en gooide ik met
wanhopige inspanning een woord over hun huwelijksgeluk in 't midden . "O," zei Tubal, we zijn innig gelukkig, niet waar, lieve? Wij
werken samen voor een toekomst zonder zorg en bekommeringen " . . . ~
Verbeeld u, een jong gehuwd paar, dat na drie maanden al omm de
toekomst denkt !
Toen Tubal een halfjaar getrouwd was, stierf zijn vader, en een
week of zes later ging ook zijn schoonvader de eeuwige rust in . De
beide oude heeren, die voorheen begrepen hadden dat het belang der
twee fabrieken eene nauwere vereeniging vorderde, konden zich
troosten met de gedachte, dat ook hun dood in 't belang der
firma was .
Tubal namm nu de zaken geheel en al over en hiermede begon zijn
loopbaan van groot industrieel . Van nu aan leefde hij het leven van
een technisch vraagstuk . Hij wist waar hij komen moest ; hij was
meester van elken stap, then hij deed . . . . De eenige quaestie was
de duur en de aard van den arbeid! 't Mooie vrouwtje met haar
warm gevoel en haar zielvolle heldere kijkers, werd met een nieuwe
laag vernis overtogen en van tijd tot tijd opnieuw gebronsd .
Tubal werd dagelijks rijker, maar ook met elken dag meer verhard in zijn ijzeren theorie van de alleen-zaligmakende practijk . Tubal
werd altijddoor degelijker, maar ook elk uur voor zijn vrienden
minder waard . 't Was of zijn handdruk ruwer en onbezielder
werd . Wij spraken van Tubal als we over de steunpilaren onzer
maatschappij redeneerden, of een beeld zochten van de voortreffelijkheid onzes tijds . . . . Wanneer wij 't over vrienden hadden en
over de vriendelijke dagen onzer jeugd -, dan noemden wij gaandeweg minder zijn naam .
Na een jaar of vier was Tubal de koning van den omtrek . Hij
voerde het bewind over ettelijke honderden mannen met vrouwen en
kinderen en, 't moet erkend worden, zoo ooit een koning voor zijne
onderdanen geleefd heeft, dan was 't koning Tubal . Hij b ouwde heele
rijen verwonderlijk nette huisjes, alle precies gelijk, zoodat ze in de
verte het effect van een regiment soldaten maakten . In die huisjes
liet hij zijn yolk wonen niet alleen, maar hij had ook gezorgd dat
ze er woonden volgens de jongste voorschriften van de wetenschap
en naar een onverbiddelijk reglement . Als Tubal op zijn horloge
keek, dan moist hij wat er in elk van die huisjes op dat moment
gedaan werd, en eigenlijk was hij de eenige man in die kleine wereld,
die de dingen, welke er gebeurden, deed . Men kon zonder overdrijving
zeggen, dat Tubal voor al zijn werklui het eten kookte, dat hij hunne
vrouwen schoone boezelaars voorbond zoodra de boel was opgeruimd,
en dat hij elke week hunne kinderen verschoonde . 't Was alleen
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maar verwonderlijk, hoe er in die nette huisjes bij die vaste regels
en voorschriften, no o, werklui waren, die de onbeschaamdheid hadden
ziek to worden en to sterven, dat de een spoediger oud werd dan de
ander, en dat er zelfs nog gevonden werden met een ziekelijke tint .
Evenwel, dit neemt niets weg van de wezenlijke verdiensten van
Tubal . Hij deed zijn best en slaagde er in, oneindig veel leelijks
en ongezonds van zijn erf verwijderd to houden . Hij bestudeerde de
economie, de statistiek, de gezondheidsleer met een ware r a 9 e, en
praatte over arbeid en armoede als een professor .
Tubal werd ondertusschen nog altijddoor rijker . De buitenwacht,
die gewoonlijk zeer goed op de hoogte van die dingen is, noemde
fabuleuse sommen, als er van hem gesproken werd . Eigenlijk sprak
de buitenwacht meer over Tubal's kapitaal dan over Tubal . Op zekere
hoogte van den rijkdomm verliest een mensch zijn naam, en zet de
wereld een cijfer voor hem in de plaats . R o t h s c h i l d is voor u en
mij geen mensch . 't Is een getal van acht a negen cijfers !
Toen hij rijk genoeg was om zich een zekere weelde to kunnen
permitteeren, begon Tubal ook iets aan de literatuur en de kunst
to doen, maar nu werd 't ook eerst zonneklaar, hoe geducht de
invloed van de ijzerfabriek gewerkt had . Hij werd een Maecenas van
de industrie . . . .
Zijn bibliotheek was hoogst classiek, maar geleek uiterlijk precies
op zijn arbeiderswoningen . Alle boeken waren van eenerlei kleur en
formaat. Ze stonden in de kasten, of ze op de parade stonden . Als
er nu en dan een uit 't gelid geroepen werd, schoven de andere
instinctmatig naar elkaar toe . Elk boek op zichzelf was niets . De
rij, bet regiment scheen de hoofdzaak!
Tubal kocht, behalve boeken, ook schilderijen . Evenals de boeken
behoorden de schilderijen tot een zeer solied soort . Ze waren van
de beste meesters, ze prijkten in onberispelijke lijsten . Ze maakten
geen burgermanseffect, alsof ze door een rijk-gespeculeerden bankier
waren bijeengebracht, maar ze waren vreeselijk koud .
Tubal keek bij den aankoop eerst naar bet merk van de fabriek,
dat is naar den naam van den maker ; vervolgens naar 't sujet, dat
van de strengste zedelijkheid en onberispelijkste nauwkeurigheid
moest wezen ; eindelijk naar de verf en naar de kleurmengeling .
Laat mij hier mogen aanteekenen, dat er twee8rlei beschermers van
de kunst zijn .
Er zijn Maecenassen, die bij hun liefhebberij, naar iets goedkoops,
schitterends, in 't oog vallends vragen . Er zijn anderen, die bet
soliede en degelijke op den voorgrond stellen . De eersten zijn de
nachtmerries van den waren kunstenaar . De anderen zijn beter dan
de eersten, maar kunnen een kunstenaar toch ook een slapeloozen
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nacht bezorgen . Bescheiden Maecenassen, die niets vooropstellen en
zich niets aanmatigen, zijn zeer zeldzaam . Ze worden daarom ook
zeer hoog geacht.
Wat mij 't meest bij Tubal trof, wat mij telkens als ik hem, na
korter of langer tusschenpoos ontmoette, bijzonder sterk frappeerde,
was zijn toenemende luidruchtigheid . Of dit door het hamergeklop
kwam of door 't rijksdaaldersgeklink weet ik niet, maar Tubal
schreeuwde hoe langer hoe harder . Op publieke plaatsen klonk zijn
stem boven alles uit . Meer en meer nam hij bovendien een Loon
van gezag en zelfgenoegzaamheid aan . Zonder bepaald pedant to
worden, werd onze rij ke industrieel b ewe e g 1 ij k . Naarmate zijn f abriek
en huis zich uitbreidden, zetten blijkbaar ook zijn longen zich uit .
Velen mijner kennissen vonden dit onaangenaam, i k vond 't alleen
merkwaardig. Velen vermeden hem daarom ; i k gevoelde alleen maar
behoefte om van tijd tot tijd eens uit to rusten, als ik hem lang
gehoord had . Doch genoeg over Tubal . Laat ons zien hoe 't intusschen zijn vrouw ging .
't Mooie vrouwtje volgde manlief trouw op zijn eigenaardigen
weg, zoolang ze mee kon, zoolang haar gemoedsleven niet terugwerkte tegen den stoomdruk, die er op uitgeoefend werd . Toen dat
begon, werd zij stil en teruggetrokken, schoof zij binnen een jaar
weer net zooveel achteruit als ze in de eerste twee scheen vooruitgegaan . Na een jaar of zes was ze ten eenenmaal onbeduidehd
geworden .
Tubal merkte daarvan natuurlijk niets . Hij zagniethoeveel schoons
en goeds, hoeveel liefelijks en geurigs vlak naast hem verkwijnde .
Hij prees zijne vrouw om -hare zorg voor zijn huishouden . Hij vermaande haar, zich niet to veel in to spannen . Hij gaf haar alle hulp,
die voor geld to koop was . Hij zond haar allerlei duur en solied
vrouwenspeelgoed thuis, bracht haar naar de komedie, brak's zomers
een dag uit om haar naar een badplaats to brengen, en nog een dag
om haar weerom to halen . Hij vroeg haar wat ze hebben wou . Waar
ze 's nachts van droomde, dat kreeg ze 's morgens vroeg . Ze kon
niet kikken van iets wat zij begeerde, of ze had 't onmiddellijk .
't Mooie vrouwtje erkende, dat haar man to goed voor haar was .
Als een harer oude vriendinnetjes meende, dat hij zich to weinig met
haar bemoeide, werd zij boos . Als manlief haar in een loge van de
komedie, of op een tuinbank in een verrukkelijk oord had neergezet
en haar vaarwel zeide om naar zijn zaken terug to keeren, beklaagde
zij hem en niet zichzelve . Als men haar vleide, dat ze zoo'n rustig,
onbezorgd leven had, glimlachte zij tevreden en dankbaar . Er was
niets wat haar ontbrak, of wat zij begeeren zou .
Alleen 's nachts, wanneer zijzelve niet meer meesteresse was over
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hare indrukken en gewaarwordingen, dan rezen er beelden en tooneelen voor haar geest, waarin een andere wergild speelde . De morgenzon,
waarin Tubal gekleurd en de oogen voor haar neergeslagen, waarin
hij onder den indruk van een ongekend gevoel gestotterd had . . . .
die morgenzon . . . . scheen dan op haar hoofdkussen en gleed over
hare bleeke wangen, terwijl de vogels een lied der liefde en der verliefdheid zo-ngen en haar schertsend schenen to willen vragen, of ze
Tubal niet liever z66 gehouden had, dan zijn lof to hooren verkondigen door elken hamer, die kletterend neerviel, en elke zaag, die
knersend door dikke ijzeren platen drong . Maar als ze ontwaakte,
was haar eerste woord : neen," ze wou hem liever hebben z66 als
hij nu was, zoo beroemd, geeerd, rijk en nuttig . . . . dan was 't haar
of ze zich tegen haar wakkeren man bezondigde, door to droomen
zooals ze gedroomd had .
Tubal en zijne vrouw kregen in de eerste jaren van hun huwelijk
geen kinderen . Zoolang hij bezig was met voor de toekomst to zorgen, hinderde dit noch hem, noch haar ; maar juist toen ze er boven
op waren, toen Tubal begon to oogsten en op to leggen, wat hij gearbeid had, toen hij zou hebben beginnen to klagen -, toen opende
zich 't vooruitzicht op den huwelijkszegen . Zijn vrouw was daarmee
hoogst gelukkig . Ze leefde weer geheel en al op . Zij gevoelde dat nu
haar taak, haar levensroeping en levensgenot begonnen .
Tubal werd onder den eersten indruk nog weer voor vijf minuten
een dichter . Hid kneep mien hand bijna tot pulver, toen hij mid het
heuchelijk nieuws vertelde, maar nadat alles goed was afgeloopen,
zijne vrouw weer door huis en keuken Rep en de gelukwenschen
waren ontvangen, gewende hij zich al spoedig aan de verandering,
kwam de fabriek en hare belangen weer geheel op den voorgrond .
Behalve die hoogste belangen der firma had Tubal nog eenbijzondere reden om zoo spoedig mogelijk in zijn ordinaire nuchterheid
terug to zinken . 't Was een meisje en Tubal had liever een jongen
gehad . Wat kon hij met een meisje beginnen? Wat zou er van de
fabriek worden als hij geen jongen kreeg?
Eenige jaren gingen voorbij en 't bleef bij dit eene en eenige
meisje . Zonder dat zip ooit een woord van verwijt wisselden, of in
't minst in zorg en trouw jegens elkander verminderden, werd dit
eenige kind, dat een meisje was, de oorzaak van verwijdering, of
liever van een zekeren afstand die zich vormde tusschen Tubal en
zijne vrouw.
Zij sloot zich met dit kind op . Hij vroeg er niet naar, als 't hem
niet onder de oogen werd gebracht . Door den omgang met het argelooze en onbewerkte kwam haar oude natuur weer boven . Voor
zijne teleurstelling ten opzichte van de toekomst der fabriek zocht
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hij afleiding in verdubbelden arbeid . 't Werd haarbehoefte om andere
indrukken dan die der industrie op to zoeken, in bet belang van haar
dochtertje . Hij verdiepte zich 't liefst in de maatschappelijke
beteekenis en bet maatschappelijk gewicht van een streven, dat zijn
individueelen prikkel verloren had .
Hij was van nu of zeker, dat zijne vrouw zich niet verveelde, al
brak hij geen dag uit om haar naar een badplaats to brengen . Dit
gaf hem een kalm gevoel, maar tevens den indruk van wel gemist
to kunnen worden . Hij vervreemdde hoe langs hoe meer van zijn
huis, ofschoon hij 't nooit ontweek, hij kon bet uren en uren vergeten, hoewel hij overtuigd was 't niet minder lief to hebben dan
voorheen .
In dit tijdperk van zijn leven frappeerde mij vooral bet straksvermelde luidruchtige schreeuwen van Tubal . In dit tijdperk liet hij
zich voor alle openbare en bijzondere betrekkingen verkiezen . Ook
was 't toen, dat hij die groote partijen gaf, waarvan men nog uren
in den omtrek spreekt .

Voor een maand of drie, terwijl ik op reis was, kreeg ik een brief
van Tubal . Dat was zeker in geen Lien jaar gebeurd .
De brief was zeer kort . Toch was hij in mijn oog uit Tubal's
handen buitengemeen melancholiek .
"Kom als gij terug zijt eens bij mij," schreef hij, "ik moet u
noodzakelijk spreken . Ik gevoel behoefte aan iemand bij wien ik
mien hart kan uitstorten ."
Wat was er gebeurd? De behoefte om zijn hart uit to storten
was bij Tubal iets zoo ongewoons, dat ik een angstig vermoeden
bij mij voelde opkomen . Waren misschien zijne zaken in de war?
Zoodra ik van mijne reis terug was gekomen, haastte ik mij tot
hem . Ik vond hem op zijn kantoor, schijnbaar bedaard maar zeer
bleek . Hij was binnen een paar weken zichtbaar verouderd .
Op mijne deelnemende vraag naar de bedoeling van zijn schrijven,
stelde hid mid eerst omtrent zijneza ken gerust . Die zal men in de
best mogelijke orde vinden," zei hij met een glimlach, en dat is
mij wezenlijk een troost ."
Hierna deelde hij mij op den kalmsten toon mede, dat hij 't niet
lang meer zou maken .
. . Hij had eenige verschijnselen waargenomen, die onmiskenbaar op
zijn naderend einde wezen . De machine was hier of daar verlamd .
Hij had to veel van haar gevergd . Nog eenige slagen en ze zou stilstaan .
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Hij verzocht mij dit aan zijne vrouw mede to deelen. Hij zelf kon
dit niet doen.
Ik trachtte hem to beduiden, dat zijne voorstelling een hersenschim was, dat de verschij nselen, die hij had waargenomen, op zichzelf'
stonden en niets bewezen voor zijn algemeenen toestand . Ik trachtte
hem over to halen om een dokter to raadplegqn ; ik meende, dat hij
overspannen was, dat hij rust noodig had ; ik stelde als de uiterste~
mogelijkheid dat hij zijne zaken zou moeten inkorten .
Bij al mijne opmerkingen glimlachte Tubal even . Hij was zeker
van zijne zaak, maar als ik verkoos kon ik nog wel wachten . Hij
zou mij wel waarschuwen wanneer het gevaar dreigend werd . Van een
dokter wilde hij niets weten . De machine kon nog een maand of
drie mee .
Zes weken later begon ik zelf ongerust to worden . Uw idee fire,
zal u waarachtig dooden, " zei ik . Neen, niet zijn idee fixe zou hem
dooden . Bij hem was van sentimentaliteit geen sprake . De verbeelding was in hem jaren lang dood . Hier was alleen w a a r n e m i n g .
.Het raderwerk is stuk, mijn vriend!' zei hij met ijskoude berusting .
,Er is niet aan to repareeren ."
Uit eigen aandrang ging ik nu zijne vrouw waarschuwen . Mijnemededeeling wekte haar angst en bezorgdheid . Ze had reeds lang
eenige vrees gekoesterd . Zijn uitzicht had haar sedert weken
verontrust, maar ze had hem naar niets durven vragen . 't Was zoo
druk in de fabriek geweest en hij was zoo zelden rustig thuis .
Als eene vrouw een gevaar onder de oogen gezien heeft, is zij
gewoonlijk veel sneller dan wij mannen meester van den toestand .
De vrouw van Tubal had in een oogenblik al het terrein dat voor ,
haar lag met een vasten blik omvat . In een oogwenk had zij zich
zelve en haren man teruggevoerd naar het punt van waar zij nooit
hadden moeten afwijken . Zonder eenig schijnbaar geweld was zij weer
de zorgzame, liefdevolle vrouw ; in 66n nacht ontkiemde en ontplooidezich de bloem, die wij op den bewusten zomermorgen in knop hebbenn
gezien.

Toen ik drie weken later Tubal bezocht, vond ik hem in de tuinkamer. Vrouw en kind zaten naast hem . Een geur van gezelligheid
kwam mij to gemoet .
Door de half geopende tuindeuren golfde een stroom van warmte
en licht naar binnen, die een nieuw leven scheen to tooveren op de
bleeke, vermagerde koonen van mijn vriend .

188
MIJN VRIEND TUBAL.
. .. . .. .. ..... ... .. . .. . ... ... .. . .. . .. . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... .... ........ . ... .. .... .. . .. . .. . .. . ..... . ... .. . .. . ..... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... ... ...
"Ik heb to veel in de fabriekslucht verkeerd," zei Tubal, toen we
na eenige oogenblikken recht vertrouwelijk zaten to praten . "Ik heb
in de drie laatste weken vrijer geademd dan in al de jaren van arbeid
en vlijt, die achter mij liggen . Ik geloof, dat ik oud had kunnen
worden als ik mij van tijd tot tijd hier eens had kunnen warmen .
Mijn kantoor is to kil . In onze fabrieken is met de beste zorg to
weinig licht.
"Ik geloof ook, dat ik verkeerd gehandeld heb, door mijne vrouw
van den eersten dag van ons huwelijk of in m ij n levenskring to
willen overbrengen . 't Schijnt, dat men om de praktijk to kunnen
uithouden, zekere dosis sentiment noodig heeft . "
"Sentimentaliteit ?" . . . vroeg ik aarzelend .
"Neen," antwoordde hij met een glimlach . "Ge moet me mijne
eigen woorden laten kiezen en er niet meer concessie aan uwe ideeen
uit zoeken, dan ik er in leg . Ik blijf bij 't geen ik altijd beweerd
heb : Arbeid is het eerste en meeste, maar de vrouw kan ons then
arbeid verlichten, door ons afwisseling to geven . - Bij mij is de
machine stuk door gebrek aan afwisseling en anders niets ."

Ik zal van de laatste levensdagen van mijn vriend Tubal niets
vertellen . Zijn hart werd gaandeweg weeker. Zijn geest bleef even
krachtig en gespierd . Rustig regelde hij alles wat er nog to regelen
was . Met dezelfde zekerheid en vastheid, waarmede hij steeds zijne
zaken bestuurd had, nam hij de noodige beschikkingen, zoowel in
het belang zijner familie' als van zijne werklui . Hij droeg zorg, dat
zijn naam, ook na zijn dood, in zegening blijven zou .
Toch deed hij deze dingen blijkbaar zonder hartstocht . 't Liefst
wendde zich zijn hart naar vrouw en kind . Toen zijne vrouw hem
de oogen gesloten had, bekende ze mij, dat de laatste weken van
zijn leven de gelukkigste van haar huwelijk geweest waren .

Een paar weken na zijne begrafenis deed ik op eene eenzame
wandeling mjn eerste bedevaart naar Tubal's graf .
't Was een goddelijk schoone avond . Vriendelijk lachte de maan
van den hemel . Een geur van frischheid en leven steeg uit de kerkhofbloemen op . Daar lag mijn vriend tusschen rozengeur en mane-
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schijn, onder een hardsteenen zerk, met eenopschrift dat gegoten
was in zijn eigen fabriek .

„Hier ligt begraven" - zoo las ik
Tubal, diep betreurd door zij ne weduwe,
zijn eenig kind en talrijke werklieden, wier
weldoener hij was ."
„Door zijne weduwe, zijn eenig kind en talrijke werklieden wier
weldoener hij was," prevelde ik . - In zijn huis als in de fabriek,
in de fabriek als in zijn huis !" - Wee ons als dat de regel werd . . . .

VIERENTWINTIGSTE HOOFDSTUK .

Mijn vriend Salomo.
Hij was een koninklijke jongen maar hij was to geleerd, of laat
mij liever zeggen, hij was bet to v r o e g, veel to vroeg voor een
merisch van vleesch en bloed, die door den goeden God niet op de
wereld geplaatst is om altijd en uitsluitend to lezen en to schrijven
of, platweg gezegd, van den morgen tot den avond met zijn neus in
-de boeken to zitten .
Hij wist bet ook zelf wel, dat dit nooit onze bestemming geweest
is, dat bet levensgenot veel ouder is dan de boekdrukkunst en de
uitvinding van bet letterschrift, dat de menschheid, wat men er ook
verder van denken moge, volgens alle oorkonden en overleveringen met de n a t u u r, de y r ij e natuur begonnen is .
Ook hield hij van deze reine en edele als van zijne moeder . Uren
. en dagen lang heb ik met hem aan haar schoot gezeten en met zoete
huivering de wondersprookjes aangehoord, die onze letterkundigen
fabelen noemen, maar die de menschheid in hare kindsche dagen als
bijzondere openbaringen van God's liefde en majesteit vereerde. Ik
'verklaar hier openlijk en plechtig, dat hij dan nog meer enthousiast
was dan ik, dat hij veel meer begreep van 't geen de vogels onder
elkaar fluisteren, dat hij mij ver overtrof in bet raden der geheimen,
die wegschuilen achter kleine boschjes, of zich speelziek verbergen in
de groene bladerkroon van ijp of beuk, hoog in de lucht . Als niemand
van wie hem op rijperen leeftijd gekend hebben mij gelooven wil, zal
ik 't in de schors van alle boomen schrijven : „Eens was die kale
,schedel met dartel krullend haar begroeid . Eens konden die oogen
wonder bril scherper zien dan ze later met al de hulpmiddelen der
kunst vermochten . Er was een tijd toen die professor in de boomen
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klom en niet bang was voor een scheur of buil . Zijne handen waren
destijds de ruwste, die gij urea in den omtrek kondt vinden . Er
was spierkracht in zij n arm . Er was vuur in zij n oog . Er was j oligheid in den geheelen jongen ."
En toch is hij zonder eenigen twijfel to geleerd geworden . Vraagt
gij hoe dit laatste mogelijk is ; meent ge soms dat men van de
wetenschap wel ~dag aan dag gevoed maar nooit verzadigd of liever
oververzadigd kan wezen ? . . . . Ik zeg u, dat gij u vergist ! . . . . Aan
mijn vriend Salomo heb ik 't gezien . Men kan, in vollen ernst, men
kan t o geleerd, t o wijs, t o leergierig zijn .

Ik heb 't zien aankomen . Het Teed geen twijfel, dat'top die manier
moest misloopen . Dat ik hem niet gewaarschuwd heb, was tengevolge van mijn onnoozelheid of omdat ik destijds een onbegrensden
eerbied voor de geleerdheid had . Zij werkte op mid als een bezwering .
Mijne oogen werden er door beneveld . Mijn denkvermogen kreeg
iets van een foliant of een stuk perkament. Met dezelfde stille
verbazing, waarmee ik de kleine veertjes van de jonge spreeuwen zag
groeien, zag ik de geleerdheid van mijn vriend Salomo toenemen .
Ik zag 't bij tusschenpoozen, zoodra de geleerdheid weer een
eindje aangekomen was, en ik verbeeldde mij dat het zoo behoorde .
Als ik er n u over nadenk ben ik soms geneigd aan to nemen,
dat ik hem had kunnen redden indien ik hem maar gewaarschuwd
had ; doch als ik mij aan den anderen kant herinner, hoe vastberaden
hij verder zijn weg door het leven gekozen heeft, hoe hij in zijne
wetenschap roemde als in de godin, de heilige zijner ziel . . . . neen,
dan. geloof ik weer, dat ik 't n i e t had kunnen en misschien ook niet
had mogen beletten . De tnensch moet zijn bestemming vervullen en
die van mijn vriend Salomo is geweest een geleerde to worden .
Naar luid der officieele verklaring van den president-curator is hij
immers een sieraad der academie en een zegen voor de menschheid
geweest . . . . ja, een zegen voor de menschheid al was 't dan, helaas !
naar het treurige voorbeeld van Empedocles van Agrigentum, die
nit zoogenoemd wetenschappelijken ijver zichzelven van kant maakte .
Als ik mij voorstel welk een breede schaar van jongelingen jaar
op Saar aan zijne lippen heeft gehangen, hoe zijn naam bekend
is in Parijs, Berlijn, Londen en waar niet al . . . . hoe hij briefwisseling heeft gehouden met menschen, die mij aan de deur zouden
afwijzen, en complimenten heeft ontvangen uit den mond van grootwaardigheid-bekleeders, die zich net zoo gemakkelijk in een troonzaal
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bewegen als ik in een kofhehuis . . . . dan ben ik op 't punt hem to
benijden, dan vraag ik of niet veeleer m ij n verbeuzeld leven aan de
kaak moest gesteld worden, of 't niet laf en eenen man onwaardig is
mijne kinderen op mijn , knie to laten rijden of ondanks mijn halfvergrijsde haren met mime meisjes to dollen, alsof ik een jongen
van achttien jaar was - ; dan vraag ik . . . .
Maar neen ! duizendmaal neen ! mijn vriend Salomo was toch
wezenlijk to geleerd .

Salomo was de zoon van onzen rector . Als zoodanig was hij
de belhamel en tevens de piet van onzen kleinen kring en daar wij
den rector als een vader lief hadden (wat de man dubbel en dwars
verdiende), hielden wij van Salomo alsof hij onze broer was .
We vonden 't dus volmaakt in de orde, dat Salomo ons altijd
vooruit was en altijd de eerste prijzen kreeg, dat de menschen
over hem spraken als over een wonderkind .
Wij van onzen kant zagen niets anders in hem dan onzen
trouwen en nobelen makker . 't Kwam nooit in ons op hem zijn
eereplaats of zijn vlugheid van geest to benijden.
We zagen bovendien voor onze oogen hoe hij worstelde tegen
de predestinatie, die in zijn naam en in zijn positie lag. Hij wou
en zou geen geleerde worden ! . . . .
Zei hij niet duizendmaal, dat het Latijn hem verveelde? Zwoer hij
ons niet op zip n woord van eer, dat hid het Grieksch haatte ? en kon 't
ooit in ons opkomen aan die verzekering to twijfelen ? Wij, die
achter de schermen keken, wij wisten dat hij zijne lessen kende,
alleen omdat hij ze ons hoorde repeteeren, dat hij nooit blokte en het
blokken verachtte. Hij wou geen geleerde worden . Als hij groot was,
ging hij in dienst . Ofhcier was zijn ideaal ! . . . .
Doch . . . . ik heb 't reeds gezegd, als het noodlot u voor de
geleerdheid bestemd heeft, dan kunt gij uwe bestemming niet ontloopen . . . . Niettegenstaande zijn vader verstandig genoeg was hem
het Latijn en Grieksch niet op to dringen, werd Salomo toch professor .
De n a t u u r speelde hem, zooals gij zeker al gemerkt hebt, de
n a t u u r speelde hem die poets . Hij kon hare wonderen niet aanzien
zonder ze to ontleden. Hij kon zich niet koesteren in hare heerlijkheid zonder to vragen waarvan en hoe die grillige zoo majestueus en
zoo rijk was . Terwijl ik en de anderen wilde lofzangen zongen aan
de zon en sterren, wandelde hij hoog boven onze hoofden to midden
van de wonderwerken der schepping, leerde hij deze lief hebben door
weetgierigheid, en aanbidden door steeds toenemende kennis . Alras
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was bij hem wetenschap geworden, wat bij ons noch slechts instinct was .
Ik herhaal, eer wij dit begrepen, was 't,te laat. Ook twijfel ik of
een onzer hem toen nog had kunnen bereiken ! . . . .

Daar onze studien en wegen weldra uiteenliepen, zag ik mijn vriend
Salomo in de eerste periode na onze gelukkige jongensjaren niet .
Toen ik hem weer ontmoette, was hij in mijne oogen twintig jaar
ouder dan ik .
Hij was nu, zooals ik van de buitenwacht hoorde, door en door
een geleerde . Hij had in buitengewoon . . korten tijd en met hoogen
lof zijn examens gedaan . Hij was bij zijn vader thuis gekomen en
werkte aan een dissertatie, waarvan de titel mij reeds deed duizelen .
Toch begreep ik er wel zooveel uit, dat hij een natuurphilosoof in
optima forma geworden was . De priester en profeet dreigden over
to gaan in den rabbijn .
Ha ! weet gij wat dat zegt ? Hebt gij gevoel en begrip van hetgeen eens menschen hart kan lijden als het zijne poezie heeft
geofferd aan de wetenschap ; als formules en classificaties zich in de
plaats zijner verrukking en bewondering dringen of zich ook maar
daarvoor plaatsen en op den toon van een s erg e ant d e v i 11 e het
bewijs vorderen, dat gij recht hebt om to bewonderen en verrukt
to zijn, wijl gij verstaat en begrijpt wat ge ziet ?
Ik weet wel, dat dit niet altijd zoo is en niet aldus behoeft to
zijn : ja, dat bij velen de bewondering en verrukking klimmen naarmate de kennis der deelen toeneemt ; met andere woorden, dat er
natuurphilosofen zijn, die hun poezie niet alleen hebben weten to
bewaren, maar zelfs nog verrijkt met de schatten der wetenschap ;
doch bij mijn vriend Salomo was dit niet het geval . Hij wierp zich
met zooveel drift en hartstocht op de verschijnselen, dat hij voor
het groote geheel ongevoelig werd . Ik zou haast zeggen, dat zijne
liefde voor de natuur zich in duizend en nogmaals duizend deeltjes
splitste en daardoor niet langer den grootschen indruk van
bezieling maakte .
Toch was 't blijkbaar dat Salomo zelf niets van die verandering
wist . Integendeel, hij hield zich ten volle verzekerd, dat zijne liefde
voor de natuur was toegenomen en kon zich niet verzadigen met mij
dit to toonen . Ik wil zelfs gaarne bekennen, dat ik er een paar malen
de dupe van was . Of hield hij mij niet bij elken voetstap staande
en wees hij Mil' niet op wonder bij wonder, dat ik gedachteloos en
als een echte burgerman voorbij' was gegaan ? Hij' nam de nietigste
plantjes op en toonde mij, met een geduld dat een meer ontwikkeld
13
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toehoorder zou zijn waard geweest, verborgen schoonheden waarvoor
mijn verstand stilstond ; hij ontvouwde mij verhoudingen en betrekkingen die mijne oogen deden schemeren, die mij, bij zooveel stille
majesteit en onvergolden werkzaamheid, van schaamte deden blozen ;
en hij deed bet met een warmte en gloed, die geen twijfel aan zijn
bezieling toelieten . Daarbij kon hij met diepe verontwaardiging en
tintelenden humor, met bet oog op deze werkplaatsen der natuur,
de onnoozele en pedante menschenwereld onbarmhartig geeselen, of
met zelden geevenaarde stoutmoedigheid de som der natuurverschijnselen optellen om er bet groote vraagteeken der oneindige krachten
en der eeuwige oorzaken naast to pl aatsen . A I s d a t g e e n p o 8 z i e
was, dan was er gee n po8zie .
En toch -, 't was mijn oude vriend Salomo niet, then ik hoorde .
Dat jeugdige en frissche, dat jolige en dartele, dat echt prettige
waardoor de knapen en de jonge menschen bezield worden -, neen,
It was er uit!
't Was duidelijk, Salomo rolde niet langer in het zand maar in
een bepaald soort van zand ; hij werd niet meer gekoesterd door de
zon, maar door een hemellichaam waarvan hij bet samenstel en de
eigenaardige werking kende, dat hij thuis in zijn kast had liggen,
behoorlijk opgemeten en kadastraal verdeeld, dat zich regelen moest
naar zijn horloge en, wel bekeken, alleen door zijn stiptheid verdiend
had als groote wereldklok in 't midden van bet heelal to hangen .
Min vriend Salomo wist daarbij al wat hij zag tot een stuk of
drie ondeelbare stoffen to herleiden . Toen ik hem vroeg of ook dat
po8zie was, zei hij zonder aarzelen, ja!
Let nu wel op, mijne vrienden, dat ik geen kwaad spreek van de
natuurwetenschappen ! Herinnert u wat ik straks gezegd heb aangaande bet betrekkelijke recht van deze soort van pokie . Ze worde
niet veracht of miskend !
Evenwel (waar 't in dit geval op aan komt), voor mijn vriend
Salomo deugde ze niet . Hij werd, ik herhaal 't, hij werd veel t e
v r o e g een geleerde .
Ware hij twintig jaar ouder geweest, het zou mij waarschijnlijk
verheugd hebben, dat zijne liefde voor de naluur zoo krachtig en zoo
edel was gebleven . Nu kon ik er mij niet mee verzoenen . Zijn geestdrift scheen mij een tooneelvlam, of liever nog een vuurwerk waarbij
alles in rook gehuld werd en er wel degelijk gevaar voor brand was .
Ook kwam 't mij voor dat hiereen stikdonkerenacht op moestvolgen .
Nu, zoo gebeurde 't ook . Toen ik Salomo een jaar later ontmoette,
was hij een volslagen scepticus . . . . die mij in mijn gezicht uitlachte
omdat ik hem de idealen en illusi6n onzer jeugd herinnerde, omdat
ik nog dweepte met bet schoone en goede.
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Was hij bestemd om in then nacht onder to gaan ? Neen, Goddank, neen ! Door de wijze en liefderijke zorg van verstandige ouders
bleef zijn edel hart voor algeheele verstijving bewaard . Ook was zijn
aanleg to rein en to goed om vernield to worden door de ruwe
horde der vertwijfeling of de schotsen der ijzige spotzucht . Hij worstelde zich, met hulp van een paar groote geesten der natuurwetenschappen, door die sombere periode heen . Op haar tijd brak de
morgenschemering door en wierp de zon, die weer vriendelijk boven
de kim rees, haar lichtgetint purper over de wereld zijner omgeving .
Sinds dat moment was hij weer de edele en fiere figuur uit mijne
jeugdige herinneringen, maar met de poezie was 't gedaan .

Op den leeftijd waarop een ander gepromoveerd is, werd Salomo
professor. Zijn carriere was een ware triumftocht . Wij, zijne oude vrienden, die hem bleven liefhebben ofschoon wij tegen hem opzagen,
we stonden onder de menigte, terwijl hij voorbijreed, en riepen met
heel ons hart : hoerah ! ! 't Was of wij ons een deel van zijn sueces
mochten toeeigenen, of wij beter dan al zijne geleerde collega's konden beoordeelejn, hoe knap hij was . Wij hadden hem immers reeds
op school gekend en tevergeefs tegen hem geharddraafd . Ook waren
wij allen bereid to verklaron hoe goed en edel een hart hij bezat
(als ze daar soms prijs op stelden) .
Daarbij bleef hij van zijn kant even hartelijk en even vriendelijk
als hij altijd geweest was . Wanneer hij bij onze alledaagsche gesprekken wel eens wat afgetrokken scheen, was 't omdat hij het hoofd vol
gewichtiger dingen had dan de alledaagsche . Nog immer geloof ik
dan ook dat het eigenlijk aan ons lag als wij hem wathouterig begonnen to vinden . Hij deed werkelijk nu en dan zijn best om natuurlijk en ordinair to wezen - maar . . . .
De wereld, die van heel veel dingen de schuld krijgt en ook werkelijk veel op haar geweten heeft, beproefde van den beginne of al
het mogelijke om Salomo verwaand to maken . Toen dit niet lukken
wou, zei ze zonder blikken of blozen dat hij 't Loch was, schoon al
zijn vrienden er tegen protesteerden . Daar hij reeds zoo jong op de
hoogste sport stond, m o e s t hij pedant wezen . 't Zou tegen alle
regels en gebruiken zijn indien 't anders was . . . .
En intusschen werkte mijn vriend Salomo rustig, met echt
wetenschappelijke bedaardheid voort ; hij offerde zijn tijd, zijn kracht
en weldra ook zijn levenslust aan de studie . Hij had zich met inspanning op een klein onderdeel van de natuurwetenschappen geworpen . Ofschoon hij 't ontkende, ben ik overtuigd dat hij daarvan weldra
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alle geheimen en raadselen had opgelost . Ongelukkig maar dat juist
dit hem de gelegenheid gaf om zich nog meer uitsluitend in de
boeken to begraven!
Weldra behoefden wij er dan ook niet meer aan to twijfelen-, 't
was voorgoed gedaan met alle po6zie . Een andere eerzucht dan die
onzer jonge jaren had zich van Salomo meester gemaakt . De overtuiging dat hij voor de menschheid nuttig moest wezen, had hem
in een waren zeloot onder de nuttigheidsmannen herschapen . Het
was nu zijn eenige eerzucht de wetenschap to dienen, in het kleine
hoekje waar hij arbeidde en zwoegde, de natuur 66n enkel van bare
geheimen to ontwringen, haar to dwingen hem to woord to staan en
met haar to worstelen . Wist hij niet uit de levensbeschrijvingen van
de Newton s en Pascals hoe belangrijk het kleine en schijnbaar onbeduidende is, hoe werelden zijn opgebouwd en omvergeworpen door
de almacht van 66n feit, dat door het genie ontsluierd en toegepast
werd! Als 't hem gelukte de menschheid met een enkel dier feiten
to verrijken, dan zou hij onder hare weldoeners opgeschreven staan ;
dan zouden nog vele geslachten hem danken .
Arme jongen! hij verloor bij deze worsteling zijn mooie krullende
haren . Hij boette er zijn heldere oogen en zijn frissche gelaatskleur
bij in . . . . Doch hij overwon! Hij had de voldoening, dat hij, ik weet
niet welke, kleine bijzonderheid ontdekte, die niemand v6or hem
vermoed of begrepen had . Zeker klein werktuig werd daarom naar
hem g e n o e m d . Veertien dagen praatten alle dagbladen er over, als
ware 't iets dat de gedaante aller dingen zou omkeeren . Ook werd het
in de jaarboeken van geleerde genootschappen vermeld . Na zijn dood
liet zijn vrouw mij een mooi diploma kijken, waarin met groote
letters vermeld stond, dat hij en hij alleen de eer van de bedoelde
ontdekking had . Dat was to weinig voor al de moeite, maar 't was
voor zijn eerzucht meer dan genoeg. De hemel weet of de couranten
er ook niet nog acht dagen langer over gepraat zouden hebben, als
niet juist in then tijd de Krimoorlog was uitgebarsten en, wat nog
meer zegt, als niet zeker groot schandaal had plaatsgegrepen, een
moord of de schaking van een gehuwde vrouw . . . . wat nu ook
weer tot het grijs verleden behoort
Toen ik mijn vriend Salomo met zijn succes kwam feliciteeren,
was hij even hartelijk als altijd . 7[k kan niet gissen waarom -, maar
opmerkelijk was 't zelfs dat hij bij die gelegenheid wel een kwartier lang over onze jongensjaren gebabbeld heeft, zoo natuurlijken
ongedwongen dat ik hem met verbazing aankeek . Zou hij juist toen,
terwijl de wetenschap hem de kroon op de slapen drukte, naar de
speelplaats en het knikkerpotje terug verlangd bebben? 't Is niet
denkelijk! . . .
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Veeleer wil ik 't er voor houden, dat hij uit welwillendheid voor
mij zoo gepraat heeft . Koning Salomo daalde van zijn troon, om mij
to laten zien, dat hij een mensch was . De priester lei een oogenblik
zijn kasuifel of om een praatje op bet voorplein to houden .

't Is opmerkelijk, dat dit moment van zijn succes juist samenvalt
met de verliefdheid van mijn vriend . Hoe wonderlijk dit ook klinke,
verklaar ik plechtig dat bet waar is . Juist toen hij diep in den ernst
zijner studie was gedoken, werd Salomo aangetrokken door een allervriendelijkst gezichtje, dat dicht bij de academie als een bloemetje
voor de glazen zat .
Elken dag, als hij naar zijn college ging, viel zijn oog op dat
fijnbesneden kopje en zonk bet voor eenpaar seconden in dat donkerblauw waarin reeds zoo menig schip vergaan, maar waarop ook zoo
menige spelevaart gehouden is .
't Was telkens maar een oogenblik, doch hoe gaat bet met die
dingen? De oogenblikken zijn de onderdeelen van minuten en uren,
en Salomo moest elken morgen op zijn minst viermaal dat raam en
dat vriendelijk kopje voorbij .
Weldra hinderde 't hem als zij er niet zat . Als zij niet opkeek,
verbeeldde hij zich alras, dat 't minder mooi weer was dan anders .
Toen hij vaak genoeg gepasseerd was om haar to durven groeten,
begon hij 't zich aan to trekken als zij niet naar buiten keek en de
mooie oogen op haar borduurwerk gericht hield . Hij was immers
altijd precies op de klok ? Ze- wist immers, dat hij voorbij moest
komen . Hij was toch geen student die haar compromitteeren zou.
ij was een professor! . . .
Was 't verbeelding, dat hij na zulk een teleurstelling veel slechter
college gaf dan anders ? . . . Was 't verbeelding dat hij haar in den
Hortus had meenen to zien, tusschen de breede waaiers van de vreemde planten ? Ba ! dat was volslagen dwaasheid . In den Hortus
kwamen alleen leergierige jongelingen en tuinknechts en . . . . Als hij
die koorts in zijn hoofd voelde werken, stak hij 't tot op den bodem
van bet gouden waschvat der wetenschap . Dat hielp voor een
halfuur, maar daarna was 't weer 't zelfde . . . .
Zal ik zeggen dat de jonge dame hem aanmoedigde? Neen, ik zal
integendeel plechtig verklaren, dat ze hem heimelijkuitlachte . Gelijk
alle jonge meisjes droomde zij liever van een officier der artillerie
dan van een professor in de natuurwetenschappen . Zij voelde maar
heel weinig sympathie voor iemand, die elken morgen op de klok
of naar zijn college ging en reeds aan den eigenaardigen telgang
H
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begon to laboreeren . Toch had zij met de gewone scherpzinnighei I
van het dartele goedje, al heel spoedig gezien wat er bij vriend
Salomo gaande was, veel vroeger dan hijzelf of iemand anders er
iets van bespeurde en . . . . ofschoon zij zichzelve opdrong, dat het
belachelijk was, kon ze niet ontkennen' dater lets streelends in lag als
een man, die zoo'n goed oog op de bloemen en planten had, haar
blijkbaar niet kon voorbijloopen zonder even stil to staan . Zou hij
haar tot de rozen of tot de camelia's rekenen? . . . .
De zaak had verder van-weerszij den bekenden gewonen loop .
Onze professor worstelde met zijn hart en de dichterlijke herinneringen zijner jeugd, terwijI de jonge dame hare vriendinnetjes, die
als altijd weer een fijn neusje hadden, hartelijk uitlachte, toen ze
beweerden, dat Salomo werk van haar maakte, maar . . . . ondertusschen
gaandeweg heel anders over het geval begon to denken .
Voor de rest deed de babbelzieke wereld, die ons in enkele gevallen werkelijk meer dienst bewijst dan wij in den regel willen erkennen,
ook nu alweer haar plicht . Zij decideerde de quaestie en had de
handen van de jongelui al lang in mekaar gelegd toen Salomo zich
nog verbeeldde dat hij zich, met een ernstigen wil, wel uitsluitend
aan zijn nieuwe ontdekking op wetenschappelijk gebied kon gaan
wijden . Wist de schelm, dan niet dat hij in de laatste maanden uitsluitend zijn eigen hart en zeker ander hart, waarvan hij zoo graag
alles zou willen weten, onder de microscoop had gehad ? Toen hij
dat west, handelde hid als een man en zei op zekeren morgen tot
zichzelven, dat hij de jonge dame nader moest leeren kennen en dat
hij dit langs den fatsoenlijken, officieelen weg moest doen .
Nu, dat kostte hem weinig moeite . Zijn maatschappelijke positie
maakte 't hem gemakkelijk den vader der schoone to naderen . Zonder
veel omslag zat hij veertien dagen na zijn besluit achter dezelfde
ramen, die hij zoo dikwijls met een kloppend hart was voorbijgewandeld .
En onze jongelui vielen elkander mee of liever, om 't volkomen
goed uit to drukken, Salomo viel zichzelven mee, en Salomo viel (als
ze haar hartje eens goed onderzocht) ook aan do schoone mee . Hij
was lang zoo houterig niet als zij meende, dat een professor noodzakelijk wezen moest. Hij was zelfs zeeronderhoudend en natuurlijk .
Als hij over alledaagsche dingen sprak, deed hij dat even ongekunsteld als haar papa die in den handel was, en tevens met een
bescheidenheid en helderheid, die ze nooit aan een professor had
toegekend . Ze v erbeeldde zich, 't goede kind, dat zuike heeren p e r
s e pedant en orakelspreukig waren .
Nu wil ik eerlijk bekennen, dat Salomo bij deze gelegenheid zichzelven overtrof ; dat onder den invloed van de koesterende zon der
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liefde, ook de oude poezie weer bovenkwam . Ook de studenten merkten
dit . Salomo zelf was de eenige, die het later tegensprak . Hij werd
weer prettig als voorheen . Zelfs als hij in de schaduw zijner boeken
zat, gleed er soms een glimlach over zijne lippen, die alleen aan de
nawerking van het bedoelde zonnetje kon worden toegeschreven .
Overigens ging alles heel langzaam maar zeer regelmatig in zijn
werk . Eerst een vol halfjaar nadat de pedels in hun kamertje er
reeds alles van hadden begrepen, werd het engagement publiek ; maar
ik moet er bij zeggen, toen wist het jonge paar dan ook precies wat
ze aan mekaar hadden . Min vriend Salomo was met al zijn verliefdheid geen man om een gekheid to doen .

Er kwamen onmiddellijk na den gewichtigen dag waarop wij
Salomo durfden feliciteeren, allervervelendste dagen voor onzen professor. Toch was hij verstandig genoeg om den vollen tol aan de
maatschappelijke gewoonten en eischen to betalen en nam hij er
bovendien nog een groot gedeelte van zijn kostbaren tijd voor de
gebruikelijke wandelingetjes en tete-a-tete's of ; maar toen die roes
voorbij was, kwamen ook in dreigende hoeveelheid de klachten der
wetenschap in . Zijne boeken bestormden hem van alle kanten . Zij
jammerden om zijn legerstede en stapelden zich in den droom als een
nachtmerrie op zijne borst . Salomo kon niet vrijkomen dan door de
bekentenis, dat hij hen schandelijk verwaarloosd had, en door de
belofte, dat hij onmiddellijk zijn leven zou beteren . . . . Als eerlijk man
hield hij zijn woord door zijn nachtrust op to offeren en zijn verliefd
hart zooveel mogelijk to beknibbelen .

De receptie bij Salomo was precies als die van alle jongelui . Het
lieve bruidje (waarmee alle studenten dweepten, en dat een paar
hooggeleerde collega's door hunne brillen aankeken alsof zij 't wel
hadden willen aankoopen voor het museum) wist linten en bloemen
to vlechten om foliant en kwartijn . Zij maakte zelfs dat de witte
das met geborduurde slippen en de wittc handschoenen Salomo niet
al to gek stonden . Zij trok door haar eigen vriendelijk gezichtje de
aandacht gedeeltelijk van hem of en begroef zijn deftigheid onderde
rozetinten, die haarzelve omgaven . "Gelukkige Salomo," fluisterden
wij onder elkaar, "alles loopt hem mee in de wereld ."
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Dat bleef onze indruk, toen wij bet vriendelijke huishoudentje in
de eerste zes weken van nabij mochten gadeslaan . Alles was j ong en
frisch en geurig . Er ontbrak niets aan om er de idylle uit een
professoraal leven van to maken .
Doch . . . . toen die\ zes weken om wren, m o e s t professor . . . . ja
wezenlijk, toen m o e s t hij een uur of wat naar zijn kamer en toen
hij daar weer gezeten was, toen k o n . . . . ja wezenlijk, toen k o n hij
er niet weer vandaan .
Sedert zat dus bet lieve, mooie vrouwtje dag aan dag alleen . . . .
Wat baatte 't haar, dat Salomo wanhopige pogingen deed om dit
ontzettende feit to verbergen, dat hij haar elken avond zwoer den
volgenden voor haar open to houden, of zoo niet den volgenden,
dan Loch stellig een die zeer spoedig ophanden was? Wat hielp 't
haar, dat hij werkelijk een paar maal met een stapel boeken onder
den arm naar beneden kwam en de heele tafel vol lei, zoodat ze
nauwelijks plaats voor haar werkdoosje overhield ? Ze durfde immers
toch geen boe of ba zeggen ? Als zij bet propere mondje wou opendoen, rees zoo'n foliant als een dreigend spook recht overeind . e Wat deed dat onnoozele, wereldsche kind hier ? en welke laffe
opmerking wou zij daar gaan maken ? . . . . "
't Is waar, van tijd tot tijd als bet goede hart bij Salomo boven
kwam, knikte hij haar toe en openden zich zijne lippen tot een
vriendelijk woord -, maar onfeilbaar greep de wetenschap hem op
datzelfde oogenblik in den kraag . "Gij hebt mij uwe ziel verkocht .
Werk door, slaaf !
't Is even waar, dat hij een enkele maal oprees en, de pen neerwerpend, tot haar kwam om haar een kus te, geven ; maar hoezeer
hij ook zijn best deed om zijn gansche hart in then eenen kus to
leggen, hij kon niet verbergen, dat er een afscheid en een conditie
in lagen opgesloten . Die kus zei : dat is nu voor den heelen
verderen avond, hoor ! In ruil vorder ik dispensatie van alle
vrouwelijke gesprekken . Ik heb mijn hoofd voor'ernstiger dingen
noodig."
En toch, hoe weinig opwekkend ze waren, bet lieve vrouwtje
leerde weldra op dit schrale rantsoen als op een feestmaal terugzien . Er kwam een reeks van avonden, waarop hij niet eenmaal
beneden kon komen om to soupeeren . . . .
Dan animeerde hij haar eene goede vriendin bij zich to vragen,
of bracht haar reeds in den vooravond naar bet ouderlijk huis . . . .
dikwijls om haar wren achtereen to laten wachten op bet oogenblik
waarop hij haar kwam afhalen . . . . en zelf ook nog een poosje
gezellig bleef praten . . . .
Is 't niet gebeurd, dat haar vader zijn geduld verloor en haar zelf
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wegbracht met eeYi boos gezicht en een kwalijk bedwongen vloek
over alle geleerdheid ? . . . .

0, zij morde nooit . Als de anderen, die 't zoo goed met haar
meenden, haar beklaagden -, dan werd ze boos . Als iemand ook
maar van verwaarloozing durfde kikken, nam zij een fiere houding
.aan die alle beklag mijlen ver terug dreef ; ja, zij zei en d ro n g 't
zichzelve op, toen die onwillige eigenliefde het hoofd opstak, dat het
.zoo behoorde, dat dit de zaligheid van een professorsvrouw was, dat
hierin haar vrede lag en haar heerlij kheid . "De man, dien zij lief had,
werkte aan z ij n roem en den h a r e . . . . Hij verzamelde een kapitaal
dat niemand haar ooit zou kunnen ontrooven . De naam, dien zij
Vdroeg, was z ij n beroemde naain . Moest haar onrustig hart zich dan
niet schamen? Moest het, in plaats van pijnlijk ineen to krimpen,
niet zwellen van hoogmoed ?" . . .
Lieve hemel ! wij mannen weten niet half hoe edel en goed het
hart der vrouw kan zijn ! ! . . . .

De weinige vrienden van Salomo, die hem niet elikel van den
wetenschappelijken kantbeoordeelden, zagen deze dingen met innigen
weemoed aan . Daarom verheugden wij ons hartelijk toen het lieve
vrouwtje andere bezigheden kreeg en met een kleinen Salomo op de
knieen hare liefde voor den vader bewaren en verfrisschen kon .
't Was immers maar al to duidelij k, dat er aan den g r o o t e n
S a 1 o m o toch niets meer to doen viel ; dat wij, ondanks onze goede
intentie, de zaken in 's hemels naam maar moesten laten zooals ze
waren ?
Juist bij deze gelegenheid werd mij dit daghelder .
Of heb ik niet met eigen oogen gezien hoe onhandig mijn oude
-flinke schoolmakker geworden was, toen bet leven de krachtigste
.aller proeven op hem nam en hij met het diploma der huisvaderlijkheid in zijn zak liep?
Hij was zenuwachtig en gejaagd toen wij hem glimlachend feliciteerden. Zijn vrouw was bijzonder wel . Hij geloofde, ja . . . . hij wist
zeker, dat 't een jongetje was . Hij had 't erg benauwd en scheen in
doodsangst, dat men vergeten zou de heuglijke tijding bij een van
zijne collega's to laten aanzeggen . Zulke omstandigheden vorderden
razend veel tijd . Hij had 't ongelukkig juist nu zoo heel druk . Als
wij over een dag of veertien eens kwamen praten, zouden we hem

202

MIJN VRIEND SALOMO .

heel veel pleizier doen . Zijn boek, waarvan we misschien wel
gehoord hadden, zou dan in de wereld zijn en zijn lieve vrouw . . . . ja
goede hemel ! hij hoopte hartelijk, dat zijn lieve vrouw dan ook weer
heel en al klaar zou wezen . Hoe 't kind heette ? . . . Ja, dat wist zijn
schoonmoeder. Aan deze was dat best toevertrouwd . . . .

Met dergelijke uitspraken van gevoel en zenuwen was het toppunt
der vaderlijkheid bij Salomo bereikt . Ik kende hem to goed om niet
to gelooven dat hij innig gelukkig was, toen zijne vrouw weer hersteld met haar kind op den arm tot hem kwam ; maar ik kon bij
die gelegenheid (welke ik toevallig bijwoonde) toch mijn lachen
niet laten .
't Leed geen twijfel, dat Salomo, die de natuur zoo goed kende
en zoo vroom vereerde, een beetje bang en huiverig was voor dit
nieuwe natuurproduct . Hij nam het arme wicht op alsof 't van porselein was, en kuste I_ . op het nachtmutsje .
Toen hij 't bij een andere gelegenheid in zijn amen wou nemen,
pakte hij een heele wolk van rokjes en doeken er bij mee . . . . alsof
het schaap een stekje in een bloempot was .

De rest van Salomo's huwelijksleven is na al het gezegde voor
niemand langer een geheim . Hij kreeg weldra een tamelijk groot
huishouden en kon zich dus terugtrekken, zonder dat hij erg werd
gemist. Als zijn geweten hem zei, dat hij zich to weinig met zijne
kinderen bemoeide, paaide hid het met de verzekering dat de tijd daarvoor nog niet gekomen was . De jongens waren nu nog onder de
leiding zijner lieve vrouw en ze waren daar beter dan onder de
zijne . Over een jaar of wat, als ze aan den oever van den breeden
stroom der wetenschap genaderd waren, zou hij daar staan om ze
to leiden . „De indrukken die de kinderen van de moeder ontvangen,'
zei hij, toen we toevallig eens op dat onderwerp kwamen, „zijn de
beste voor de eerste levensjaren . Wig vaders met onze strengheid en
ons onverbiddelijk plichtgevoel werken daarop gewoonlijk verstorend
in' . . . . De hemel beware ons !" riep ik ; „meent ge dan dat een
vader zich op geen andere manier met zijn kleine yolk kan bemoeien
dan in den vorm van strengheid en plichtgevoel ?"
Doch toen ik dit gezegd had, haalde Salomo een geleerd boek
over de opvoeding uit de kast en las mij voor, hoe de betrekking
der vaders en kinderen to Rome geweest was .
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"Groote goedheid, Salomo ! . . . . hebt gij ook al boeken over de
poedagogiek ?"
Ja, hij had in de laatste vier jaar, tusschen zijn natuurwetenschap
door, den geheelen Pestalozzi en Salzmann en al de verdere autoriteiten gelezen !

Mijne arme vriend heeft het niet tot de p r ac tij k der peedagogiek
gebracht. Toen zijn oudste jongen acht jaar oud was, zeiden een
paar van zijn geleerde coil ega's, die een aardig sommetj e met consulten
verdiend hebben, dat hij geconfisqueerd was . En toen wij een
maand of vier verder waren, bl eek bet dat de wetenschap met die
verklaring weer een nieuwen triomf had behaald . Salomo, die geen
oogenblik zijne boeken wilde verlaten, kwijnde aan zijn lessenaar weg .
Gebrek aan beweging, en overspanning hadden, zooals dezelfde
geleerden later verzekerden, 't hem gedaan .
Ondanks de drukte van haar gezin had zijn lieve vrouw 't reeds
lang gevreesd . Ofschoon zij liefdevol vermeden had bet ergste to
noemen, had ze hem duizendmaal gesmeekt zich wat meer to sparen,
al was 't dan ook maar alleen om haar pleizier to doen . Maar
zooals iedereen begrijpt, dit had letterlijk niets gebaat . Hij had
altijd iets dat nog eerst of moest . Hij had altijd een belofte, die
slechts wachtte op een zekeren datum om vervuld to worden. Daarbij
lei hij dan op zoo'n eigenaardige manier de hand op haren schouder
en noemde haar zoo ernstig zijn lief maar al to bezorgd wijfje, dat
zij met tranen in de oogen heenging, maar hem toch toeknikte, alsof
zij zelve overtuigd scheen dat hare vrees ijdel was .
Tot bet laatste bleef ze tegenover anderen zijne levensopvatting
roemen en verdedigen . Nooit sprak zij anders dan met lof over zijn
gedrag als echtgenoot en vader . Hij was alles, letterlijk alles voor
de zijnen . . . .
Dat wou zij bezweren en (ik ben er van overtuigd) dat geloofde
zip oo .

Op zekeren najaarsdag hebben wij mijn vriend Salomo met
groot funus begraven . 't Was een indrukwekkende plechtigheid . Alle
couranten zijn er vol van geweest . Uit alle hoeken van bet land
waren mannen van naam en gewicht naar de academiestad gestroomd .
Zelfs was er een deputatie, zegt men, van een buitenlandsch genootschap, die een gouden medaille welke Salomo juist verdiend had
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maar niet in ontvangst kon nemen, op zijn kist moest leggen . Officieele
brieven kwamen er bij honderden in .
Of ze de arme weduwe konden troosten? . . . . Och, bet nooit
verbitterde hart vond zijn troost in de overtuiging dat niemand van
die alien hem z66 gekend had als zij, dat alle lofredenen beneden
ijne waarde bleven! . . . .
We reden in vele koetsen naar bet kerkhof. In de eerste zat
Salomo's schoonvader naast den president-curator . Wees onder zoo'n
eer eens oprecht bedroefd!
In de tweede en derde enz. zaten de collega's naar rang, en volgens den aanspreker, die in dienst van de commissie ad hoc gefungeerd had, waren alien hoogst voldaan over de regeling .
Dan kwamen zijne oude vrienden . Vervolgens het heele studentencorps, to voet en met rouwstrikken aan den arm . Daarachter
eindelijk een onafzienbare menigte nieuwsgierigen en belangstellenden .
Toen wij aan bet kerkhof kwamen h ad . er een klein incident
plaats .
De nieuwsgierigen en belangstellenden namelijk wilden ook mee
naar binnen, maar de politie, die in buitengewonen getale aanwezig
was, keurde dat niet goed . Zij vatte dus post bij bet ijzeren hek en
hield beiden, belangstellenden en nieuwsgierigen, tegen .
Toen zij daarbij evenwel to kort schoot, namen de studenten (die
bijzonder gehiteresseerd waren bij bet vraagstuk of alles geregeld en
goed zou afloopen) 't voor de nagedachtenis van hun professor op
en hielpen, tegen hunne gewoonte, de politie . Dit had een formeele
kloppartij ten gevolge, waarbij de academie een schitterende overwinning behaalde en de politie er eindelijk in slaagde, toen we
alien binnen waren, bet hek voor den neus der nieuwsgierigen en
belangstellenden dicht to gooien .
Na dit incident had de plechtigheid verder haar geregelden loop .
Mijn vriend Salomo werd als bet particulier eigendom van de
wetenschap met echt classische deftigheid ter aarde besteld . ' De president-curator sprak wel een halfuur lang over het verlies,
dat de academie in hem Teed . Nooit zou de plaats, nu ledig gelaten,
kunnen aangevuld worden .
Een van de collega's wees op de edele gaven van verstand en
hart, die hem tot een waardigen ambtgenoot gemaakt hadden .
Een van de studenten sprak met jeugdige bezieling en, gelijk de
stadscourant den volgenden morgen vertelde, met een vuur dat voor
de toekomst de schoonste vruchten der welsprekendheid beloofde,
over den innig geliefden leermeester .
Ten laatste bedankte Salomo's schoonvader al de aanwezigen, uit
z
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naam der weduwe en verdere aanverwanten, voor de eer den overledene bewezen .
Daarop trokken wij weer in statige orde heen, terwijl de politie,
het half geopende hek bewaakte .
Dat was de begrafenis van mijn ouden vriend Salomo! Heb ik
niet, ondanks al den glans der wetenschap, die op zijn grafzerk bleef
stralen, naar waarheid gezegd, dat hij veel to geleerd was en voorat
v e e 1 t e v r o e g professor was geworden!

VIJFENTWINTIGSTE HOOFDSTUK .

Eon onheilige zorgvuldigheid .
Zij was in vollen nadruk een kind der weelde geweest . Dat
beteekent niet alleen, dat al hare opkomende wenschen enbegeerten
onmiddellijk waren bevredigd, bevredigd nog eer zij ze had uitge,sproken, maar dat haar ook niets had ontbroken van 't geen verstandige menschen , het betere deel" noemen, de vruchten die op het
gebied van den smaak worden geplukt, de bloemen van beschaving
en opvoeding, welke wij nog minder kunnen ontberendan hetvoedsel
van elken dag . 't Is waar men had haar niet meer kunnen geven
dan op eigen grond gekweekt en geteeld werd, maar honderden
zouden zich daarmee hoogst gelukkig rekenen . Ouder en wijzer lieden
dan zij verklaarden bij de minste aanleiding, dat er nooit iemand
-zoo gezegend geweest was .
Haar vader was schatrijk . Hare moeder was een vrouw van fijne
vormen . De familie behoorde tot de aanzienlijksten . Deze telde (een
groote uitzondering in een land, dat door schipbreuk en bankroet
heen, rijk is geworden !) geen enkel lid op haar geslachtslijst waarover de anderen zich behoefden to schamen, wier verwantschap zij
-van zich afschoven met een luchtig s o u s-g e r m a i n, omdat ze dit
aan zich zelve verplicht waren . Daarbij had onze heldin als eenig
kind geen concurrenten in de liefde harer ouders of behoefde zij het
minste of to staan van de bewondering der talrijke huisvrienden, die
zich tot taak schenen gesteld to hebben haar to bederven, die haar
jonge leven wellicht in louter luchthartigheid en dartelheid zouden
-hebben laten verloren gaan, als haar papa geen man van vaste

EEN ONHEILIGE ZORGVULDIGHEID .

207

beginselen geweest was en niet gezorgd had, dat zij onder de leiding
van bekwame handen behoorlijk kennis maakte met 't geen hij d e n
e r n s t des levens noemde . Alleenlijk was hij 't hierin met zijne
vrienden eens, dat de reinheid van een meisjeshart 't best bewaard
blijft, indien al wat zondig en afzichtelijk is buiten haar gezichtskring
gesloten wordt, elke aanraking met het ruwe vermeden . 't Is waar,
ook zij moest het leven van zijn leelijken kant leeren kennen, maar
als een strijd waaraan zij zelve nooit eenig deel zou hebben, die wel
in bet groote wereldplan de hoofdrol vervulde, maar geen aandeel
had in haar vorming en ontwikkeling. De worsteling van Satan, den
overste der duivelen, tegen God was haar daarom met levendige
kleuren geteekend . Aan de hartstochten en driften, die bet meisjeshart belagen, was zij vreemd gebleven . Haar papa had met die theorie
niet alleen vollen vrede, maar vatte haar als een heilige openbaring
en een punt van nauwgezette studie op. Hij was volkomen verzekerd, voor bet tijdelijk en eeuwig heil van zijn kind alles to doen
wat redelijkerwijze van een vader kan gevorderd worden, al zeiden
enkele ongeloovigen dat hij 't zich op die wijze wel wat al to
gemakkelijk maakte . Hij leerde haar to gruwen van de algemeene
verdorvenheid der menschen en in den grond van haar hart
God to danken, dat zij geen deel aan de booze wereld had . Was
er eenige gemeenschap of gelijkenis tusschen de lompen, waarmede de armoede hare naaktheid bedekt en bet ragfijne kleedje, dat
hare eigen slanke gestalte als een wolk omgaf en in breede plooien
over het portier ping?
. 0, de kinderen der weelde behooren de
.
ongebaande wegen niet bij ervaring to kennen, of schoon zij wel eens
in dartelheid en speelschheid door hetkreupelhout dringen op gevaar
van zich to kwetsen . Zij behoeven niet to weten wat honger is, al
komen zij menigmaal van een lange wandeling met onverzadelijk
verlangen naar bet diner thuis . Voor haar behoort de diepste smart
van bet geniis verborgen to blijven, al pruttelen zij in den regel
meer dan hare misdeelde broeders en zusters . Laat haar vrij vreemd
blijven aan die ondervindingen, waaruit de spierkracht en de veerkracht van den geest geboren wordt, zij zullen de wereld toch nooit
anders aanschouwen dan als een weelderige buitenplaats ; zoodrahet
regent of er sneeuw op de straat ligt, zal er een koets tot haar
beschikking staan !
Ik wil de laatste zij n om het gebruiken van die koetsen of to keuren,
of to vorderen dat rijke jonge dochters als kloosterlingen afstand
zullen doen van hare natuurlijke voorrechten . Maar ik acht 't
onverstandig, indien ouders van kinderen, wier leven Loch reeds met
den vloek der onbeduidendheid bedreigd wordt, geen ander middel
weten aan to grijpen om haar tot ernst to stemmen dan het zoo
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even genoemde . 't Zou beter zijn als zij haar uitzonden naar de hutten der armen, om met eigen oogen to zien wat het leven i s, en nog
beter als zij haar met eigen hand toonden hoe onwaarheid en ongerechtigheid dagelijks ook met haar verkeeren, hoe vaak in de uitgezochtste termen de walgelijkste begrippen van onzedelijkheid gehuldigd worden .
Helaas ! H a a r ouders zouden gemeend hebben zich aan hun heiligsten plicht to vergrijpen indien zij dit laatste gedaan hadden . Ofschoon
zij eerlijke en oprechte menschen waren logen ze, zoo dikwijls 't
gemeene hun drempel dreigde to overschrijden . Zij logen met de edelste
bedoeling, in het welbegrepen belang van hun kind zoo ze meenden, - maar zij 1 o ge n .
Of was 't geen leugen dat zij, die zoodra er sprake was van de
algemeene verdorvenheid van het menschelijk geslacht, geen woorden
genoeg konden vinden om hun instemming to betuigen, elke grove
zonde, in den kring hunner bekenden gepleegd, verzwegen of vergoelijkten ? Was 't geen leugen als zij elkander veelbeteekenend
wenkten, zoodra er over de losbandigheid van jongelui van aanzienlijken huize gesproken werd en haastig den mantel wierpen over elk
misdrijf, waarbij een man van geboorte betrokken was? Hun kind
had immers meer waarachtige zedelijkheid kunnen leeren uit hetgeen
onder hare oogen gebeurde dan uit de zwakheden des vleesches,
waardoor Adam en Eva gevallen zijn en Kain zesduizend jaar geleden
verworpen werd van het aangezicht des Heeren ?
Nu groeide zij op in onnoozelheid, die voor reinheid doorging, en
bleef ongewapend tegen (le wereld waarmee zij toch to doen zou
krijgen . Arm kind ! . . .

't Was een verrukkelijk mooie voorjaarsdag, een van die zeldzame
dagen waarop de bewering, dat wij een onherbergzaarn oord
bewonen, tot laster inkrimpt en het „nevelig Westerstrand" een
volzin uit legende of sage wordt . Tusschen de ijle bladeren speelde
een zee van goudgetint licht en door het mollige gras, dat nog
teerde op de dikke droppels van April, stoeide een vriendelijk
koeltje .
I-fet dorpskerkje met zijn torenspits school zoo coquet achter het
j onge groen weg ; het witte zand, dat de koster op het kleine voorplein gestrooid had, deed de gedachte aan een riddermatig goed bij
den wandelaar opkomen . Stonden niet de boeren en boerinnetjes bij
de herberg om den hoek to wachten, alsof de landheer komen moest
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en zij niets beters to doen hadden dan de schoone erfgename der
heerlijkheid in haar bruidstooi to bewonderen ? Toch waren de verhoudingen niet aldus . De dagen van bet feudalisme zijn lang voorbij .
Met de slavernij der mannen en vrouwen, verwaaide ook de geur
van bet huisvaderlijke leven ten platten lande . Hier ten minste,
waar zij straks de wijding van haar huwelijksgeluk zou komen zoeken,
was geen zweem van then overouden toestand meer to vinden .
't Is waar, aan bet einde van een langen ongeplaveiden weg, tusschen dennenbosschen en boekweitvelden, verrezen hier en daar nog
de kantige torentjes van een oudd kasteel, maar 't was niet zeker,
dat zij, die bet bewoonden, in eenige betrekking stonden tot de ridders, die onder bet puin der slotkapel begraven lagen ; 't is waar, op
enkele hoeken vond men nog in zware steenen palen den naam van
een hoogadellijk geslacht, dat eenn -maluren in den omtrek den schepter
had gezwaaid en nu misschien zelf in de hofdienstbaarheid van bet
kamerheerschap een nieuwen glans aan zijn wapenbord trachtte to
geven, maar de hoogheerlijkheid, waar de baroen bet halsrecht had
uitgeoefend, behoorde op dit oogenblik misschien aan een kruidenier
uit de hoofdstad of was in de handen van een slooper gevallen, die
't houweel reeds omhoog hield en alle archeologen uitlachte . De
classieke grond, welke een rol speelt in onze kronieken uit den
graventijd, was verkaveld in even zoovele kleine stukjes als de concurrentie buitentjes en optrekjes in bet leven had kunnen roepen .
In twee lange rijen lagen ze daar naast elkander en maakten bet
landelijke dorp tot een groene straat uit de stad. Hier vonden de
bewoners van de aanzienlijke grachten elkander na Pinksteren terug
en bestendigden zij al de gene en etiquette, waarover ze den geheelen
winter geprutteld hadden en die zij beweerden op bet land to zijn
ontvlucht .
Evenwel 't was nu nog v6or Pinksteren . Slechts weinige families
bevonden zich
buiten . Daarom kon bet bruidspaar, dat straks bet
`
kerkpleintje zou oprijden, op al de belangstelling en nieuwsgierigheid
der boeren en boerinnen rekenen .
Haar papa, die zooals wij weten een e r n s ti g man was, had 't
zoo beschikt . Stil en rustig moest haar trouwdag verloopen . Behalve
een breeden sleep van verwanten en vrienden, die men niet kon
voorbijgaan, zou er niemand wezen . Alleen had men den predikant
uit de stad, die de bruid onderwezen en tot lidmaat der gemeente aangenomen had, verzocht den kerkelijken dienst ook nuwaartenemen .
Men kan zich niets vriendelijker voorstellen dan een dergelijke
plechtigheid in eene kleine dorpskerk . Zij heeft al bet innige en
vertrouwelijke van een familiefeest en tevens al de wijding welke
de gemeenschapsoefening binnen tempelwanden met zich brengt . De
14
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zon behoeft er waarlijk niet bij to komen en de b oomen niet met
de breede palmen to wuiven om den ganschen bruidstoet de voile
heerlijkheid van een Oosterschen optocht voor den geest to roepen .
Daarbij stuit men niet als in de stad op de quaestie van bet dure,
duurdere of duurste vloerkleed onder de voeten van 't jonge paar,
op de stovenzetster, die haar hand ophoudt, en den kostersknecht,
die zijn ontevreden gezicht boven de achterste bank uitsteekt, omdat
hij ~dubbel work heeft moeten doen, terwijl de baas al de voordeelen
zal genieten . Ook is 't niet onverschillig, dat aan de nieuwsgierigheid
waarmee de bruidstooi wordt opgenomen geen zucht tot vergelijken
en veroordeelen ten grondslag ligt .
De predikant, die haar als een kind liefhad, sprak bezield en
warm. Langs de wangen van haar vader zag zij een traan biggelen,
toen ze van bet zacht gefluisterde j a opkeek als om zijn zegen to
vragen . Straks als de plechtigheid afgeloopen was, zou haar moeder
haar met ongeveinsde aandoening omarmen . Alle vrienden en verwanten, die in een breeden kring om hen been zaten, hadden een
glimlach van innige liefde en belangstelling op de lippen . . . .
Is 't dan vreemd, dat zij voor een oogenblik vergat, hoe zij den
man, wien ze daareven trouw gezworen had, eigenlijk ternauwernood
kende, en zij 't voor waarschijnlijk hield, dat haar vader gelijk
had in zijn verzekering, dat ze gelukkig zou zijn ?
Gelukkig ! . . . Waarom zou ze niet gelukkig wezen ? Of is er zoo
veel noodig voor bet geluk van een menschenkind ?
Hij was een slanke, welgevormde j onge man van goeden huize en
met de schitterendste vooruitzichten . Afgaande op zijne vurige
betuigingen, mocht zij er uiet aan twijfelen, dat hij haar beminde,
en 't is immers voor eene vrouw genoeg als zij bemired w o r d t? . . . .
De domine had haar geleerd, dat de reinste en edelste vorm van
huwelijksliefde afgebeeld staat in de ontmoeting van den bejaarden
knecht van Abraham, toen deze Rebecca bij de bron aantrof en haar
de blijmare mededeelde, dat zijn jonge kroonprins uit de verte bet
oog op haar had laten vallen . De hartstocht, waardoor bet leven van
minder aanzienlijke jonkvrouwen bewogen wordt, behoorde niet to
huis in den kring binnen welken zij was opgevoed . Had ze geen
voldoenden waarborg in den ernst, waarvan haar vader bet monopolie bezat ?
De predikant sprak met bijzonderen nadruk van die hoedanigheid
van zijnen hooggeachten vriend en vlocht daar menig woord van eerbiedige hulde aan de teedere zorgen der moeder doorheen . Over 't
algemeen sprak hij naar aller gevoelen zeer mooi, bijna to mooi
voor zoo'n klein gehoor en in eene dorpskerk .
Of was er geen welsprekendheid in zijn schets van den zegen van

EEN ONHEILIGE ZORGVULDIGHEID .

21 1

een huiselijk leven waarin de godsdienst den boventoon heeft en de
weldadigheid gouden vruehten afwerpt ook buiten bet venster, in den
-schoot der armen ? Ik twijfel of er in al de bundels preeken, die ten
onzent bet licht hebben gezien, een staat waarin de pendant van
zijne toespraak to vinden is . Ook haperde er niets aan de verdeeling
en onderverdeeling rloch aan bet verband tusschenzijn voorgebed en
zijne inleiding .
Waarom zou dan juist nu, terwijl alles ook haar tot ernst drong,
zooveel schoons en heerlijks voor haar verloren zijn gegaan ?
Waarom zou zij zich gemarteld hebben met de vraag of godsdienst
en weldadigheid wel nlachtig zijn om een huis z o n d e r l i e f d e to
bouwen ?
Ze wist immers, dat de jonge man, die haar echtgenoot geworden
was, tot de jeunesse doree van ons land behoorde ? Hij voerde een
naam zoo goed als er een is tusschen den Dollart en bet Zwin .
't Kon niet bij haar opkomen, dat hij haar om haar geld gevraagd
had . Hij zelf was rijk . Nog minder om den levenskring waarnaar
zij toegang had . Hij had meer kruiwagens dan hij ooit zou
kunnen gebruiken .
En ze wist immers niet, wat een oogenblik de ernstige bezorgdheid van haar vader uitgemaakt had, dat er nog al wat op hem to
zeggen was geweest, dat zijn levensgedrag niet vrij van opspraak
was gebleven, dat hij betrekkingen zeer beneden zijnen stand had
nangeknoopt en zonder gewetensbezwaar aangehouden? Toen zijn
vader bij den haren aanzoek deed, had dit feit zelf s een oogenblik een
onderwerp van beraadslaging uitgemaakt - maar allen, die met de
beide familien bevriend waren, hadden gretig op zich genomen hem
,omtrent dat punt to verontschuldigen, en bet einde was geweest, dat
men van weerskanten de slippen van den mantel der liefde had aangegrepen en then mantel zoo breed mogelijk over alles heengetrokken . 't Leed geen twijfel of hij zou als huisvader en gezeten burger
.zijne roeping wel begrijpen . Al was hij wat los geweest, alles zou
toch terecht komen . Hij zelf had de meest gewenschte verzekeringen
dienaangaande gegeven . Bovendien was hij van goeden bloede !
Zal i k nu zeggen dat de jonge man gehuicheld had ? Laat mij
liever aannemen dat hij onder den indruk barer schoonheid en
onschuld werkelijk een oogenblik bet oprechte voornemen had gekoesterd zich to beteren . Al zou men in minder beschaafde tijden dan
de onze iemand die de helft van bet kwaad gedaan had van 't geen
hij deed, den rug hebben toegekeerd, de ernst van de betrokken partijen was niet ernstig genoeg, om de zaak hooger op to vatten dan
als een jeugdige lichtzinnigheid .
"Jug end muss austoben" had men glimlachend gezegd, misschien
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somwijlen met een opwelling van herinneringen aan het eigen jonge
leven . . . . en ieder gaf zijne absolutie .
Doen wij anders in dergelijke gevallen ? Of meent gij, dat't iemand
gegeven is in het hart der menschen to lezen ; dat wij weten of
deze of gene jonge huisvader in het huwelijk meer of minder dan
een gewoon contract ziet en misschien de vrouw zijner keuze Diet
hooger schat dan als een fortuintje voor iemand, die de waarde van
het leven reeds dubbel genoten heeft !
Lieve Hemel ! men kan Diet alles weten en het leerstuk der bekeering is meer waard dan 't geen de wereld soliditeit pleegt to noemen !

De plechtigheid was afgeloopen . Op het kerkplein stonden al de
dorpelingen dicht opeengedrongen om de mooie rijtuigen . Het gouden borduursel op hoed en kraag der koetsiers en palfreniers schitterde in de gouden zon . Er ruischte een lied van vrede het jonge
paar achterna, toen het op den drempel verscheen, en er was een
ander lied van geluk en vreugde, dat hen welkom heette in Gods
vrije natuur .
Zacht drukte haar hand zijn arm en innig geloovig zag zij tot hem
op, toen hij haar in de oogen keek . Was dit alles niet meer dan
genoeg om haar laatste twijfeling weg to nemen ?
En toch ('t was of een booze geest zijn spel met haar dreef) toch
liet zich boven al die indrukken eene enkele luider en steeds luider
hooren.
Zoo even, terwijl in de kleine consistoriekamer de vrienden en
verwanten zich om hen heendrongen en hen met zegenbeden overlaadden, was er een woord gesproken, dat zij, naar ze vreesde, haar
leven lang Diet weer zou kunnen vergeten .
Een bejaarde tante van den jongen echtgenoot, die-bekend was
omn haar scherpe tong en haar ongeroepen critiek, had met een
schalksch lachje de beide handen der jonge vrouw gedrukt en knipoogende deverwachtinguitgesproken,datzoo'nbekoorlijkschepseltje
haar lieven, w i 1 d e n neef wel zou weten to temmen .
Was d a t nu voortaan haar levenstaak ? Was die elegante man,
met de fijn geborduurde witte das en den keurigen . zwarten rok, een
wild deer, dat g e t e m d moest worden ? Had zip zich niet veeleer
voorgespiegeld dat h ij haar leiden en steunen zou en stond 't Diet
alzoo in den Catechismus ?
Eens had zij, voor het venster gezeten, het walgelijke tooneel aanschouwd, hoe eene vrouw uit de volksklasse haar beschonken man
met moeite en inspanning naar huis geleidde . Mama had haar toen
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wel haastig van bet raam verwijderd en papa een ernstig woord over
de algemeene verdorvenheid van bet menschelijk geslacht ten beste
gegeven, maar toch had zij dat tooneeltje gezien ; 't kwam haar nu
voor den geest aloof zij 't op dit eigen oogenblik weer aanschouwde,
terwijl er een gemompel van bewondering onder de verzamelde dorpelingen opging en zij meer dan eene stem hoorde fluisteren : Wat
een mooi paar !

De eerste maanden van haar huwelijksleven gingen voorbij zonder
dat zij reden vond om de pijnlijke twijfelingen van haar trouwdag
weer bet woord to geven . Integendeel, voor haar, (lie aan een gematigde temperatuur gewend was, boden deze overvloed van stof om
tevreden en, zooals zij zich zelve voorpraatte, gelukkig to wezen .
Haar man a a n bad zij ne j onge schoone vrouw, wier bezit al de vrienden hem benijdden, en ofschoon zij zich de liefde anders dan als een
aanbidding had voorgesteld, was er toch onmiskenbaar iets van then
hartstocht in, waartegen men haar immer gewaarschuwd had maar
naar welke zich haar verlangen meer en meer uitstrekte als naar een
onbereikbaar land, dat elk burgermanskind zonder schroom nlocht
binnentreden .
Toen de dagen der a a n b i d d i n g voorbij waren, kwam er een
tijd waarin hij haar van gezelschap tot gezelschap sleepte en zij
schier verstikte onder de bewonderin g van allerlei menschen, die haar
onverschillig waren en straks zelfs begonnen to vervelen . Dat was
bet tijdperk, waarin hij met haar p r o n k t e . 't Streelde zijn ijdelheid
als de heeren zich om haar verdrongen en hij wendde opzettelijk bet
hoofd om, wanneer zij hem sineekend aankeek en blijkbaar naar haar
jong huiselijk leven verlangde . Was er grooter voldoening voor eene
vrouw dan in aller blikken to lezen, dat zij zoo schoon was en genoot
zij die niet ten voile onder zijn geleide ?
Op deze periode volgde ras genoeg een andere, die haar nog .verder verwijderde van bet ideaal, dat zich gaandeweg bij haar begon
to vormen . Haarman bracht een sleep van vrienden in zijn huis en
ontheiligde het eigen zalige foyer door 't geen hij gulheid en gastvrij heid
noemde . Vaak als zij daartoe de hand moest leenen, kwamen haar
de tranen in de oogen . Was die gulheid en gastvrijheid op zoo
ruime schaal en zoo kort na hun huwelijk uitgeoefend misschien een
overblijfsel van de wildheid waarover zijne tante gesproken had?
Als 't zoo was, dan kon zij er immers niets aan doen, zonder zich
bet verwijt van onwellevendheid op den hals to halen ? Had hij niet
een paar maal, toen zij vleiend haar hoofdje op zijn schouder lei
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en hem bad om harent wil toch geen gasten meer to noodigen, met
verwondering then schouder opgehaald en iets van rozengeur en
maneschijn geneuried ?
Bovendien, Papa en Mama noemden haar gelukkig Zij zagen hoe
haar man alles deed wat hij kon om haar genoegen to geven . Elke
dag overtuigde hen dat zij een goede keus gedaan hadden, dat er
niets aan hunne stoutste wenschen ontbrak. Alleen bad mama haren
lieven schoonzoon, terwijl ze hem vriendelijk op de wang tikte, niet
to veel van haar kind to vergen en meende papa, dat hij er nog
wel eens bij to pas zou moeten komen om to beletten dat het
j onge paar elkaar in den grond bedierf, iets wat al de vrienden met
hem eens waren .
Ik wil mij bekorten . Duizend en nogmaals duizend maal is het
beschreven hoe de liefde tusschen man en vrouw geboren wordt en
sterft, hoe de bloem verkwijnt bij gebrek aan licht en lucht, hoe
geen tranen en gebeden een straaltje kunnen terughouden zoodra de
zon van het huiselijk geluk achter de kimmen wegzinkt . Ook weten
wij alien hoe nauw of keer en haat aan de liefde grenzen .
Hij begon haar to verwaarloozen en gaandeweg zijn oude slordige
levenswijze weer to volgen . Zij gevoelde, dat de voorkomendheden,
die hij haar in het publiek bewees, meer en meer gedwongen werden,
dat hij niet eenmaal meer met haar pronkte, dat alleen zijne verplichtingen tegenover de wereld hem terughielden om de ketenen
of to werpen en vrij en onbedwongen zijn eigen weg to gaan .
Zij gevoelde dit, zonder dat ze een enkel rechtstreeksch bewijs
in handen had, zonder dat zij zich kon verklaren hoe en waaraan
zij 't opmerkte . Ze begreep daarbij met namelooze smart, dat zoodra zij het f eitelij k kon b e w ij z en, 't reeds to ver zou gekomen zij n
om hun geluk nog to redden .
Zij zag haar huis bewegen . Zij hoorde het kraken van hint en
balk . Zij luisterde met ingehouden adem naar den spookachtigen
tred, die door de gangen en langs de trappen sloop . . . . en ze moest
er toch inblijven, al zou het huis haar verpletteren .
Of gaf hij haar niet een schitterend voorbeeld van die zelfbeheersching welke haarvader steeds als de hoogste maatschappelijke deugd
had geroemd ? Daar, in haar hart, stond 't geschreven, als de vriendelijke vermaning van hen, aan wie zij alles verschuldigd was , dat
er geen grooter kwaad is dan o p s p r a a k to verwekken, dat de eer
en de goede naam eener familie boven . . . . ja, boven alles gaan .
Haar hart mocht breken van wee, nooit zou 't mogen breken met
eclat .
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Zoo heeft zij drie jaren, wat zeg ik, een eeuwigheid doorleefd
als in een pijnlijken droom, gemarteld door zijn toenemende koelheid en haar eigen huichelarij tot ze en hem en zich zelve verachtte. Op zijn arm geleund, met een glimlach op de lippen, onder
het gefluister van benijders en vrienden zijn haar de oogen opengegaan voor 41 de onwaarheid en onwaarachtigheid, die voor fatsoen en
beschaving worden uitgegeven, heeft zij haar hart in opstand voelen
komen tegen de ordonnantien van den kring, waarin ze geboren was,
de geblankette leugens, die men haar op zedelijk gebied had geleerd .
Terwijl links en rechts de bewondering haar loflied deed hooren
en zij door alle variaties been weer de boeren en boerinnetjes bij
de dorpskerk hoorde mompelen : "wat een mooi paar," neep de herinnering aan bet woord dier bejaarde bloedverwante haar de keel
toe . Zij kon en wou het dier niet temmen . Een oceaan stroomde reeds
tusschen hen beiden . Zij had hem nooit gekend en wenschte hem
nooit to kennen .
Aan wien de schuld indien zij hierbij overdreef ?
Een felt was er, dat zij in geen geval en met den besten wil niet
vergeten kon, dat meer dan geruchten en vermoedens over hare
houding tegenover haren echtgenoot beslist had .
In het tweede jaar van hun huwelijk was zij moeder geworden .
Met eene verrukking die geene grenzen kende en van geen grieven
wist, had zij lien dag to gemoet gezien . Met een zelfverloochening,
waartoe zij toen reeds meende niet meer in staat to zijn, had zij aan
haar kind beloofd den vader to zullen liefhebben, al had ze hem ook
nooit be mind en al hadden vreemde handen haar aan hem gekoppeld .
Zij zou zich vernederen tot bet laaghartige . Zij zou bedelen om eel] .
liefde, die zip sands lang niet meer begeerde en als een gunst ontvangen wat zij zou versmaad hebben, wanneer 't alleen haar zelve
gegolden had .
En zoo had zij gedaan, God alleen moist onder hoeveel lijden en
strijd, terwijl ze dag aan dag een schat van zelfverachting verzamelde
in haar hart. Op hare knieen was zij gekropen naar het altaar, met
het blanke voorhoofd in het stof gebogen, had zij de valsche goden
aangeroepen in wie zij niet geloofde, die zij verachtte en haatte met
al de kracht die in haar was .
't Had haar niets gebaat . Te vergeefs had zij zich vernederd . De
Goden, die zij aanriep, antwoordden met een schaterlach en de priesters dreven haar weg onder boon en bespotting .
Hij was een veel to oppervlakkig en onbeduidend wezen dan dat
hij ook maar de waarde van hare toenadering zou begrepen hebben .
Hij was een veel to slecht echtgenoot om iets to gevoelen van de
zaligheid waarin zij bet verleden verzoenen en een reiner toekomst

216

EEN ONHEILIGE ZORGVULDIGHEID .
-

grondvesten wilde . Hij dacht over het vaderschap niet edeler dan
over bet huwelijk . Gelijk hij zijne vrouw voor bet oog der wereld
de eer gaf die haar toekwain, zou hij zijne kinderen voeden en kleeden
naar zijn stand . Maar daarniee was 't ook uit. Of dacht zij soms
dat hij sentimenteell was !
En zoo waren de maanden, waarin zij zich ongehinderd mocht
opsluiten in de eenzaamheid, voor hem maanden van meerder vrijheid
van beweging geworden, ofschoon hij geen zijner kleine attenties voor
haar verzuimde en al de zorg en hulp, die met goud to koopenn
waren, dubbel betaalde .
Zelfs op den morgen, waarop haar hart eindelijk den edelen hartstocht leerde kennen waarnaar bet zoo lang had gedorst, doorboorde
zijn koude blik haar de ziel, al boog hij zich over het wicht, dat zij
in haar armen klemde, met onberispelijke vriendelijkbeid . Al kwam
hij dag aan dag haar bezoeken en vroeg hij met deelneming naar
haar toestand, aan haar zaligheid had hij geen deel, van hare zoete
droomen voor de toekomst begreep hij niets .
Ze had er nu ook geen behoefte meer -aan . Haar hart was rijk
genoeg om zijne aalmoezen to kunuen ontberen. Waarom verbood de
rang, dien zij innam, haar hem die penningen voor de voeten to werpen?
En Loch, zij had zich in haren rijkdom bedrogen of liever in de
meening dat 't haar onverschillig kon zijn of hij haar kind liefhad .
Ze wist nog niet hoe onverzadelijk de edelste aller hartstochten, de
moederliefde is, hoe ieder, die haar onverschilligheid toont, haar doodvijand wordt. Doch zij leerde ook dit maar al to ras . Of was dat niet
de haat, die wortel schoot, wanneer hij na een vluchtigen groet het
huis uitging, dikwijlsdagen achtereen, zonder naar zijn kind to vragen?
Was 't niet de haat, die haar zeide, dat hij een laf en verachtelijk wezen was, als hij zich beklaagde dat zij door haar overdreven
zorg voor haar kind een seizoen vol . vermakelijkheden liet voorbijgaan, als hij haar wees op bet voorbeeld van andere toch ook voortreffelijke moeders, die nooit een feest verzuimden en wier kinderen
Loch ook modellen van gezondheid waren?
Zij had gezworen dat ze hare moederlijke plichten ten volle zou
nakomen . 't Eenige wezen, dat haar leerde wat liefde was, maakte
haar onverschillig voor al wat daar buiten lag . Was zij daardoor
misschien juist de oorzaak dat haar eebtgenoot minder fatsoenlijke
uitspanningen opzocht ? 't Is wel mogelijk - maar zij besefte dit
niet . Zij wist immers niet eens, dat er verband is tusschen de verveling
van den voorname en de bekoringvan het lage ; men had haar geleerd,
dat naam en geboorte waarborgen genoeg zijn tegen het gemeene .
Ik vraag alweer : wiens schuld was 't, dat zij dit niet beter wist ?
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't Was rustiger dan ooit in de stille kamer waar zij eenzaam maar
Loch zoo vredig fiederzat . De pendule op den fraai gehouwen schoorsteenmantel wees op half acht . Het gewoel op de straten had opgehouden . De wind, die tegen den avond opgestoken was, drong niet
door de goed gesloten vensters en de damasten gordijnen .
Ze had haar kind, dat nu bet eerste jaar van zorg en angsten
gelukkig doorgekomen was, zoo even onder duizend kussen met
eigen handen in bet kleine ledikantje gelegd, dat in bet aangrenzende vertrek stond . Ze had geluisterd tot de regelmatige adembaling
van bet wicht haar een glimlach van zalige moederweelde op de
lippen tooverde . Nog genoot zij van de herinnering aan al de guitige
bewegingen en bet schalksche spel, waarin zij de wereld en al haar
boosheid vergeten had .
Hare ouders hadden haar bezocht en haar kind bewonderd . Een
paar vriendinnen hadden er mee gestoeid tot zij 't uit hare armen
had weggenomen, uit vrees dat de kleine zich to veel zou opwinden .
't Was een dag vol glorie en moederlijke ijdelheid geweest . Haar
hart vloeide over van dank en geluk . In bet lommer der oase was zij
de woestijn vergeten, had zij bet dorre zand niet gezien, dat zich
mijlen ver uitstrekte links en rechts van haar eenige bron .
Zoo zat ze neder en overlegde hoe 't mogelijk was zoo gelukkig
en tevens zoo rampzalig to wezen, hoe bet to verklaren was, dat de
onversehilligheid bet won van den haat en dat de zelfgenoegzaam.heid een vervulling kan worden voor bet ledige . Als hij, die nu
sinds maanden nauwelijks meer de moeite nam zijne vervreeniding
van vrouw en kind voor haar to verbergen, eens kon lezen in haar
hart, zou hij immers niets dan vrede daar binnen ontmoeten ; als
hij niet to klein van ziel en gemoed was om haar to begrijpen, zou
hij met schaamte en ergernis bemerken hoe bet puin van zijn huis
reeds met duizend bloemen was overdekt . Ofschoon zij heron nooit
vergeven kon, dat hij bij then puinhoop gelachen had, beklaagde
zij zich toch niet langer . Of sehoon een ruling door hare leden voer
als zij bedacht dat hun kind zij n -naamm droeg, voelde zij zich sterk
omm bet juk door bet fatsoen haar opgelegd tot bet einde to dragen .
Zij was dit aan haar kind verplicht, en er waren zoo velen, die niet
gelukkiger waren! . . .
Was 't niet reeds eene groote voldoening dat haar ouders en
vrienden bleven volharden in de overtuiging, dat zij tevreden, hoogst
te huitevreden was . 't Viel haar blijkbaar reeds gemakkelijker ome
chelen en to veinzen .
Daar werd met gejaagdheid aan de bel getrokken en trad eenige
oogenblikken later de huisknecht binnen met de mededeeling, dat
er eerie vrouw in de gang stond, die onbeschaamd eischte tot haar
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to worden toegelaten, dat hij die vrouw had willen verwijderen omhet
ongepaste uur, maar dat zij niet had opgehouden to bidden, to dreigen,
to waarschuwen, dat men haar niet op de vloermat zou Af wijzen .
.Begeerde Mevrouw, dat hij deze
' krankzinnige met geweld de deur
zou uitzetten of zou hij de politie roepen ?"
Eer zij antwoord geven kon, was de vreemde vrouw zelve reeds.
d e kamer binnengedrongen . Zij was den knecht gevolgd . Zij had
bij de woorden geweld 4 en ,politie" verachtelijk de wenkbrauwen
gefronst en tevens smeekend de hand naar de aanzienlijke dame
uitgestrekt .
Was bet onder den indruk van 't eerste of laatste, dat de knecht
bevel kreeg de vrouw ongemoeid to laten en den wenk zich to verwijderen ?
Ik geloof, dat zoo wel 't een als 't ander hier besliste . Er was
iets in die onbescheidenheid wat haar verschrikte . Er was iets in
dat smeekend gebaar wat haar toorn bedwon g . Zelfs trilde hare stem
van angstige verwachting, toen zij de vrouw gebood to spreken alsof
zij zelve haar ontboden had .
Maar toen die vrouw gesproken had, ontsnapte een rauwe kreet
aan hare borst . Toen die vrouw op hare wijze en op den toon van
den stand waartoe zij behoorde alles had verteld wat haar op 't hart
lag, doch zonder nog een enkelen naam to noemen, wist zij dat haar
vonnis geveld was . Toen die vrouw eiiidelijk z ij n naam noemde in
verband met de onthulling van feiten, die haar met walging en
afgrijzen vervulden, toen vloog zij naar de deur van het vertrek
waar haar kind lag en klampte zich vast aan de posten, alsof zij
stervend haar kleinen engel moest dekken met haar lijk .
Gij vraagt mij niet wat die vrouw haar vertelde . Gij acht 't meer
dan genoeg als ik zeg, dat een onbekende wereld, een hel van
zonde en nooit vermoede verdorvenheid zich voor haar geopend had
in die weinige oogenblikken . Veel wat zij als bij instinct begrepen
had, was op eenmaal ontzettende werkelijkheid geworden . Meer
ontrouw en plichtsverzaking dan zij ooit voor mogelijk gehouden
had, was haar in een oogenblik onthuld . Zij staarde in een poel van
zonde, waaraan allen, ook zij die ze steeds had vereerd en liefgehad, hun deel hadden . Voor haar voeten gaapte een afgrond, waarin
al wat men haar geleerd had fatsoen en beschaving to noemen, wegzonk . Het gemeene, dat zoo 't heette alleen in de achterbuurten
thuis behoorde, bet lage waarin alleen de verachtelijkste leden der
maatschappij genot zoeken, bet verraad aan gezworen eeden, de miskenning van de heiligste roeping, de geheime verachting van de
vormen der samenleving welke men openlijk huldigt, de meineed,
de godslastering, de ontucht, bet overspel . . . . zij waren met die
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vrouw over h a a r drempel gekomen en ze stonden tegen haar op,
ze tartten haar uit, alsof ze met haar gelijkstonden en dezelfde aanspraken hadden .
Ha ! de rechten van die geesten uit de hel bleken feitelijk ouder
to zijn dan de hare . Reeds voor hun huwelijk was hij, wiens naam
zij droeg, hun prooi, hun eigendom geweest. Hij had hun nooit den
dienst opgezegd . Integendeel ook met haar bloed had hij het heillooze contract geteekend . Ook het bloed van zijn kind zou de Satan
straks eischen als zijn wettig eigendom . Ze hadden haar voorgelogen
toen zij haar geleerd hadden, dat terwijl het gansche menschelijk
geslacht verdoemlijk is voor God, de zonden der hoogere standen
verschoonlijker zijn dan die uit de achterbuurt -- - - De onbe~chofte kerel, die zijne vrouw mishandelde, was een heilige in vergelijking van den elegant, die h a a r vermoord had onder de
bescherming van eene conventie waaraan geen wet of zedelijk begrip
ten grondslag lag .
Waarom kwam haar juist nu dat tooneel van ongebondenheid, dat
in hare jeugd zoo diepen indruk op haar gemaakt had, weder voor
den geest ? Waarom wenschte zij to kunnen vernemen of die dronkaard zijne vrouw ook nog g e s l age n had, nadat zij hens eindelijk
waggelend en vallendin de gemeenschappelijke woninghad gekregen?
Toen zij tot zich zelve kwam, was haar eerste werk al het geld
dat zij bij zich had aan de indringster to geven en to bevelen dat
zij haar zou verlaten .
Een oogenblik later lag ze weer als verwezen voor het ledikantje
van haar kind geknield en poogde to bidden dat God haar mocht
wegnemen uit het leven . . . . haar en haar kleinen engel .

't Is ontzettend niet waar ? Ontzettend ! . . . „haar indien Du eens
iemand opmerkte dat 't minder ontzettend zou geweest zijn, als zij
minder onnoozel was geweest ?"
Dan zou ik den zoodanige beklagen en mijne vraag van straks
herhalen : Aan wien dan de schuld ?
Bovendien, is een hoog ontwikkeld gevoel van eigenwaarde zooveel
minder waard dan zekere wereldwijsheid, die met groote vreeze vervuld wordt, zoodra zij maar bet woord : o p s p r a a k verneemt ?
Ik zal niet beweren, dat er niets eerbiedwaardigs is in de wijze
waarop menige ongelukkige haar droevigen last tot bet einde toe
blijft torsen, maar ik houd met evenveel recht, naar ik meen,
staande, dat zij voor wie zoo'n last to zwaar is, ook niet al to
streng mogen veroordeeld worden als zij hem neerwerpen .
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Dien eigen avond nog verliet zij de woning van haren man en
kwam zij tot verbazing en ontstichting barer ouders een schuilplaats
vragen voor zich zelve en haar kind .
Zelfs de gemoedelijkste vermaningen waren nu niet in staat haar
wil to dien aanzien to buigen . Alleen met geweld zou men haar
weer terug kunnen voeren naar bet huis van den man, dien zij
nooit wenschte weer to zien . Zij zou niemand iets verwijten, maar
ze meende dat 't nu de beurt van de tegenpartij was, om alle verdere o p s p r a a k to vermij d en
Den volgenden morgen verscheen ze in weduwrouw aan de ontbijttafel . Haar huwelijksleven was voorbij . Zij stond voortaan als
vader en moeder beide over haar kind .
Gij begrijpt welk een opschudding bet een en ander veroorzaakte
onder de vrienden en bekenden . Alle keurmeesters en keurmeesteressen van bet fatsoen staken de hoofden bijeen en alle stemmen waren
t e g e n haar. 't Was door h a a r, dat de ergernis gekomen was, en't was
h a a r schuld dat zelfs de knapste ceremoniemeester bet fatsoen niet
meer kon redden . Men sprak er al over in de achterbuurten . Men
balde de vuisten reeds tegen de huizen met hoog hordes . Men riep
jongelui van goeden naam als gemeene dieven en eerroovers na op
de straten . Men wierp den ' echtbreker met slijk, alsof hij een
inbreker was . Door h a a r noodeloos eclat was de geheele stand onteerd en beleedigd . Als haar verlaten man niet to fatsoenlijk geweest
was, om zijn onbevlekten naam er verder aan to wagen, dan zou
haar drieste handelwijze tot een schandaal aanleiding gegeven hebben waarbij bet gemeen in de rechtzaal zich zou verkneukeld hebben
van genot. Waar moest 't been indien al le mannen of vrouwen, die
hun kleine grieven hadden, zoo brusque to werk gingen ? ?
Was 't niet veeleer haar roeping geweest den wilden jongen, van
wien 't kleinste kind wel moist dat er wat op hem to zeggen viel, to
to m men ? Zijn hart was zoo kwaad niet en de vrouw behoort
immers to heerschen door l a n k m o e d i g h e i d!
Deze laatste phrase was natuurlijk weer een uitvinding van de
meer gemelde tante van den miskenden echtgenoot, 't gevolg van
de plechtige verklaring, dat zij zich schromelijk in haar nicht had
vergist .
Maar ondanks al deze wijsheid bleef 't bij die nicht vaststaan,
dat zij niet anders had kunnen en mogen handelen, vond deze haar
kracht om den toorn van haar eigen vader to trotseeren, in de bede
dat hair kind beveiligd mocht blijven voor de aanraking met de
wereld van leugen en meineed waarbinnen bet geboren was . Stil en
zonder eenige aanspraak op zoogenoemd levensgenot zou zij voortaan
haren weg gaan, indien 't haar maar vergund mocht zijn haar kind
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to bewaren voor de grievende teleurstellingen, die zij zelve ondervonden had .
't Was nu zonneklaar wat de oorzaak, de grondoorzaak van haar
ellende was geweest .
't Was onwaar, dat ouders hun plicht vervullen indien zij de
zedelijke,opvoeding van hun kroost uitsluitend op algemeene beginselen bouwen : 't Was onwaar, dat de meest volledige leer der zonde
op zich zelf in staat is het hart to bewaren . De zonde is niet
slechts een orkaan, die boomen ontwortelt en bergen schudden doet,
maar een kwaadaardig venijn dat als miasma over onze velden
hangt, dat door de reten onzer ramen dringt .
Zoo kwam 't haar voor en is 't niet werkelijk aldus ? Alleen
wanneer wij het gemeene en lage, gemeen en laag durven noemen
zullen wij onzen plicht doen . Zoodra de zedelijkheid in den dienst
van het zoogenaamde fatsoen treedt, is zij een vloek in stede van
een kracht, die alle betrekkingen draagt en bezielt .
Had haar vader zich niet beijverd om haar onbesmet van de
wereld to houden door bij de huldiging van het leerstuk der algemeene verdorvenheid de toepassing uitsluitend in de lagere standen
to zoeken, hij zelf zou zich niet hebben laten verleiden om to transigeeren met het geluk en de toekomst van zijn kind .
Jaren zijn voorbijgegaan . Wij staan heden voor haar portret :
Zij is eene vrouw in de kracht des levens . Het zijde-achtige haar
valt in breede vlechten langs de ongerimpelde slapen . Er is kracht
in die trekken om den mond . Er spreekt een vaste wil uit de lippen
van welke de bovenste ietwat opgetrokken is . Toch hebben die oogen
een uitdrukking van zachtheid en vriendelijkheid welke ons onweerstaanbaar aantrekt . 't Is then oogen aan to zien, dat ze veel geweend
hebben, dock in vele jaren niet van schaamte .
Indien zij het besef van eigenwaarde misschien wat overdreef . . .
nog eens : Wiens schuld was dit dan ?

ZESENTWINTIGSTE HOOFDSTUK .

Eon echte wildzang .
Mijn tante, die als een fijnbeschaafde vrouw geroemd werd en
zelfs wel een klein beetje naar bet sentimenteele overhelde, schudde
dikwijls bet. hoofd en uitte hare moederlijke bezorgdheid over de
toekomst van haar kind . Ik ben er zeker van, dat ze eigenlijk niet
begrijpen kon hoe die deem er eentje van haar was . Oom daarentegen had blijkbaar in geen van zijne telgen zooveel schik als
in die wildzang . Met een stoutmoedigheid eene betere zaak waardig
beweerde hij, dat de natuur zich had vergist, dat ze eigenlijk een
jongen had moeten wezen . Zij was bet zevende van zijn negental, ze
waren met een jongen begonnen en altijd was 't om en om gegaan,
tot 't bij haar gehokt had . Ook was oom zeer bepaald van meening,
dat niet alle meisjes nufjes behoefden to worden . Mijns inziens was
't aan Been redelijken twijfel onderhevig, dat hij zelf door die
r e d e n e e r i n g e li bet kind voor een gedeelte zoo wild maakte .
Oom was dokter op bet platteland en had een zeer uitgebreide
praktijk. Gewoonlijk zat hij nacht en dag tusschen de wielen . Als
't niet al to laat in den avond was, kon men zeker zij n onze wildzang
met haar groot wit boezelaar naast hem in de sjees to zien zitten . Terwijl hij bij zijn patienten binnen was, hield zij dan de teugels vast .
Ook gebeurde 't, toen zij ouder was, wel eens, dat ze alleen naar huis
terugreed om haar wader een paar uur later weer op een ander punt
to konlen of halen . Zij spande in dat geval eigenhandig bet paard uit
en in, en voelde zich gestreeld als oom haar op de wangen tikte
en zijn kleine koetsier noemde . Men zei zelfs dat ze menigniaal bet
paard zelve naar de wei bracht en zich bij die gelegenheid practisch
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oefende in de rijkunst . Ik betwijfel dit laatste evenwel, daar oom in
dat geval zijn toegevendheid voor haar den teugel wel zou aangelegd
hebben, want, 't was hartverheffend hoe hij haar bij alles in bet oog
hield, en hoe zijn angst 't meest op den sprong stond als hij haar
schijnbaar geheel vrij liet dartelen aan 't randje van bet gevaar . Die
strijd tusschen patronaat en liberaliteit was voor een derde wezenlijk aandoenlijk om aan to zien . Als zij een ongeluk gekregen had
zou oom geen oogenblik geaarzeld hebben wat hem to doen stond,
maar bet schouwspel van haar toenemende kracht en stoutmoedigheid,
die dagelijks meer lachte met elk gevaar, had voor hem teveel aantrekkelijks om niet in de handen to klappen wanneer zij een nieuwe
proefneming aankondigde . Tante daarentegen bleef bet hoofd schudden onder de verklaring, dat oom 't zelf weten moest, maar dat dit
nooit goed zou afloopen .

Wat hebben wij knapen dikwij is met haar door dik en dun gerend en
hoe wonderlijk werkte dat kameraadschappelijk spel op onze opvatting van haar jonkvrouwelijk leven . Terwijl de schoonheid van haar
zusters ons op een af stand hield en onze harten onrustig deed kloppen,
ging zij, zonder dat een van ons 't opmerkte, van den leeftijd der
hooge schorten tot then van de lage over, ja, was 't volstrekt niet
zeldzaam als wij met haar over andere meisjes praatten zonder aan
.de mogelijkheid van jaloezie to denken . Was zij zelve niet de eerste
om elke bloem, die tot op dit oogenblik niet in haar hof gestaan
had met wortel en al uit to trekken en over de schutting bij de
buren to gooien ? Zij was een wildzang en zij zou nooit iets anders
worden . Zij begeerde niets dan de vrijheid en benijdde geen sterveling de zachtere banden der liefde . 't Waren immers in elk geval
boeien en die konden to avond of morgen knellend worden . Haar
vader vergoodde haar, niemand was er die haar haat of nijd toedroeg, als zij de klink van de staldeur maar even oplichtte wendde
bet trouwe paard zijn kop om en als zij maar even van haar stoel
opsprong, blafte haar groote patrijshond van blijde verwachting dat
ze samen naar buiten zouden gaan . . . . Wat kon ze meer begeeren ?
Als 't noodig was vond men haar steeds bereid een nieuw kleedje
voor een van de zusters to helpen maken, maar 't kostte mama een
heelen dag redeneerens eer ze overtuigd was, dat ze zelve er ook
een noodig had .
„'t Is een flinke, gezonde meid, bet type van een sterk gestel . Ze
zal stellig nog de mooiste van alien worden," zei de dokter met
zelfvoldoening .
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,,'t Is verwonderlijk hoe weinig erg zij in die dingen heeft . Ads
ze zoo argeloos of onnoozel blijft, zult gij zien dat ze eenmaal nog
een dommen streek doet . Ik heb meer dan eens opgemerkt dat die
soort van meisjes eindigen met zich den eersten den besten aan den
hals to werpen," zei mijne tante, voor ditmaal onder den aandrang
van wrevel en moederlijke ergernis geheel uit haar rol gevallen .
Doch mijn oom antwoordde weer : "Geen nood . Onze ervaring op
dat punt loopt zeer ver uiteen . Ik heb dikwijls gezien, dat zulke
meisjes veel beter dan andere terechtkomen . Als zij ooit een wapen
noodig heeft om zich to verdedigen zal zij ten minste de spieren
hebben oin bet to hanteeren ."
"haar er is geen quaestie van verdedigen . De hoofdzaak is, dat
een meisje de onbescheidenen van den aanvang op een afstand
weet to houden . Als 't op verdedigen aankomt, is 't missehien al to
laat ."
"Variis modis bene fit," neuriede oom weder, wat door het veelvuldig gebruik reeds lang voor tante geen Latijn meer was . ,Het
punt waar 't op aankomt is, dat alles aan dit kind natuur en waarheid is en mij dunkt daarmee komt een mensch ver in de wereld .
In een gezond lichaam woont een gezonde ziel . Al de rest is toch
maar larie ! "

Toen zij zestien jaar was, moest 't iedereen in bet oog vallen dat
zij verwonderlijk mooi werd . Men zou blind hebben moeten wezen om
dat niet to zien . Men zou een kapelaan hebben moeten zijn om er
van to kunnen zwijgen . Wij spraken er onder ons jongelui meer dan
genoeg over . Zoowel hij, die er to weinig, als hij, die er to veel van
zei, kreeg 't met de anderen to kwaad . 't Stond vast, dat zij een
taille had als een koningin en dat haar welig krullend haar, waarin
nog nooit een papillot zich to slapen gelegd had, 't welk geen kapper
met zijn onheilige handen had aangeraakt, oorspronkelijk bet eigendom eener godin was geweest . Uit hare oogen sprak een hemelsche
majesteit . Als zij met haar bond voorbijkwam, dachten zelfs menschen die nooit een bladzijde mythologie geleerd hadden aan Diana
die ter jacht ging .
Zij zelve begreep niets van de bewonderende blikken, die wij op
haar sloegen . Ook geloof ik stellig, dat zij nooit een enkele vraag
aan den spiegel deed, aan den spiegel die haar toch zooveel vleiends
to vertellen had . Meer dan ooit hechtte zij zich aan haar vader en
meer dan iets scheen zijn mannelijke zelfbewustheid haar model en
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haar ideaal . Terwijl hare zusters zichuitsluitend om haar toiletbekommerden of, als bet gevoel van plicht bij haar levendig werd,
mama 't een of ander uit de hand namen, scheen zij 't zich tot taak
gesteld to hebben Karen vader to doen vergeten, dat hij een jaartje
ouder begon to worden en daardoor zijn voorkeur voor haar to willen rechtvaardigen . Ondertusschen was en bleef zij hetzelfde wilde
kind, dat geen grooter genot kende dan hem op zijne bezoeken to
vergezellen . Van de oplettendheden, die wij jongelui haar bewezen,
scheen zij niets to bemerken . Teleurgesteld en gegriefd in zijn eigenliefde noemde menigeen dat preutschheid, terwijl 't in bet oog van
hen, die haar van kindsbeen of gekend hadden, argeloosheid en
onschuld heette . Wij, die haar oprecht genegen waren, vroegen toch
ook met bezorgdheid of dit op den duur wel zoo blijven kon . Anderen, die bij ons in vriendschap waarlijk niet achterstonden, vonden
't jammer, dat bet haar geluk in den weg zou staan als dit zoo bleef .
Hoe schoon ze ook zijn mocht, zou er ook voor haar een tijd komen,
waarop ze niet schoon meer was en zij wellicht alleen op de wereld
zou staan, omdat ze » haar tijd verzuimd had" . . . .
Op haar achttiende jaar prijkte zij in den vollen glans barer schoonheid als een roos to midden van lelien, bet beeld van kracht en
gezondheid naar lichaam en ziel, juist zooals mijn oom voorspeld
had. Waarom kon of wilde mijne tante dat niet evengoed zien als
hij ? Waarom hielden de zusters in haar eigenwaan slechts rekening
met 't geen zij haar wildheid bleven noemen en sloten ze haar als
eene vreemdelinge uit haar rij ? Als deze of gene met lof en bewondering over haar sprak, haalden die dames de schouders op en als
men de verwachting uitte, dat zij eenmaal een degelijke huisvrouw
zou worden, glimlachten ze medelijdend . En zeker terecht ! Onze
samenleving heeft geen behoefte aan degelijke huisvrouwen naar
't schijnt, maar' vraagt alleen naar beschaafde vormen en manieren .
En beschaving ? neen, zij had ze niet . Haar ontbrak dat fijne
gevoel waarmee een meisje de hand terugtrekt zoodra zij zich maar
even aan bet qu'en dira-t-on kan stooten, de gemaakte of aangeboren
schuchterheid waarmee zij bet dubbelzinnige aanhoort of ook wel
den schijn aanneemt bet niet to hooren. In haar argeloosheid lag,
naar deze dames meenden, een klein beginseltje van huichelarij . Zoo
argeloos kon en mocht men net wezen .
't Was waar . Ook wij, die haar met onze voorkomendheid vervolgden, voelden eindelijk ook nu en dan den twijfel aan haar eenvoudigheid in ons opkomen . Was 't niet ondenkbaar, dat een meisje
van achttien jaar zoo weinig erg zou hebben?
Een onzer kameraden, een jongen als een prins en tot veroveringen geboren, maakte haar openlijk bet hof en 't was of zij er pleizier
15
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in had hem to grieven en to kwellen . Zij beknorde hem evenals haar
hond of het paard haars vaders . Zij liet hem uren lang haar achterna
loopen, zonder een woord van medelijden of aanmoediging . Zij scheen
niet eens op to merken, dat hij smoorlijk verliefd op haar was of
achtte dit een zaak van to weinig aanbelang om er haar aandacht
aan to wijden. Slechts eens, toen hij ten einde raad, haar met hartstochtelijke woorden bezwoer, hem voor 't minst to zeggen of hij
eenige hoop mocht koesteren, werd haar hart met ontferming bewogen
en bleek 't, dat zij nooit het opzet gevormd had hem to plagen . Met
eigen hand wiesch zij nu de wonde die ze onwillekeurig geslagen
had ; met eigen hand legde zij het verband dat de genezing moest
bevorderen . Zij sprak met hem alsof zij zijne liefderijke zuster was .
Geen oogenblik was 't in haar opgekomen, dat d i t de bedoeling
zijner vriendelijke opmerkzaamheden geweest was. Als zip dat had
kunnen vermoeden zou ze hem bezworen hebben een waardiger voorwerp voor zijne genegenheid to zoeken dan zij was. Voor hetgeen de
wereld liefde noemde, was zij ongeschikt . Had hij wel berekend wat
't zei met zoo'n wildzang to moeten omgaan en zich dag aan dag
to ergeren aan iemand, die niet in staat was de eer van zijn huis
op to houden, zooals men dat noemt ? Haar eenig streven was haar
vader gelukkig to maken en dit was wel het hoogste waartoe zij
't ooit brengen zou . Als zij trouwde, wat zeer twijfelachtig was,
dan zou 't zijn met een man, die veel ouder was dan zij, die haar
leiden kon, die haar in bescherming wou nemen tegen haar eigen
wilden, onbedwongen vrijheidszin, die haar desnoods aan gehoorzaamheid zou wennen, door ernst en waardigheid haar meerdere zijn,
ja, om zoo to zeggen, haar vader . Had zip niet juist gezien, dat die
rol hem niet paste en was 't niet veel bestr, dat hij bij tijds nit
zijn roes wakker werd dan om harentwil misschien zijn geluk voorbij
to loopen ?
Zoo sprak ze en ofschoon mijn vriend, naar hij mij zelf verteld
heeft, gemeend had dat zijn hart zou breken van weemoed en pijn,
Rep de kuur zoo gezegend of als maar mogelijk was, scheidden zij
tot zijne verbazing als de beste vrienden der wereld, zij gelukkig,
dat ze een broeder en vriend behouden had, hij hoogst verwonderd dat
hem de moed en de kracht ontbrak om ook maar boos op haar to
wezen . 't Was hem alsof hid werkelijk op een dwaze genegenheid
betrapt was of zijn goede engel hem gewaarschuwd had tegen het
gevaar'twelk hem bedreigde . Zij had gelijk . Hoe zou hij zich gelukkig
kunnen govoelen met eene vrouw, die in haar man geen echtgenoot
maar een vader wenschte to vinden . De goede jongen, die bijna een
mal figuur gemaakt had door voor haar op zijn knieen to vallen,
was dus per slot van rekening nog dankbaar, dat ze hem ontnuchterd
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.en als 't ware tegen zijn eigen malle hartstochtelijkheid in bescherming genomen had. Den volgenden dag reeds wierpen zij elkaar
-weer met bloemen en zaten elkaar achterna langs al de paden van
,den tuin, alsof zij zich wilden haasten to vergeten, dat ze een oogenblik ernst hadden gemaakt van hun spel .
Desgelijks ging 't onderscheiden anderen, die in liefde voor haar
'ontbrand waren, zooals zij 't uitdrukten . Zoodra zij maar van 1 i e f d e
-en o n t b r a n d e n hoorde, wist ze al wat er volgen moest en verzocht
zij hun met aandrang zich geen verdere moeite to geven . Zoodra zij
'ook van haar kant iets voelde, wat op lief d e of o n t b r a n d e n
.geleek, beloofde zij dit eerlijk to zullen zeggen . Maar tot zoolang
moesten ze geduld hebben . Voorshands kon zij de verzekering geven,
,dat haar hart nog in de meest kalme rust en vrede verkeerde . Men
mocht haar Loch in 's Hemelsnaam niet willen wijsmaken, dat er
iemand in de wereld to vinden was, die zich om harentwil ongelukkig gevoelde, want zij had nooit iets gedaan of gezegd wat als
'beminnelijk in de dictionnaire der samenleving stond . De eenige die
'zij bedierf waren haar vader en haar patrijshond, maar die twee
hadden dan ook de voile vrij heid om net zooveel van haar to
lhouden als ze maar wilden .
Zooals ieder die jong geweest is of zijn jonge hart behouden heeft,
al is 't ook maar in een photographisch album, weet, was deze openlijke verachting van de rechten der pathetische liefde olie in bet vuur,
prikkelde haar tartende houding ons maar to meer, in stede van ons
to nopen alle pogingen tot verovering to staken . Hoe harder zij
wegliep des to vuriger werden wij om haar to vangen, hoe meer
zij riep dat alles maar gekheid was des to ijveriger deden wij ons best
,om van die gekheid ernst to maken . Als zij aan onze handen ontgleed was zij schooner dan ooit . Als zij zich bukte om ons to
ontwijken, kwamen hare slanke vormen verwonderlijk bevallig aan
bet licht. Als de lange krullen op den luchtstroom haar omfladder,den, rees de gedachte bij ons op, dat vrouw Fortuin in dit geval wel
to grijpen zou zijn en bond de eerzucht om alle anderen de loef of to
steken ons nieuwe wieken aan de haastige voeten . Wij zouden veertig jaar hebben moeten zijn, toen wij negentien en twintig waren,
-om tot ons zelve to kunnen zeggen dat de prijs de inspanning niet
waard was, zoolang 't twijfelachtig bleef of zij, eenmaal gevangen,
niet nog wilder zou wezen dan in hare vrijheid . Lieve deugd,
wij j oegen immers geen huisvrouw, maar een bruid achterna !
Laat mij hier even mogen aanteekenen, dat 't niet alleen aan haar
vlugheid maar voor een groot gedeelte ook aan ons gebrek aan
taktiek moet geweten worden dat niemand zijn doel bereikte, dat er
voor zoo ver ik weet niet een was, die ook maar een voorbijgaanden
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indruk op haar maakte . In de hoop dat geen mijner lezers er ooit .
misbruik van maken zal, teeken ik bier op, dat zulk wild goedje als
mijn nichtje niet door rusteloos voortdrijven maar alleen door
beleid en overleg to vangen is . Als de jager zich even sterk vermoeit,
ais de hinde, zal zij hem in den regel voor blijven . Ik voeg bier
evenwel aanstonds bij, dat ik met beleid en overleg niet bet zetten
van vallen en strikken op bet oog heb .
Ondertusschen bleef de overwinning aan haar . Triomfantelijk
kon zij zeggen dat haar hart geen oogenblik in onze
geweest
zij zonder jaloewas. Argeloos en onbezorgd gang zip met ons om, zag zip
zie de eene zuster voor, de andere na, bet ouderlijk hues verlaten, nadat
zij zelve, de schoonste bruidsjuffer die ooit menschenoogen gezien hebben, haar tot de tree van haar echtkoetsen met bloemen bad bestrooid ..
't Was zelf s of zij darteler werd naarmate mama haar met meer bekommering gadesloeg, ten voile voldaan ais zij in het schemeruurtje
nog eens weer op haar pa's knie mocht zitten en hem vertellen hoe ze .
hem nooit verlaten zou en hoe ze bet vaste plan had mama binnen
kort voor goed op emeritaat to zetten, zoodat de brave ziel geen kopje
meer zou behoeven om to wasschen . Ze wist wel dat mama niet zooveei van haar hield als van hare bescbaafde en elegante zusters,,
die vertrokken waren, maar papa zou wel een goed woord doen
en verklaren dat zij altijd goed op zijn paard gepast had ais hij
de zieke menschen bezocht en dat ze ook wel eens handig en
voorzichtig een verband had gelegd . "Waarom schudde papa ook
met het hoofd, net precies als mama nu en dan ?"
Oom glimlachte . Hij, was eezi egoist zei hij en kon haar
missen, ook begreep hid niet hoe zip 't maken zou . . . . ais hid
hij er
eens niet meer was .

Mijn nichtje heeft niet gewacht met zich van eenen waardigen
opvolger to voorzien tot haar vader noverleden was, of om 't juister
en in edeler vorm uit to drukken, mien nichtje is tot de ware kennis
van haar eigen hart gekomen nog eer de bedoelde leegte zich kon
doesn gevoelen . Toen de tijding daarvan tot ons doordrong heb ik
mijzelven verweten, dat ik niet begrepen had hoe dit bet eind van
't lied moest worden . Mijn nichtje had wel is waar niet met vuur ,
gespeeld, zooals men dat noemt en zich ten lange leste zelve gebrand, .
maar zij had zich er zoo aan , gewend al onze pogingen to verach
ten en ais onschadelijke capnolen aan to zien, dat er maar een
ervaren man behoefde to komen, die haar geheel doorzag, om
haar weerloos to maken . Nu, precies zoo gebeurde 't . De man wien
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zij op zekeren dag haar hand en haar hart schonk, was iemand in
wien wij nooit een concurrent vermoed hadden, then wij voor een
tloodonschuldig wandelaar hadden gehouden toen we hem binnen onze
jachtpalen vonden, met wien wij als met een oud en bezadigd
vriend zelfs geraadpleegd hadden over onze hartsgeheimen en die
ons glimlachend verzekerd had, dat hij op onzen leeftijd even dwaas
was geweest als wij waren . Onze verontwaardiging was dus wel
gerechtvaardigd en de gedachte dat zij 't zich to avond of morgen zou
beklagen, was niet alleen Schadenfreude maar een zeer verklaarbare
-wraakoefening . Hadden wij daarvoor het wild gejaagd om 't ter
flood vermoeicd in de netten van dezen ouden heer to zien neervallen ! . . .
Ofschoon ik mij het een en ander niet kan herinneren zonderwrevelig to worden, wil ik hier toch vertellen hoe alles in zijn werk gegaan
is. Ik geef 't zooals ik het nog dezer dagen uit haar eigen mond
:gehoord heb en onder haar eigen verantwoordelijkheid . 'tIs immers
niet to vergen dat ik geloof zal slaan aan de phrase waarmee zij
haar verhaal besloot en die ongeveer aldus luidde : "Ik heb u alles
eerlijk opgebiecht, mijn vriend ! en stel er nu aan het einde prijs
op, dat gij zult weten, dat ik geen oogenblik berouw heb gehad .
We zijn binnenkort tien jaar getrouwd . Wat nooit een uwer zou
hebben kunnen doen, dat heeft mien brave man gedaan . Hij heeft
van de wilde meid een gelukkige huismoeder gemaakt . God moge
hem daarvoor zegenen. Tot zijn eer en als een bewijs mijner dankbaarheid zal ik niet nalaten het aan onze kinderen to vertellen wanneer
,zij grooter zijn . Beschuldig mij niet van ijdelheid, als ik zeg dat
mijn man wel duizendmaal herhaald heeft dat hij nooit een betere
vrouw had kunnen vinden . Hid is onder ons gezegd na ons huwelijk
even hartstochtelijk in zijne betuigingen van liefde als gijlieden
indertijd voor het engagement waart ." . . . .
Zoo sprak ze . Toen zij daarbij haar prachtige krullen weer als
van ouds in den nek wierp en mij ondeugend aankeek, scheen 't een
oogenblik alsof ze weer zou opspringen en ik haar weer achterna
you loopen door struik en heg, om to beproeven of ik haar kon
inhalen en grijpen . Daar kwam de gedachte bij mid op, dat wij beiden
tien jaar ouder geworden waren en ik bleef rustig zitten .

't Was de oude historie, zooals ze honderdmaal verteld is . Wat
,de hartstocht niet had kunnen doen, dat deed de achting, de
gewoonte, de volharding en bovenal het voorbeeld . Bovendien was
haar man goed bekeken een miniatuur-uitgave van mijn oom, den
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dokter, en kon hij met recht haar jong vadertje heeten nog eer zij
zijn naam had aangenomen .
Hij was ook dokter . Toen er in een klein nest in de nabijheid
van ons dorp een stadsmedicijnmeester gevraagd werd, was hid met,
een geur van geleerdheid en braafheid op dat postje afgekomen . Hij
had toen, zei men, zijn reputatie als practicus reeds ergens in .
N . Brabant of Zeeland gemaakt . Daarbij was hij een man van acht en
twintig jaar en weduwnaar met een kindje . In meer dan een opzicht
hadden wij dus volmaakt gelijk gehad hem als onschadelijk to
oeschouwen en to behandelen . Zonder dat wij't merkten of liever zon-der to vragen of wij de gevolgen konden berekenen of niet, had
hij zich in de intimiteit van mijn oom gedrongen of, zooals zij 't,
voorstelde, oom had zich gelukkig gevoeld een j ong talentvol collega
in zijn buurt to hebben en had de oude liefhebberij voor zijn yak
weer voelen herleven nu hij met een man van kennis over het een en
ander praten kon, nu hij kon opmerken hoe de wetenschap vooruit-gegaan was, sands hijzelf meer de platen en schetsen der praktijk
dan de theoretische lessen uit de boeken had in handen genomen ..
Zoo was 't gebeurd dat hij weldra een welkome gast bij mijn
oom werd, die zoo dikwijls zijne bezigheden bet veroorloofden niet .
naliet van dit voorrecht to profiteeren . Welhaast had hij ook zijn
kind daar geintroduceerd .
Nu, dat kind scheen er op gedresseerd, want, naar zij zelve4
erkende, was 't van den aanvang of dol op haar geweest . 't Wou bij
niemand liever zijn . 't Babbelde met niemand zoo vrijmoedig overhaar kinderrampen en kindergrieven, zelf s over haar overleden mama,,
die volgens de verklaring van den vader zelven, helaas ! reeds vergeten scheen bij de kleine . Moest zij dan, hoe wild ze ook ware, .
niet willens of onwillens blijven stilstaa4 als de kleine haar aan de,
rokken hing en kon ze wel zoo hard als anders vliegen en rennen
door den tuin als zij het kind op haar schouder gezet had en van
tijd tot tijd hare lippen moest uitsteken opdat de kleine ruiter haar
kussen kon ? Hij had de fatale gewoonte zulke tooneeltjes met een
glimlach aan to kijken . Onder dien glimlach leerde zij voor 't eerst,
schuchter to blozen en hinderde 't haar als papa vertelde, dat zij zoo
lang zijn trouwe koetsier geweest was, dat ze een paard kon
inspannen zoo goed als de beste . Zij biechtte mij, dat dit haar dik-wijls tranen van ergernis gekost had als ze alleen was, dat ze onder
dien indruk weken lang in tweestrijd geweest was of hij haar
onverschillig zou blijven of wel dat ze hem behoorde to paten .
Toen een pons daarna oom door eene kleine ongesteldheid verhinderd werd zijn practijk waar to nemen werd de zaak nog bedenkelijker,
want nu kwam hij elken dag en zat soms een halfuur en langer
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met haar aan haar vaders ziekbed . Ook kon 't niet uitblijven, dat
hij daardoor genoodzaakt was haar gebiedende voorschriften to geven
waarvan zij nooit kon nalaten de gezegende gevolgen op to merken
en die, ook indien ze niet de gewenschte gevolgen hadden, door haar
nooit aan hem maar steeds aan haarzelve werden to laste gelegd .
Daarbij kwam er menig oogenblik waarin zij angstig vragend tot
hem opkeek en hij met mannelijke vastberadenheid haar overdreven
bezorgdheid moest bekampen . Zelfs bleek 't maar al to duidelijk uit
haar verhaal, dat hij op haar kinderliefde moet gespeculeerd hebben
door mijn oom to dwingen tot de herhaalde betuiging dat hij verzekerd was in de beste hadden to zijn . Lieve deugd ! als een dokter
een diplomaat is, dan is geen enkele vrouw tegen hem bestand .
Een maand of twee daarna was er een vreeselijke epidemie in
den omtrek uitgebroken . Oom, die nog to zwak was, had slechts
voor een, gedeelte weer in zijn ambtsbezigheden kunnen voorzien .
Toen had hij dubbel en driedubbel werk gedaan om zijn vriend to
verlichten, nadat zijne eigen patienten in de stad bezorgd waren .
Wat erger is, toen had zij hem herhaald in de hutten der armen
ontmoet, als zij zelve daarheen ging om den een of anderen arme
lafenis to brengen . Nu nog eens, wij weten alien hoe oppermachtig
de dokters op hun terrein zijn, vooral tegenover soeurs de charite
van het gehalte als mijn nichtje . Ofschoon zelve niet onervaren-in
de kunst van zieken to behandelen, had zij, volgens haar zeggen,
toen eigenlijk pas geleerd een verband to leggen en eenen stervende
het hoofdkussen gemakkelijk to schikken . Hij had voor al die
dingen zoo zijn eigen manier.
Waarlijk, ik voor mij geloof dat 't toen al mis was !
Toch zou hare fierheid misschien in 't eind nog het veld behouden hebben wanneer de jonge dokter niet zelf ziek geworden was,
naar z ij zei, ten gevolge van de onvermoeide zorgen voor zijn eigen
patienten en die voor haar vader ; naar i k geloof, volgens de bepalingen van het noodlot, dat kennelijk op zijn hand was . Ik vraag
u toch of iemand een grooter fortuintje kan hebben dan op zoo'n
gunstig moment ziek to worden !
..
't Was nu immers de beurt van mien oom om elken dag naar de
stad to rijden en terug to keeren met een boodschap, die haar de
angst en de blijde hoop beurtelings als een electrisch-magnetischen
stroom door de ziel joeg, die haar in de eenzaamheid dwong zich
zelve of to vragen of 't dan werkelijk enkel dankbaarheid was, welke
haar zooveel belang deed stellen in de ebbe en vloed van het
gevaar ? Ook duurde 't niet lang of oom bracht zijn dochtertje mee en
droeg haar op als een moeder voor het kind to zorgen, met de
stellige verzekering dat dit zijn bepaald verlangen was en dat zij
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iemand, die op dat oogenblik niet buiten gevaar verkeerde, niets
mocht weigeren . Och, ze zou 't, geloof ik, ook buitendien toen reeds
niet meer geweigerd hebben . Ook, zei ze, was bet kind zoo aan
haar gehecht en hadden ze in bet stadje waar hij 'gevestigd was
wel bekenden maar geen vrienden . Alsof zij dat op een briefje
gehad had! . . . .
't Eind van bet lied was natuurlijk, dat hij haar een declaratie
deed waarin veel van achting en dankbaarheid voorkwam en
waarbij de kleine als hoofdargument figureerde, en dat oom zijn
zegen gaf met de verklaring dat hij zoo iets reeds lang had vermoed en gewenscht . Daarna kwam er nog als finale een groot
koor van mama, zusters, zwagers en teleurgestelde vrijers, die bun
toorn to kennen gaven en verzekerden, dat zij spoedig genoeg
spijt zou gevoelen over haar onberaden stap .
Dat dit de letterlijke inhoud van het slotlied was weet ik zeker,
want, zooals ik reeds meermalen duidelijk heb laten merken, ik
zelf zong ook mee .

ZEVENENTWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Klein maar dapper.
't Is maar een klein wijfje, doch ik verzeker u dat ze zich weet
to redden . Ge moest haar eens zien, als er 't een of ander niet in
Horde is . Dan is er een vuur in haar oogen, een kracht in haar stem,
dat lange menschen van zes voet eerbied voor haar krijgen, ofschoon
nog nooit een hunner daarbij gedacht heeft aan onvrouwelijke
bazigheid .en dergelijke leelijke dingen . Een mijnervrienden, die dieper
kijkt dan de massa, heeft mij heel deftig gezegd : "Meneer ! 't is
een wijfje van groote wilskracht. Zij heeft die verkregen door liefde
,en geloof. Zij is sterk omdat zij hare zwakheden overwon en door
plichtgevoel geestelijk gezond werd ." Nu, ik wil dat graag gelooven,
want anders is 't mij onverklaarbaar, hoe zoo'n klein menschje zooveel kan overzien, beredderen en in orde houden, en toch beminnelijk blijven .
Ik zag nog onlangs, hoe zij met haar zoon omsprong, een jongen
van zeventien jaar, die zijn moeder vergoodt, die voor haar door een
vuur zou loopen, maar die gelijk alle jongens van zeventien jaar,
nu en dan als een j ong veulen achteruit slaat, iets wat niet bepaald
gevaarlijk is, en geen der omstanders 't leven zal kosten ; maar wat
een veulen Loch moet afleeren, vooral in het belang van 't beestje zelf .
De jongen had kennelijk plan om zich niet zoo heel gemakkelijk
to laten grijpen, ik geloof omdat ik er bij was, maar er was geen
quaestie van verzet . Zij joeg hem niet in een hoekje van de wei, of
raar den dam bij 't hek ; ze hield hem geen klontje suiker voor,
noch gaf hem zoete namen om hem op die manier ongemerkt to
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pakken (een manier, die bij de behandeling van jonge veulens zeer
gebruikelijk en misschien wel to verdedigen is) ; ze ging regelrecht
op hem of en had hem al bij de korte manen, eer hij voor zichzelf'
had uitgemaakt of hij links of rechts zou uitspringen . En toen zehem vast had, toen hield ze hem vast en sprak hem zoo ernstig en
zoo kalm aan, dat ik den langen slungel al kleiner en kleiner zag worden en haar al grooter en grooter . Toen hij z66 klein was, dat .
al de herinneringen zijner kinderjaren bij hem opkwamen en deknaap zich weer angstig tegen haar aandrong, alsof hij bang werd
voor de vrijheid en zelfstandigheid, die hij zoo begeerd had en zoo"
n-iisbruikt, toen . . . . sloot ze hem in hare armen . - Ik heb wel
reuzinnen gezien, die met hare jongens onhandiger omgingen, en
die men toch eer dan haar zou kiezen, als ze samen dongen naar een post van vertrouwen en opvoedkundigen tact .
Naar aanleiding van de mededeeling van bovengenoemden vrind,
heb ik informaties genomen en 't lust mij nuu to vertellen, hoezoo'n wijfje zoo dapper en krachtig werd . Die geschiedenis .
kon anders wel eens onbeschreven blijven, want zijzelve zal er geen
hand voor op 't papier zetten, en de meesten harer kennissen den-ken dat zij altijd z66 geweest is, ten minste als zij een oog hebben
voor haar dapperheid .
Ze was oorspronkelijk min of meer een poppetje, een wezentje om
met watten to bekleeden en met de meeste omzichtigheid to bebandelen ; ik zeg dit niet zoozeer met het oog op haar physiek, bepaal-delijk ten opzichte van haar geestelijke vermogens .
Haar papa was een halve broer van meneer Kegge, u allen
bekend, en haar mama was de type van bedrijvigheid, levendigheid
en levenmaak-achtigheid, zoodat zij was opgegroeid in een van dielogementen, die maar 66n familie logeeren, een van die oliemolens
of koperpletterijen, waar alter voeten de stampers en hamers zijn, .
waar de trappen gestadig kraken van menschen, die er tegen op ,
vliegen, en de gangen tot diep in den nacht weergalmen van
geschreeuw en geroep, dat daar is blijven hangen van den vorigen
dag .
In die woning had zij de nederige rol van vleermuis vervuld en
de overtuiging gekregen, dat ze het licht moeilijk verdragen kon, dat .
hare oogen to zwak waren, haar figuurtje to nietig, hare indrukken
to kinderachtig om zich to laten hooren . Onder dat alles was zij zoo
klein gebleven naar lichaam en geest, dat papa op zijn eigenaardig aan-moedigenden toon placht to zeggen : dat hij haar methaar verjaardag onder een stole zou latenzetten, " terwij I mama, als ze tijd had om even
to blijven zitten, aan al wie 't hooren wilde haar vrees klaagde, , dat.
't goede kind nooit geschikt zou worden voor een huishouden . "'
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Toen ze zestien jaar was, had men haar in de wereld gebracht,
en de wereld had gezegd : "wat een lief kind ! " zonder er zich veel
om to bekommeren of ze 't hoorde of niet . De wereld had haar
getroeteld zooals zij dat lieve kinderen doet, en haar door den een
of anderen gedienstigen geest laten wegbrengen, zoodra er over ernstige dingen gepraat werd . Nu, dat is, gelijk gij weet, niet precies
de manier om van kinderen menschen to maken, of schoon er op
deze theorie heele opvoedings-systemen zijn gebouwd ; zelfs voor
natien en volken . 't Is wel nietnoodigdatkinderenjuistoveralbij zijn,
maar als de waarheid hun toevallig eens ongesluierd to gemoet komt,
moet ge hen niet wegbrengen . Door oudere menschen altijd op hun
Zondagsch to zien, oudere dames met een gemaakt proper mondje
tegen haar papegaai to hooren praten, en oudere heeren fausset to
hooren zingen, komt men er toch ook niet ! Doch ter zake .
Er waren veel j ongeheeren, die bij papa en mama aan huis kwamen .
De jovialiteit van meneer sleepte een grooter vloot binnen, dan de
overdadige huishoudelijkheid van mevrouw weer naar buiten dreef .
De kinderlijke onschuld van bet dochtertje maakte op alien een
zekeren indruk . Bij de ouderen duurde die indruk zes weken, maar
nam dan ook al spoedig een buitengewoon kalm karakter aan . Bij
de jongeren was de eerste impressie hevig, doch gewoonlijk liep de
crisis in drie dagen af .
Voor ieder, die haar attenties bewees, gevoelde zij iets ; voor niemand veel bijzonders . Ze zag in de vriendelijkste dienstvaardigheid
en de brandendste oplettendheid niets wat haar trof : want ze was
gewoon de wereld als iets heel luidruchtigs to beschouwen ; terwiji
de meer rustige welwillendheid haar koud liet, omdat bet f onds van
achting ontbrak . . . Eene vrouw vergist zich, zooals ge weet, in datt
opzicht niet gauw .
Laat mij u zeggen dat zij niet zoo onnoozel was, als de vertrouwde vriendinnen barer mama elkaar in 't oor fluisterden ; ze was
geen schaap, doch geen enkele van hare hoedanigheden had ook maar
een' begin van bewerking ondergaan. Ze keek de wereld aan, gelijk
zij vroeger in haar bedje had geluisterd naar 't slaan van deuren
en 't klinken van bellen in haar vaders huis . Ze wist, dat zij er
maar niet op letten moest ; men had haar gezegd, dat ze altijd maar
rustig moest gaan slapen, en door de gewoonte had zij geleerd er
door been to slapen . Zoo ging 't haar nu ook .
Toen zij negentien jaar was, kwam een neef van mama's kantuit
de Oost terug en vestigde zich met Oostersche gemakkelijkheid voor
een paar maanden, ten huize van zijn oonl . 't Was een lang maar
statig man van twee en dertig jaar, met een ernstig gelaat en een
Loon van gezag, die hem niet kwaad stonden . Hij had al vrij wat
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van de wereld gezien, voordat hij eene landsbetrekking in Indict
gekregen had . Van zijn twintigste jaar of had hij gereisd : menschen
en volken had hij gade geslagen en allerlei gevaren to land en to water
getrotseerd . Van nature ook rusteloos, was hij echter, onder den indruk
van de rusteloosheid, die de groote menschenwereld drijft, bovenmate kalm geworde n . Op den rand van het volslagenste scepticisme,
was die kalmte een schild geworden :, dat hij alien en een iegelijk
voorhield, waartegen menschen als zi~n oom hun neus stootten, en
die zijne tante wanhopig maakte . Beiden, oom en tante, waren bang
voor hem en voelden zich Loch gestreeld door zijne tegenwoordigheid
in hun huffs . 't Was hun of zij een hooggeplaatst man, een minister
of koning to logeeren hadden, en ofschoon zij daardoor vreeindelingen waren geworden in hun eigen huffs, lag het karakter van kastelein en logementhouder niet zoo ver buiten hun levenskring, dat
zip deze tijdelijke verandering ten eenenmale onaangenaam konden
vinden . Het verdere dienstpersoneel vloog op de wenken van den
gast en bad om de verlenging van zijn verblijf, al rilden zij bij de mogelijkheid dat hij eeuwig zou kunnen blijven . Als 't weken lang
gestormd heeft, is een zwoele, makke dag een verkwikking !
Niemand evenwel ondervond weldadiger invloed van het verblijf
van den Indischen neef dan zij . Voor haar was die man, wiens
ernstig gelaut altijd vriendelijk en nooit hartstbchtelijk scheen, wiens
vaste tied steeds van een even vasten wil getuigde en nooit dreunend door gangen en portalenklonk, eeneverschijninguiteenandere
wereld . Zip . kon hem tegenkomen zonder to schrikken, ofschoon zip
bloosde . Zij kon uren lang luisteren naar zijne verhalen van het
woelige leven in Oost en West, en had een gevoel alsof zij uit zijn
mond de verschrikkelijkste dingen zou kunnen hooren zonder to rillen . Als hij op de wandeling haar zijn arm bood, legde zij t kleine
handje zoo vredig neer, aisof hij rechtstreeks door God gezonden
was om haar over alle bergstroomen heen, veilig langs alle afgronden to geleiden . Langzamerhand werd zij gewoon naar zijn stap to
liggen luisteren, wanneer hij 's morgens vroeg langs haar slaapkamer
ging, en dan de oogen weer toe to doen, alsof ze nu pas veilig was
voor alle kwaad, omdat h ij waakte . Langzamerhand gewende zij er
aan, hem in alles raad to vragen, en hij had genoeg van de groote
machines der wereld gezien om zich met wezenlijk genot aan de
studie van zoo'n kleine machine als een meisjeshart to kunnen wijden .
Langzamerhand deelde zij hem al haar kleine zorgen en angsten
mede ; meer en meer groeide zijn beeld saam met de idealen, die
tot nog toe in onbewerkten vorm op den bodem van haar hart
hadden gelegen ; meer en meer werd 't hear behoefte zijne verschijning to verklaren uit de sluimerende voorstellingen van vrede en
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geluk, welke zij vast geloofde dat een engel haar had voorgeteekend.
Was dat liefde ? Toen in zijn kalm en rustig gemoed de overtuiging zich had gevestigd, dat eene verbintenis met haar een verstandige en goede daad zou wezen, toen zeide hij haar dat het
liefde was, en zij geloofde het . Waarom zouden wij 't ook niet
gelooven ? De behoefte aan liefde openbaart zich, evenals het gevoel
voor 't schoone, bij de menschen in zoo verschillende vormen, dat
zelfs Diet geheel oppervlakkige waarnemers de liefde g r i 11 i g hebben genoemd . Ongetwijfeld was hij eerlijk en oprecht in zijne verzekering . Indien de man, die de hartstochten Diet had gekend dan in
hunne ruwheid, die zijne diamanten had weggeborgen toen ze Dog
ongeslepen waren, indien deze man van rijpen leeftijd en, zoo hij
meende, rijpe ervaring, iemand bedroog, dan bedroog hij Diet haar,
maar zichzelven .
Na een kort engagement trouwden zij, en die overgang was voor
haar schier onmerkbaar . Sinds den dag zijner komst in haar vaders
huis had ze zich, om zoo to zeggen, als zijne vrouw gevoeld . Daarenboven was hun woning door mama in orde gebracht . Voor luidruchtige jammerklachten over haar vertrek had papa aan dines en soupes,
onder Bourgogne en Champagne, rijkelijk gezorgd . Haar heengaan
was, als 't scheiden van een geliefde logee, Diet zonder tranen en
dankbetuigingen, maar zonder zorg of angst of vrees -, zonder
hartstocht .
Er zijn er meer, die zoo de ouderlijke woning verlaten, en de
wereld zegt, dat die huwelijken Diet de ongelukkigste zijn . In d i t
geval had de wereld bepaaldelijk gelijk . Haar huwelijk was zoo gelukkig als 't, bij gemis van het voorspel, wezen kon . Haar man bleef
voor haar dezelfde ; geen enkele parel ontviel aan zijn kroon ; geen
daad van ruwheid of zelfzucht bezoedelde zijn beeld . Zooals ze hem
liefhad, bleef ze hem lief hebben ; terwijl hare achting klom, hoe
meer zij hem leerde kennen . En hij ?
Laat ons eerlijk zeggen, dat mannen van zekere kracht, al met
heel weinig liefde toekunnen . Hij voelde haar handje zijn arm vaster
en vertrouwelijker drukken ; hij voelde eene enkele maal haar wang
innig tegen de zijne rusten ; hare lippen gaven vrijmoediger zijn morgen- en avondkus terug en hij verheugde zich in 't ontkiemen eener
liefde, aan welke hij geen groote eischen gedaan had . Hij behoorde
Diet tot de mannen, die over kou klagen als de huiselijke thermometer Diet minstens 800 teekent . Hij hield van een gematigde
warmte en voelde zich 't aangenaamst in April of Mei .
Zoo ging een vijftal jaren peen . Ze werden benijd door hunne
bekenden, en waren overtuigd dat hun geluk dit verdiende .
Papa vertelde aan ieder, die hem tegenkwam, dat dat kleine
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ding" hem razend meeviel, dat zij hare kleine plichten deed "als
een mensch van ondervinding," en dat zijn schoonzoon, hoewel
een stijve Klaas, voor haar juist goed was . Zij moest zoo'n deftig
beer en meester hebben. Hijzelf kon 't in dat stille huis niet lang
uithouden . "
Mama kwam, als ze tijd had, wel eens overvliegen . " Ze redderde
dan zoo wat, en bracht," zei ze "den boel weer op gang ;" maar
schoonzoon wist haar met veel beleid of to houden, en mama was
en bleef voortdurend een beetje bang voor hem.
In die vijf jaren heeft zij haren man twee kinderen geschonken,
maar de drukte is daardoor niet belangrijk vermeerderd . Ofschoon
hare kinderen de gewone zorgen vereischten -, "lastig waren ze
niet ." Als haar papa eens wat met ze kwam ravotten, bleken 't
kinderen to zijn als alle anderen ; maar als hun eigen vader met
ben prentjes zat to kijken, waren ze even tevreden en gelukkig .
Voor de toekomst beloofden de ouders zich veel van den stillen zin
en meegaanden aard van hun kroost.
Aan dat zoo kalm en vredig leven was de dood een eind komen
waken. Haar man kwijnde binnen een paar maanden weg aan een
uittetrende ziekte, en de dokters deden bij die gelegenheid de verrassende ontdekking, dat hij de kwaal, waaraan hij bezweek, al zes
j aar lang had gehad .
Ddar stond ze met haar beide kinderen alleen . Weldra zou bovendien nog een derde haar zorgen vragen .
In de twee laatste maanden was zij niet van het ziekbed van
haren man geweken. De wanhopige blik, then hij nog in de laatste
oogenblikken naar haar opgeslagen had, en zijn zoo vaak herhaald
„Arme vrouw ! wat zal er van u en onze kinderen worden ?" hadden
haar door de ziel gesneden . Op den morgen na zijn sterven had zij
het witte laken van zijn gezicht genomen, en diezelfde vraag nog
weer gelezen op zijn lippen . Haar vader had gedurende drie volle
wren haar rustig huis met zijne jammerklachten vervuld, en elk
rouwaccoord had geklonken : Arm kind ! arm kind ! wat moet er
van u worden?" Mama had haar, zoodra de adem des stervenden
koud was, in de armen genomen, meer dan een uur haar hoofdje
aan haar ' borst gekoesterd en arm kind ! arm kind ! wat zal er van
u worden ?" luidde 't alweer. "Arm kind!" zeiden de bloedverwanten, die haar bezochten ; arm kind!" jammerden de bekenden, die
haar condoleerden ; en 't was haar, alsof de algemeene meewarigheid
reeds zwanger ging van de gedachte om hare kleinen tot zich to
nemen en desnoods in een weeshuis ter verpleging to zenden . . . .
Toen werd de moeder in haar wakker, toen stak de fierheid der
vrouw het hoofd op . . . . Ze drukte haar tweetal aan haar hart ;
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2e hield ze vast, alsof zij ze moest verdedigen zij kuste ze, zooals
zij nog nooit hare kinderen had gekust en . . . . arm kind?" weerklonk 't in haar hart - neen! met Gods hulp nog niet!"
Ziedaar hoe zelfs onhandige troosters een' mensch goed kunnen
den ; want als men haar alleen liet, werd 't weer geheel anders in
haar gemoed . Dan vloeiden hare tranen op de kleine blonde kopjes
barer lievelingen ; dan hief zij hare armen op naar den hemel, als
wilde ze vragen, waarom God haar dit had aangedaan - ; maar ze
vroeg dit niet. Ze kende dezen onheiligen vorm van smart en droefheid niet . Ze weende slechts ; maar ze weende bitterlijk .
Ik spaar u de bijzonderheden van de laatste plechtigheid, die in
'Sommige huizen zoo vormelijk, in andere zoo hartverscheurend
gevierd wordt. Z ij had aan die plechtigheid geen ander deel, dan een
lijder aan zijne verpleging . Te midden van tranen van droef heid
,en vaarwel, voelde zij zich pijnlijk aangeraakt door eene zorg en
vriendschap, die schenen to zeggen : , Laat alles maar aan on s over.
Gij zijt to zwak om to dragen, wat onze vereenigde kracht maar
,even tillen kan ." Wij weten alien, er is een deelneming, die niet
steunt en troost, maar als een nachtmerrie op de borst drukt . Toen
~de deelnemende vrienden haar en hare kinderen voor 't laatste
beklaagd hadden, voelde zij zich verlicht en werd ze getroost door
en gebed om kracht - ; want nu bet lijk van hem, op wien zij
geleund had, was uitgedragen, nu herleef de de gedachte aan
leigen kracht in haar.
,Arm kind ! " lispelde ook zij, maar 't klonk reeds als de nagalm
van een treurzang, door een ander vervaardigd en gezongen . Door
& wolken been, zocht zij naar een lichtstraal . Was er voor haar
niets beters weggelegd dan . . . . t r o o s t?
Er kwamen dagen van groote beweging en woeling om haar been .
Zijzelve, verzekerde men, mocht zich met niets bemoeien . Men liet
haar met de kinderen in de stilste kamer van bet huis alleen, terwijl notaris en kantonrechter af- en aangingen, de familieraad in de
groote zaal bijeenkwam, en over de voogdij barer kinderen werd
beraadslaagd . Alleen wanneer dit onvermijdelijk was, werd zij even
geroepen, doch ook dan behoefde ze maar zwijgend neer to zitten
,om to hooren dat alles reeds was voorbereid en gereed gemaakt .
Als men gedurfd had, zou de een of andere medelijdende bloedverwant haar handteekening hebben nagemaakt!
Papa kwam met de blijmare dat alles z66 geschikt was, dat zij
rustig op denzelfden voet kon blijven voortleven - ;It kostte den
,goeden man moeite om niet to schateren van plezier bij dit plezierig
bericht. Mama kwam met de belofte, elken dag eens even to zullen
komen kijken hoe de zaken marcheerden . Een paar neven kwamen om
4e
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onvergelijkelijke menschen aan to bevelen, als zij pulp of raad noodig
had. Een paar nichten staken de neuzen in de stille kamer, en beloofden, datzij de kinderen heel dikwijls eens to spelen zouden vragenToen alles zoo mooi geschikt was, mooier dan men had kunnen
denken, en geschikt door de lui zelve, die zoo blij over de schikking waren ; toen ging de familie been en begreep eigenlijk niet, .
dat zip nu nog zoo verslagen was . De gestorvene scheen niet zoo
onmisbaar als 't koor gezongen had . . . . De wereldsche zaken kun
nen al heel wat verdragen, eer ze, na een hoogwijzen familieraad, .
wanh opig staan .
Op den dag, nadat men alles zoo goed voor haar had beredderd, .
kwamen de kleine zorgen, als gewoonlijk . Een paar grootere, die zij
zoo nooit gezien had, kwamen achteraan en wel vooreerst in de.
gedaante van een geldman, die pretendeerde een christenmensch to zijn
en derhalve, buiten de familie om, der weduwe goeden raad kwam
geven . Nog verseheen er een beer met een kale jas en een bril met .
koper beslag, die tot nog toe door de luidruchtigheid van papa
buiten de deur gehouden was, maar die zich en zijne zeven hulpbehoevende kinderen nu kwam recommandeeren, om mevrouws boeken to mogen bijhouden . De geldman sprak van 6 en 6-- percent, .
van prolongatie en disconto, van talons en recepissen, en zette
daarbij van tijd tot tijd zulke verliefde gezichten, dat ons jonge
weeuwtje hem verbaasd aanstaarde en een beetje bang voor hem
werd . Ze wist niet, dat die sentimenteele lonken de genoemde schoonen van de effectenbeurs aangingen ; ze wist niet wat er in 't hart van
een geldman omgaat, als hij de banknoten van een ander in den neus
heeft en in gedachte streepje gooit met zijn buurmans rijksdaalders ..
De adspirant-boekhouder met zeven moederlooze kinderen werd
dadelijk aangenomen . Och, ze kon niet vooruitzien, dat haar papa,
hem den volgenden morgen met een aalmoes de deur zou uitzetten, .
omdat de man niet behoorlijk schrijven kon .
Bij deze eerste moeilijkheden bleef 't then eersten dag . Elke dag,
die volgde, bracht nieuwe mee en zij leerde begrijpen dat elke daggenoeg heeft aan zijn eigen kwaad . Evenwel, de grootste zorgenble-ven nog op den verren achtergrond ; wat ze niet dragen kon, liet .
ze eenvoudig vallen . Haar papa raapte 't met wezenlijk genoegen
op . Hij herhaalde wel honderd maal op een dag, dat zij zich met .
niets moest bemoeien, en elken geldman, boekhouder, of dergelijken,
die zich weer vertoonen dorst, wierp hij met een eigenaardig plezier
op de straat. In de meeste gevallen was dat voldoende . Toch was
deze woestheid van papa weinig geschikt om haar in haar passieve .
rol to doen berusten . Zij had gezworen, dat zij zelve haar huis zou
besturen . Zij zou woord houden.
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Voorloopig was dit evenwel nog een onmogelijkheid . Om der wille
van de groote gebeurtenis, die op handen was, moest zij alles
lijdelijk aanzien.
't Was een dag van zeer weemoedige blijdschap, toen zij aan
haar derde kind bet levee schonk . In haar moederweelde en
weduwsmart lag een wereld van menschelijk lijden en goddelijke
vertroostingen . Ze wist zelve niet, wat in haar hart de overhand zou
behouden . Voor bet oogenblik won de blijdschap 't van de smart .
Waarom was zijzelve de eenige, bij wie die blijdschap bleek to
bestaan ? Geen van alien, die van tijd tot tijd de hand door de
zware groene gordijnen staken, van wiens lippen een enkel woord
van blijdschap of dankbaarheid haar tegenklonk . Zelfs papa scheen
zijn gewone blijmoedigheid verloren to hebben, en duidelijk hoorde
zij bet onderdrukte snikken van mama . 't Was of niemand, behalve
zijzelve, de heerlijkheid van een nieuw leven begreep ; een nieuw
leven, al was 't ontkiemd to midden van puin en gruis .
In haar dankbaarheid verzocht zij, dat men haar bet kind zou
geven . Ze wilde 't met hare kussen overdekken en bet zegenen, ook
voor hem, wiens naam 't zou dragen, wiens naam zij 't later zou
leeren stamelen . 't Was niet goed voor haar, zei de dokter, terwijl zijne stem zoo medelijdend klonk dat 't haar pijnlijk aandeed . Ze moest zich kalm houden . Straks, als ze geslapen had
en ofschoon diep bedroefd over die weigering, onderwierp zij zich
aan bet gezag van den dokter, en sluimerde in met bet heerlijke
vooruitzicht, als ze ontwaken zou .
Maar toen ze ontwaakt was, had men nieuwe bezwaren ; en toen
zij aandrong, werden nieuwe uitvluchten gezocht . Waarom mocht
ze haar kind niet zien? Ze was nu verkwikt en kalm .
Daar zweefde een geest van verlegenheid en onrust die stille
kamer binnen, en deelde zich aan alles en allen mede . Zij voelde
zijn adem, die haar een pare koude in bet hart dreef . Er werden
blikken gewisseld, er werden zuchten ingehouden, er werden schouders opgehaald, er werden medelijdende hoofden geschud . . . .
Ofschoon de gordijnen gesloten waren en bet licht zoo was getemperd,
dat zelfs helderziende menschen op den tast moesten zoeken naar de
kleine voorwerpen op bet bedtafeltje, zag zij die lippen en oogen
en hoofden bewegen, begreep ze, dat er een ongeluk ophanden was
en dat die ramp haar betrof .
Wondere kracht der moederliefde ! Tegenover die onbekenderamp
werd zij sterk en fier . Instinctmatig begreep ze, dat A haar kind
aanging, dat bet kleine wezen, welks flauw gekerm tot haar door16
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drong, iets ontberen moest, wat geen der omstanders, noch papa
noch mama, het konden verschaffen ; dat er een ramp moest zij n
die zelfs deze blijmoedigen met schrik, deze sterken met angst
sloeg - ; tegenover welke de dokter zich onmachtig moest erkennen,
en die zij, zij alleen, zij, de moeder, de kleine zwakke moeder, het
arme kind in aller oog, zou durven trotseeren, zij alleen afweren of
verzachten kon
Ze stak de kleine, teere hand naar den dokter uit en vroeg met vaste
stem, dat men haar de waarheid, de geheele waarheid zou zeggen .
En toen men haar aarzelend do waarheid gezegd had, toen ze
wist, dat haar kind blind was, blindgeboren en bestemd om nimmer
het daglicht to zien . . . . ; toen men 't haar in de armen gelegd
had, en zij de kleine gesloten oogen met haar brandende kussen
overdekte doch ze zich niet openen wilden, zelfs niet voor de
moederliefde, - die bidt als ze kust
; toen zij de zekerheid had,
dat dit kind alles wezen zou alleen door haar
; toen zij
gevoelde, hoe het hoofdje zich vlijde tegen haar borst, zonder dat
het oog als wegwijzer behoefde voor to gaan, toen
ja, toen
weende zij sneer en overvloediger dan ze nog ooit geweend had ;
maar toen doortintelde haar ook eene kracht en trilde een moed
door hare aderen, als enkel aan eene moeder gegeven wordt . Zij
was van nu aan "het arme kind" niet meer .
't Is onbegrijpelijk, hoe ver wij menschen 't in zeer korten tijd
kunnen brengen, indien een ander wezen ten eenenmaal afhankelij k
is van o n z e wetenschap .
Zij leerde inzien, wat wij over 't algemeen nog to weinig welkn,
dat de zienlijke dingen op verre na niet voor iedereen zichtbaar
zijn ; dat do onzienlij ke dingen slechts onder een bepaalde voorwaarde
uit de zienlijke worden gekend . Voor haar was de stoffelijke wereld
zoo goed als eene verborgenheid ; want ze moest haar kind daarin
rondleiden en duizende dingen eerst tot den bodem peilen, eer zij
hun acrd en wezen ontdekken en verklaren kon . Daardoor zag ze
hoe oppervlakkig de kennis der meeste menschen is, die de dingen
voorbijgaan en waarnemen en herkennen zonder to weten wat zij
doen . Voor haar lag de onstoffelijke wereld zoo goed als ontsluierd,
want zij nam dagelijks met heiligen eerbied waar, welk een kracht
er uitgaat van den geest, die grootendeels afgesloten van de buitenwereld, tot zichzelven teruggewezen wordt, zijne bezigheid moet
zoeken in het verwerken van de weinige indrukken, die hij verzamelt en bewaart als de gierigaard zijn goud .
Zij hoorde 't fluisteren van het ontwakend bewustzijn, en aanbad
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bet reine en onbevlekte leven, dat uit haarzelve geboren was . Zij
voelde den adem des geestes, die tastende uitging om zijne spijze
to zoeken, en was nameloos gelukkig, dat zij en immer zij tot eenig
betrouwbare gids mocht dienen . Op de breede velden van bet
geheimzinnige, langs de diepe afgronden van hetverborgene, overde
ijsvelden der onzekerheid, naar de hooge toppen der weetgierigheid,
waar nevel op nevel aan onze voeten liggen en we vaak weken en
maanden wachten moeten op bet beloofde vergezicht, dat zoo velen
nooit to zien krijgen -, ging zij rustig voort met bet blinde kind
aan hare hand en met elk uur klom haar moed, met elken voetstap
werd de adem vrijer en de veerkracht barer leden versterkt. Zij werd
vertrouwd met de dikste duisternis en bet grilligste maanlicht . Geen
spookgestalte verschrikte haar, geen geheimzinnig geluid deed hair
beven . De gerustheid van bet blinde kind deelde zich aan haarmede .
Wijl zrj bet gevaar niet ontwijken kon, zag zij 't onder de oogen .
Omdat zij met haar kind machteloos was tegen bet kwaad, leerde zij
't bezweren . En wat zij van de kleine blinde leerde, dat hielp hair
toezien bij . de zienden . Ook bij de leiding der beide andere kinderen werd haar oog scherp, haar hand vast .
Papa zei na een paar jaar, dat zij "een klein dapper moedertje"
was geworden, en ofschoon hij dit op een beschermenden Loon zei,
was zijn eerbied voor haar grooter dan hij zelf wel wist . Nooit meer
noemde hij haar zijn arm kind -, somtijds „zijn kleine heks," „zijn
brutaal nest" ; maar dat was op zijn manier een lofspraak .
Zij wist zijne luidruchtigheid en ruwheid dan ook met bijzonderen slag of to weren, evenals ze langzamerhand den scepter aan
mama's handen wist to ontfutselen . Zonder een van beiden to kwetsen, maakte zij haar eigen terrein vrij van een invloed, then zij
indertijd zelve had moeten verdragen, maar instinctmatig verre wilde
houden van hare kinderen .
Zoo gingen er eenige jaren voorbij, totdat er eindelijk een dag kwam
waarop zij zonder plechtigheid of staatsie, maar met meer recht dan
menige erfprinses, gekroond werd als de onbeperkte meesteresse van
haar huis en erf. Sedert prijkte onder alle officieele stukken uitsluitend haar naam en werd er niet gewerkt aan bet geluk van haar
drietal, dan in haar kabinet . . . .
Omdat zij niet schuldig stond aan bet eenige misdrijf, dat in on s
land nooit vergeven wordt, bet misdrijf namelijk, geen geld to hebben, waren de menschen over 't algemeen zeer vriendelijk jegens
haar . Men vorderde niets dan dat zij rustig en vreedzaam in haar
hoekje zou blijven .
Een paar malen slechts stond er ergens in den kring barer
bekenden een beer op, die gansch ootmoedig de gunst verzocht, met
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den titel van haar specialen protector vereerd to mogen worden .
Deze beer vertelde, na lang peinzen en overleggen de zekerheid to
hebben verkregen, dat kinderen een bruiloft eigenlijk meer opluisteren dan bederven ; dat een tweede huwelijk sneer kans op geluk
oplevert dan een eerste ; dat niets gemakkelijker is dan de vader to
zijn van een andermans kroost ; en dat, van den anderen leant, voor
eene weduwe niets verstandigers kan bedacht worden dan zich voor
de tweede maal onder de bescherming van een man to stellen ; vooral
wanneer die man uit zichzelven tot de overtuiging is gekomen, dat
't veel beter is een weduwe met kinderen to trouwen dan een j ong
meisje . Hij ried haar sterk aan, hem gehoor to verleenen .
Ongelukkig bleek 't, dat deze beer vrij nauwkeurige informaties
genomen had naar den staat van haar vermogen ; dat hij de zaak
nog conscientieuser besproken had met haar kassier, dan met haarzelve . Dientengevolge meende zij hem to moeten afwijzen . Evenwel,
ze zou dit ook gedaan hebben al had ze aan de oprechtheid van den
aanvrager niet behoeven to twijfelen, al had zij de overtuiging
gehad, een goeden ruil to zullen doen . Hot vooruitzicht op ondersteuning en hulp lokte haar als eene herinnering uit vroeger dagen niet
aan ; juist door hare verlatenheid was zij zichzelve geworden . Geen
vader zou voor hare kinderen kunnen zijn, wat zij voor hen was . Ze
rilde bij de gedachte, dat iemand dien titel zou dragen zonder hem in
alle opzichten waardig to wezen, een titel, die de pendant zou zij n
van den hare ! . . . .
Ziedaar de geschiedenis van mijn klein maar dapper weeuwtje !
Heb ik niet bet voile recht uw eerbied voor haar to vragen ?
Moge zij haar loon ontvangen op zijn tijd en oogsten, waar zij
gezaaid heeft ! Als haar oudste zoon, de straks vermelde knaap van
zeventien j aar, een man geworden is ; al s hij zijn klein, dapper moedertje heeft leeren waardeeren, en zij in hem weer een man verworven heeft, op wiens arm zij steunen kan, op wien ze trotsch kan
zijn
to dien dage zal zij schooner triumf beleven dan de
Romeinsche triomfator vierde als hij zijn lauwerkrans neerlei op de
knieen van Jupiter .
En, is deze voldoening voor haar niet weggelegd ; zal zij, gelijk zoo
menige vader en moeder, zich moeten tevreden stellen met de zelfvoldoening, die als uiterste belooning, voor alle braven overblijft- ;
dan zal bet blinde kind, met zijn zacht vleiende dankbaarheid en
welsprekende liefkoozingen, haar een vertroosting blijven, waarvoor
zij God nooit genoeg prijzen kan . . . . Dat zij zoo!

ACHTENTWINTIGSTE HOOFDSTUK .

Een huwelijk zonder kinderen .
't Zijn een paar voortreffelijke menschen . Hij wordt door alien,
die hem kennen, hoog geacht als een man van karakter, de type
van degelijkheid, goede trouw en warme vriendschap voor ieder, die
iets goeds aanvaardde of de handhaving van iets edels op zich nam .
Met honderd zulke mannen wil ik een stad van den tweeden en
derden rang tot een wereldstad maken, want hij is een man van
initiatief en weet tevens de verdiensten van een ander to waardeeren .
Indien van de beginselen van godsvrucht en deugd nog moest
bewezen worden, dat zij een mensch ook als burger en huisvader bruikbaarder en meer geschikt maken, ik zou op hem kunnen wijzen als
op een levend voorbeeld .
Evenwel veel zal ik voor heden over hem niet spreken in die
eerste qualiteit ; 't is mij meer om den huisvader dan om den burger to doen . Welnu, wat hij voor zijne vrouw is, zal spoedig blijken . Laat mij u vooraf die vrouw mogen voorstellen . Zij is in alien
deele een koninklijke figuur . Reeds toen ze nog in haar vaders huis
was, heb ik haar leeren kennen . Beminnelijker dan zij, bestond er
geene, en zooals ze toen was, zoo is zebij toeneminggebleven . De vooronderstelling van wrevel en afgunst kon nooit minder gepast wezen
dan bij haar.
Ze was uit een zeer talrijk gezin de oudste, en reeds zeer vroeg
de rechterhand van hare moeder . Op een leeftijd, waarop de meeste
meisjes nog zorgeloos rond fladderen, was zij geroepen geworden om
de kleinere to helpen, had zij kennis gemaakt met dat heerleger
van bemoeiingen en zorgvuldigheden waardoor het leven eener huis-
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moeder een gestadig jagen en drijven, een rusteloos omzien en toezien is . Ze zag van nabij, hoe de bezwaren met den mensch kunnen
opstaan omm aan den avond van elken dag met hem ter ruste to
gaan, zich legerende om den slapende en hem nog kwellend in zijn
droomen . Ze zag van nabij, hoe 't hoofd eener huismoeder duizelen
kan van gestadig vragen of vergeefs rust zoeken voor eene af matting, die vaak 't gevolg is van vrijwillige drukte en rusteloosheid .
Ze zag van nabij, hoe men in een groot gezin zonder boos opzet,
elkaar 't leven kan verbitteren, alleen door zich o n t ij d i g t e
b e w e g e n, hoe de liefde zich daar 't best en op haar schoonst vertoont waar men elkaar bespaart wat men niet dringenduoodzakelijk
van elkander behoeft to vergen .
Onder al die zorgen, die dagelijksche beweging en beroering zag
zij hare moeder oud worden v66r den tijd, bezwijken toen deze nog
pas aan de grens van den middelbaren leeftijd genaderd was en
alsof dit geene waarschuwing had moeten zijn, legde men al de
lasten, die de moeder niet had kunnen dragen, op de schouders van
haar, de zestienjarige . Met al het zelfvertrouwen der jeugd nam zij
die op zich en tot verbazing van alien, die verstandig genoeg
waren om dezen ongelijken strijd tusschen roeping en krachtmet angst
gade to slaan, . . . . volbracht zij hare taak, scheen zij ten voile berekend voor al 't geen men van haar vroeg .
Na vijf jaren was er eene belangrijke verandering in haar vaders
huis gekomen . Het gezag was toen overgegaan in de handen eener
vreemde, die al de titels en waardigheden der overledene vrouw en
moeder ge8rfd . had .
Op den dag waarop dit gebeurde was 't h a ar, alsof zij zelve
onttroond werd, alsof haar persoonlijk een onrecht geschied
was, alsof zij van nu of verwezen was tot den rang van eene
logee .
Haar stiefmoeder was eene to verstandige vrouw, om deze
positie niet to begrijpen en daarmee haar voordeel niet to doen . Zij
namm den schijn aan alsof zij de verkregen rechten harer aangehuwde
dochter ten voile erkende en dwong haar daardoor tot gewilligen
afstand van den laatsten zweem van gezag . De onttroonde koningin
bracht zelve met eigen hand de fanatieke aanhangers harer dynastie
aan de voeten van het nieuwe gezag .
Evenwel daardoor werd 't haar to meer ondragelijk onder het
eens zoo geliefde dak. De rol, die zij speelde, was eene gemaakte .
Ze voorzag, dat zij zelve ook weldra in volslagen onderwerping zou
moeten komen .
In die omstandigheden gaf zij gereedelijk gehoor aan het vernieuwde aanzoek van den man, wien zij reeds lang in 't geheim
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genegen geweest was, maar met beslistheid had afgewezen zoolang
zij onmisbaar was in bet ouderlijk huis .
Drie maanden nadat haar vader zijn tweede huwelijk sloot, was
zij de vrouw van dezen man geworden . De vriendelijke jaren, die ze
met hem mocht doorleven, hebben bewezen, dat hij hare liefde ten
voile waardig was . Hij heeft haar als op de handen gedragen . Hij
heeft haar gewaardeerd en op prijs gesteld . Onder zijn oog en door
zijne zorg heeft haar edel gemoed zich in al zijn rijkdom geopenbaard . Hij toonde to weten, dat zij een schat van onberekenbare waarde
mee ten huwelijk had gebracht . Hij wees er vaak met hoogmoed en
dankbaarheid op, als op de rijkste huwelijksgift.
Waarom moest dat kapitaal voor een groot gedeelte renteloos
blijven ? Indien haar huwelijk met kinderen gezegend was geworden ---zou zij bet model aller vrouwen geworden zijn . Zij moist wat eene
moeder vermag om vrede en liefde to doen heersehen tusschen de
meest uiteenloopende karakters . Zij behoefde niet nog eerst to leeren, hoe de weg tot bet hart bij een kind is to openen, hoe men 't
vertrouwen kan winnen ook van den stugsten knaap en 't nukkigste
meisje . Zij had reeds geleerd, wat vele jonge moeders nooit leeren,
hoe men straffen kan zonder onthouding of kastijding, hoe men
zijn gezag kan handhaven zonder dagelijksch vertoon van macht .
Wat zou zij met al die ervaring eene voortreffelijke moeder
geweest zijn !
't Hinderde en bedroefde hem om harentwil 't meest, dat dit niet
gebeurde . De teleurstelling, die hij bij haar vooronderstelde, maakte
zijn eigen teleurstelling des to pijnlijker, maar zoo hij al eenig smartelijk gevoel niet geheel onderdrukken kon, haar gedrag tegenover
hem maakte bet gemis op zijn minst genomen dragelijk . Al wat
zij gedroomd, gedweept, gebeden en vurig gewenscht had, dat
voegde zij, hoe meer de zekerheid van bet ijdele barer wenschen
klom, bij de offergaven barer liefde, die zij h e m opdroeg . Al de
schatten, die zij in haar hart droeg, waren meer en meer voor
hem, werden zijn deel en volledig eigendom .
Men zegt, dat deze beide mensehen elkaar bederven . Nu ja, dat
zal wel zoo wezen . Maar wat wonder? Zij erkent dit volmondig, zij is
er trotsch op, zij vertelt aan ieder die 't hooren wil, dat zij wezenlijk niets beters weet to doen, dan hem to bederven ; en h ij even
als alle mannen een onverbeterlijke egoist, h ij heeft 't mij nog
onlangs beleden, dat hij zich systematisch bederven laat . Indien de
eene helft der beschuldiging aldus in confesso is, zal 't wel niet al
to gewaagd zijn, als wij de andere helft ook maar voor bewezen
houden .
Haar voornaamste zorg is om hem jeugdig to houden . Als iemand
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uit beleef dheid of onkunde haren man voor een j aar of Lien j onger aanziet dan hij is, konit er een glans van genoegen op hare lippen .
't Moet al een heel dom mensch wezen, die de beteekenis van then
glimlach niet verstaat . Zoolang zoo'n kinderloos echtpaar zijne jeugd
bewaren kan, is bet geniis van nageslacht niet groot . Even als in
de zalige wittebroodsweken ziet hun blik dan nog immer vooruit .
Het besef van oud to worden dwingt ons menschen om to kijken
naar 't geen achter ligt en wat wij zullen achterlaten ; zoolang wij
ons jong gevoelen, blijft de voile herinnering aan de weken en
maanden waarin wij elkaar genoeg waren, niets vuriger begeerden
dan alleen met ons beiden to zijn .
0, ik weet wel, dat er huwelijken zijn, waarin deze natuurlijke
neiging van bet menschelijk hart ontaardde in ziekelijke sentimentaliteit, huwelijken waaruit een benauwende geur van mode-parfum
u to gemoet dwarrelt, waar door wederzijdsche hulp de man een
gefriseerd skelet en de vrouw een oude coquette werd . . . . maar wat
hebben die geblankette tooneelpoppen gemeen met een gezond, Hoilandsch, huiselijk leven, waar liefde en plicht den Loon geven ?Wij hebben wel gepaster beelden bij de hand dan dat van oude heeren met
opgevulde kuiten en oude dames met valsche krullen . . . . Als gij
een beeld van zorg zonder sentimentaliteit, van trouwe, altijd
wakende liefde zonder weekheid verlangt, ga dan tot onzen kleinen
burgerstand, zet u neer bij den Hollandschen werkman en zijn goede
sloof . . . . Ik kan er u een paar laten zien als ge wilt, die 't penseel
van een Troost waard zijn .
Dicht bij mijne woning staat bet huisje van een gepensionneerden
scheepstimmermansknecht . 't Is maar van hout, doch't is goed onderhouden en . . . . wat de hoofdzaak is, bet is zijn eigendom . Door
vlijt en zuinigheid heeft hij op zijn ouden dag een eigendom . Niemand kan er hem uitzetten . Er zou al wonder wat moeten gebeuren,
als hij en zijne vrouw er niet uitgedragen werden .
Nu, als dat gebeurd is, mogen de neven en nichtjes met bet huisje
doen wat ze willen . Hij verlangt niet to regeeren na zijn dood, maar
hij en zijne vrouw moeten in dat huisje in vrede kunnen sterven .
,We hebben er nu al vijf en veertig jaar samen in gewoond," zegt
hij, met God's hulp vieren wij er over een jaar of wat onzen gouden bruiloft nog in . Ik ben er met mijn jonge bruid ingetrokken toen was 't nog mijn eigen niet - maar we hebben 't samen verdiend met hard werken en we hebben mekaar oud zien worden tusschen deze planken . Wij hebben er door God's goedheid kostelijke
dagen in beleefd . Nooit hebben we een onvertogen woord samen
gehad . Als ik soms eens knorrig van 't werk kwam, dan stond zij hier
in de deur met haar vriendelijke gezicht en eer ik binnen was, was
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de knorrigheid ver to zoeken . Toen ik die erge ziekte had, heeft zij
me daar, in diezelfde bedstee, opgepast, en toen z ij 't zoo to kwaad
had, u weet wel, in de koleratijd, toen ze op d'r dood lag en de
dokter zei, dat ze er niet van op zou komen, toen heb ik daar, in
dien hoek, op mijn knieen gelegen en net zoolang gebeden tot ze
weer beter werd . . . . Vindt meneer niet, dat ze er nog knap en fiks
uitziet voor d'r jaren ? . . . . Ik ben maar blij, dat ze in d'r eigen
huisje kan blijven, als ik er niet deer ben ; en als ze mij voorgaat,
wat onze lieve Heer verhoede, dan zal ik de rest van mijn tijd hier
.aan haar zitten denken tot dat ik ook opgeroepen word . Vindt
meneer dat een mensch zonde doet, door zoo erg veel van mekaar
to houden?"

De eigenaardige roeping der vrouw verloochent zich nooit . Hoe
vriendelijk ook haar levenszon aan den hemel prijke, als ze voor den
man barer keus waken en zorgen mag, hoe rijk en breed haar
geest zijn vleugelen ontplooie als zij hare vrije uren dienstbaar maakt
aan kunst of srnaak . . . . zet een kind op haar schoot, plaats haar to
midden van eenige kleinen, die de handjes verlangend naar haar uitstrekken en hare hulp begeeren . . . . en ge zult haar oog zien schitteren
-van een ongewoon vuur . . . . een glans van hooger en reiner licht
zspreidt zich over haar gelaat . Zij staat voor u in al hare heerlijkheid ; profetesse der liefde en zelfverloochening is haar
n aam .
0, lacht niet to lichtvaardig, gij sterke en hoogwijze Heeren der
:schepping, om de vrouw, die zich een ruimer werkkring zoekt, als
het leven haar slechts een zeer beperkten heeft aangewezen . 't Is
gemakkelijker met bet streven der vrouw to lachen dan haar eigenaardigen arbeid to waardeeren .
Ik weet wel, er is veel wat van de vrouw uitgegaan en door haar
bestuurd, innig belachelijk is . Ik wil onder de eersten zijn om er mij
vroolijk over to maken . Geen beleefdheid zal mij daarvan terughouden, als de vrouw haar aanleg en roeping vergeet, als zij ons
navolgt in ons vergaderingetje-spelen, ons ijdel najagen van titels
zonder gezag, ons bekladden van papier en perkament met de oorkonden onzer ijdelheid . Ik zal zeggen
"Wat ik u bidden mag, mijne dames ! laat deze gekheden aan ons
,over . Wij mannen, die op 't gebied van kerk en staat bundels vol
tragedies hebben, we hebben ook behoefte aan de klucht ; bij ons
is ruimte voor de dwaasheid, omdat de ernst sores zoo hoog ernstig
is, maar bij u, wier leven veelal daarheen vloeit als een beek bij
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flauwe helling, zijn de grenzen tusschen bet heilige en komische vaak
veel to zwak . "
Maar . . . . als de vrouw haar eigenaardige kracht en roeping zoekt over to brengen op ruimer gebied, als zij hare tack
van v r o u w en m o e d e r tracht dienstbaar to maken aan de bevordering van bet geluk van anderen . . . . waarom wijst gij haar dan
terug, gij mannen in uwen hoogmoed en misplaatste zelfgenoegzaamheid ?
De armen vertroosten, denaakten kleeden, degevallenen opbeuren r
de bedroefden bemoedigen, de kranken genezen - in een woord de
liefde beoefenen niet alleen als een geheiligd instinct, maar als een
geestelijke daad en eene vrije roeping . . . , dat is bet erfgoed der
vrouw en haar onvervreemdbaar recht in eene maatschappij die de
waarde van elk individueel streven predikt .
Zal ik u vertellen wat mijne kinderlooze op dat terrein dagelijks
verricht ? Ge zoudt 't van mij of een ander barer vertrouwden moeten hooren . In de verslagen van zekere welbekende vereenigingen
zult ge slechts de helft vermeld vinden van 't geen ik u kan verzekeren, dat zij doet .

Voor de kinderen hunner vrienden is mijn kinderloos echtpaar
een ware schat. Bij menig gezin vervullen zij de onmisbare plaats
van een oom of tante . Als er eene peet noodig is, zijn ze steeds
bereid hun naam en klein cadeau to leenen . 't Is of zij, waar hun
geslachtsnaam gaat sterven, trachten voort to leven in hunne voornamen . En ook, al dragon deze hunne namen niet . . . voor kinderen
zijn zij steeds weldadige en verrassende beelden uit een sprookje of
tooververhaal .
Wat een blijdschap onder mijn kleine yolk als z ij bij ons verwacht worden . "Ge moogt de kinderen wel wat achter de schermen houden, als ze arriveeren," heb ik eens tot mijne vrouw
gezegd - maar deze heeft, met eigenaardigen vrouwelijken takt, de
casus positie beter begrepen . . . . dat zou hun grieven ; als't ware
eene herinnering aan hun gemis zijn" heeft zij gezegd .
Nu, van bet eerste oogenblik of is 't bewezen, dat mijne vrouw
juist had gezien . De goede menschen hebben letterlijk genoten in de
argelooze vrijmoedigheid en de dartele vertrouwelijkheid van ons
kroost.
Hij zat na nog geen vijf minuten met mijne beide oudste jongens
op zijn knie, rijdende en dravende dat 't een aard had . Zij liep zingend en dansend met de kleinste door 't vertrek . Een oogenblik
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vergat zij dat 't niet haar eigen was . In beider vroolijkheid was niets
gedwongens . Zij spaarden ons de pijnlijke gedachte, dat zij zich zelven
geweld aandeden om onzentwil . Zoo vond ik hen altijd. Ik heb hen
bezocht, toen er voor een paar maanden een kleine naamgenoot van
hen beiden gestorven was . Nooit zag ik eene moeder meer bedroefd
over bet verlies van een eigen kind ! Z ij n smart was als die van
een vader .
Zij hadden de kleine zoo liefgehad ! Ze wisten mij wonderen van
bet kind to vertellen . Geen eigen ouders konden meer verblind voor
de gebreken zijn, opgetogener over elk bewijs van schranderheid en
vroege ontwikkeling .
Slechts in een opzicht had die droefheid een zweem van bitterheid, zoo 't scheen . 't Was de vrouw, die dit teere punt 't eerst
aanroerde .
"Ik heb mij wellicht bezondigd," zeide zij, ,doordat ik 't kind
to veel heb liefgehad . Menigmaal heb ik vergeten dat de kleine niet
ons eigendom was . 't Noemde mij soms "moeder" en de hemel vergeve 't mij, maar ik heb dat bet kind nooit verboden .
"'t Was liever bij ons dan t'huis . 't Hechtte zich aan ons alsof
't geen eigen vader of moeder had . . . . Ik beken 't, mij was de verleiding vaak to sterk . Ik geloof dat ik daarin niet wel heb gedaan ."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indien ik een priester geweest was
ik zou haar in den naam
der eeuwige liefde vergiffenis hebben geschonken . Nu, wist ik niets
to doen, dan haar de hand to drukken . Er is eene menschelijke zwakheid, tegenover welke ik mij onmachtig gevoel .
Doch genoeg over mijne kinderlooze vrienden . Mijn schets van
hun huwelijksleven is zwakker dan ik zou wenschen, vooral zwakker
dan hun edel, goed hart verdient . Dit edele hart spreekt zich uit
in een enkel woord, dat zij mij onlangs schreef, na een lang verhaal en menig verzoek in 't belang van anderen : "Wij zijn innig
gelukkig, " schreef ze, "maar gevoelen desniettemin immer levendig
wat wij missen . Nu trachten wij, op andere wijze nuttig en anderen
ten zegen to zijn .
„Boven alles doen wij ons best om ons hart vrij to houden van
afgunst, ons to hoeden voor de zonde van de gelukkigen to benijden .
"Een kinderlooze echt is een ramp, maar behoeft geen misdaad to
worden . Is 't niet zoo ?"
Ja, zoo is 't .

NEGENENTWINTIGSTE HOOFDSTUK .

Klein vrouwtj a pat heen.

Wij waren van weerskanten overtuigd van ons goed recht om de
schuld op onze wederpartij to werpen . Noch de een noch de andere
had bet initiatief genomen . Lieve hemel ! als dat bet geval geweest
was, zouden wij, nu 't er op aankwam, immers veel kalmer en
berustender geweest zijn ! 't Was duidelijk, dat wij aan aandrang en
overreding hadden toegegeven, dat de treurige geschiedenis uit bet
Paradijs onwillens door ons was gerepeteerd . Och, hadden wij 't
daarmee nu maar ongedaan kunnen maken !
Hoe zouden wij 't stellen als zij weg was ! Hoe zouden wij 't
verantwoorden, dat wij zelf haar, met eigen hand, aan vreemde,
onverschillige menschen hadden overgegeven ? Was er dan geen
schuilplaats meer onder on s dak? Was er geen ruimte meer aan onzen
haard ? Of had ons hart voor haar geen liefde meer, nu er anderen
waren, die gaandeweg bun deel waren komen vragen ?
Eens was zij ons ooilam geweest. Heugde 't ons niet meer, met
welk een verrukking wij haar in onze armen hadden gedragen, met
hoevele dure eeden wij gezworen hadden haar nooit to zullen
afstaan? 0, verrukkelijke morgen waarop wij voor 't eerst na dagen
van angst en zorg met ons beiden zaten to ontbijten, mij ne j onge
vrouw bleeker dan ooit, maar met een glimlach vol zaligheid op de
lippen, ik nog verlegen met mijn nieuwe waardigheid maar toch ook
zoo innig gelukkig . Tusschen ons in stond bet teenen wiegje en
daarin lag bet mooiste en liefste en aardigste schepseltje, dat de
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goede God ooit op deze wereld geplaatst heeft, dat reeds tegen ons
lachte hoewel 't nog niet lachen kon, dat wonderen van vroege ontwikkeling en buitengewone sluwheid vertoonde, terwijl 't zelf nog
niet eens wist dat het bestond . Wat wares we toen jaloersch op
elkanders zorgen, met welk een angst sloegen wij elkander ga, als
wij ons over de wieg heenbogen om ons to vergewissen, dat haar
niets ontbrak, dat zij nog steeds in het bezit was van de duizende
bevalligheden, die wij in haar ontdekt badden . Ik vond dat mama
nog heel wat zou moeten leeren eer de kleine recht gemakkelijk in
haar armen lag . Zij noemde mij onverholen veel to ruw, als ik ons
wicht op mijne beurt door de kamer wou dragen . Als twee kinderen,
die elkaar liefhebben, kibbelden wij om onze pop . Is dat eigenlijk
wel ooit veranderd en zal dit niet tot het einde onzer dagen zoo
blijven ?
En nu was dat kleine wicht door al de stormen en vlagen van de
kinderwereld heen een flink, opgeschoten meisje geworden, dat al
aardig in de hand kwam, dat mij vergezelde op wandelingen, die
voor manna to ver waren, en bij wijlen haar kleinen schepter zwaaide
over de anderen - een vrij groot leger van manschappen die zich
niet altijd aan de krijgswetten wilden onderwerpen, waarvan ieder
zijn eischen en zijn behoeften, zijn kleine en groote gebreken, zijn
eigenaardigheden van goed en kwaad allooi had .
Och, waarom moest ze nu juist weg?
Was er iets van aan, dat i k 't had doorgedreven, dat mijne eindelooze preken over de noodzakelijkheid voor meisjes om zich even
goed als de jongens een reispas door de wereld to verwerven de zaak
beslist hadden ? Had ik werkelijk dag aan dag beweerd, dat 't in
huis niet rustig genoeg was voor haar bestemming ? Had ik mijne_
vrouw werkelijk vervolgd met de beschuldiging, dat zij to veel van
het kind vergde, dat zij er een kleine huishoudster van maakte en
dat onderwijl de beste jaren voor het leeren voorbijgingen ? En, was
't waar, dat zij dit altijd tegengesproken had, dat zij wel gezorgd
had dat onze lieveling niet bij andere meisjes van haar leeftijd achterstond en dat zij als altijd maar had toegegeven omdat ze wel
wist, dat ik toch in 't eind gelijk wou hebben en de man het hoofd
was aan wiens gezag de vrouw zich behoorde to onderwerpen ? 0, zij
verweet mij niets ; ze hoopte maar, dat ik zelf niet to veel naar ons
kind zou verlangen als klein vrouwtje weg was
1k heb alles ontkend en ik ontken 't nog . Veeleer was 't een feit,
dat 't mijner vrouw maar een half woord had behoeven to kosten
om het geheele plan nog ter laatster ure in duigen to werpen, daar
ik nog nooit zoo sterke begeerte had gekoesterd dat haar moederlijke
teerhartigheid de zege mocht behalen op mijn quasi-mannelijke vast-
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beradenheid . Indien i k de zaak had doorgedreven, dan boette ik er
wel voor, ondanks mijn kalm redeneeren over de meest alledaagsche
dingen, ondanks de rustigheid waarmee ikk~een adres op den kleinen
koffer plakte en den sleutel omdraaide in bet slot . 't Was immers
een tijdperk vol droomen en illusien dat met dienzelfden sleutel
gesloten werd ! De nieuwe periode, die achter bet kostschoolleven
opdoemde, lag nog zoo ver van ons af . Daar tusschen zouden dagen
en weken en maanden verloopen waarin wij nauwelijks zouden weten,
dat wij een kind in den vreemde hadden . Als ze weer kwam, zouden
wij misschien onze Reveling niet herkennen ! . , .

't Scheen wel, dat diezelfde vrees zich ook van al de overige huisgenooten had meester gemaakt, en ieder nog ter laatster ure de banden wilde toehalen waarmee onze oudste aan alles en allen gehecht
was. Zoo lief, zoo hartelijk waren ze nog nimmer voor haar geweest
en zoo spoedig als deze laatste was nog nooit een dag onder ons
dak verloopen . 't Was of bet egoisme bet venster uitgevlogen was .
't Was of de dag der zegepraal voor mijne zedekundige vermaningen
was aangebroken . Zelfs de wilde jongens, van wie zij op andere
tijden zoo dikwijls kleine en groote plagerijen to verdragen gehad
had, staken de hoofden bijeen om to overleggen hoe en waarmee zij
haar genoegen zouden kunnen doen . De oudste beloofde plechtig, dat
hij haar om de acht dagen en letterlijk alles tot in de kleinste
bijzonderheden zou schrijven . `'nerd hij niet op zijn eigen dringend
verzoek tot intendant van haar kleine keuken en poppenledikantje
aangesteld en nam hij zich niet voor, die beide heilige reliquien met
zijn bloed to verdedigen?
Toen zij op den voormiddag in haar kamertje (dat volgens onze
$tellige verzekering h a ar kamertje blijven zou), bezig was order
mama's oog haar nieuwe jurken in to pakken, heb ik zelf gezien
hoe onze drie kleinste meisjes op haar rug en over haar schouder
hangend haar bezwoeren dat ze toch niet zou heengaan, met de kleine
armpjes om haar been verzekerden dat zij dit nooit zouden toelaten,
tot mijne vrouw er de tranen van in de oogen kreeg en een einde
aan de kleine tragedie maakte door to vertellen, hoe we haar met
kerstmis zouden inhalen en welk een heerlijken oudejaarsavond we
wuden hebben .
En daarop hebben wij voor 't Iaatst nog eens met ons drie'tjes
bet geheele huis en den tuin doorgewandeld en in alle hoeken haar
.naam gebeiteld, aan alle wanden de beeltenis van haar eerste jonge
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jaren opgehangen . Als zij weer kwam zou ze voor vele dingen to
groot en to geleerd en to verstandig wezen . Ofschoon we haar dan
even lief zouden hebben en rnogelijk trotsch op haar zijn, kostte 't
ons toch een stille traan van dit tijdperk to scheiden, waarin ook
wij zoo veel genoten hadden en, als dankbaarheid vrooinheid is, recht
innig vroom en goed waren geweest . Door de gang, waar straks haar
kleedje niet meer zou ruischen, had ik met haar op mijn rug rondgereden en op de trap hadden wij samen gebikkeld, toen ik nog
meer vrije tijd en minder zorgen had . 0, wij en zij zouden onder
God's zegen dezelfden blijven, maar de wereld veranderde en bet
leven houdt er tijdperken voor dit en tijdperken voor iets anders
op na . 't Is goed dat 't zoo is, maar wij zouden bet dikwijls anders
willen hebben !

Ik had mama moeten beloven haar zelf naar bet oord barer ballingschap to zullen brengen en mij nog eens met eigen oogen to
overtuigeli van wat wij uit duizend inf ormaties wisten, dat ze daar
goed bezorgd was, dat de juffrouw een juweel van een mensch was,
dat al de meisjes er uitzagen als vetgemeste engeltjes en dat ze er
eigenlijk meer voor haar pleizier leerden dan uit dwang of noodzakelijkheid . Al ging 't kind naar bet paradijs, zou 't nooit zoo gelukkig kunnen wezen als in huis, maar overigens hadden wij de
beste aller kostscholen uitgekozen . Hadden wij niet een eigenhandigen brief van de juffrouw, waarvan mijne vrouw verklaard had dat
Been moeder er een mooier schrijven kon en was bet moederlijk instinct in dit geval niet de scherpste en diepzinnigste aller critici ?
Toen de wagen, die ons naar bet naaste station zou brengen,
voorkwam, en ik zelf met bet koffertje kwam aandragen, omdat ik
op dat moment iets to doen wou hebben, scheen mijne vrouw evenwel al die goede indrukken verloren to hebben . De brief van de
juffrouw word nu op eens bet slechtste letterkundige product, dat
ze ooit onder de oogen had gehad . Er was blijkbaar dubbelzinnigheid in, want ik moest naar dit en naar dat nog eens goed informeeren . Er moest zonder twijfel 't een en ander tusschen de regels
to lezen zijn, want ik ontving de opdracht om op duizend kleinigheden to letten, zonder to laten merken dat ik bet spel niet
vertrouwde . Ik moest mijn vuist stilletjes in de matras van haar
ledikantje duwen en voelen of die ook to hard was . Ik woest, zonder dat iemand 't zag, eens even probeeren of de ramen van de
slaapkamer wel hoog genoeg open konden en tevens of ze des win-
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ters ook tochtten . Van alle spijzen, die het geheele jaar door op do
tafel kwamen, moest ik heimelijk proeven . Achter den rug van de
juffrouw moest ik de meid omkoopen en aan al de kameraadjes.
het vooruitzicht openen dat wij ze met de kerstdagen to logeeren
zouden vragen, ofschoon we er hoegenaamd geen plan op
hadden . Als een soort van sluipmoordenaar tegen het goed vertrouwen en een dief op het gebied der geregelde organisatie van het
instituut ging ik op reis . Was 't nu niet bepaald de verleiding mijner
vrouw, die mid to machtig was?
Toch heb ik zelf to dezen aanzien ook 't een en ander op mijn
geweten, want ik herinner mij, dat ik onderweg herhaaldelijk ons kind
heb opgestookt om toch vooral direct to schrijven als ze iets hebben
wou wat ze niet hebben mocha, en met haar to overleggen, hoe wij
sommige ingredienten, die bovenaan op den Index stonden, samen
zouden binnensmokkelen . 0, Minos ! die ook de vaders en moeders
zult richten, hoe zult gij 't in dit geval maken met de verzwarende
en hoe met de verzachtende omstandigheden !

't Was ons nooit zoo duidelijk geweest, welk een schat klein
vrouwtje voor ons was, dan nu 't bleek hoe lief hare ontelbare
vriendinnetjes haar hadden . Nog in de laatste oogenblikken liep 't
storm in onze gang en werden er duizende van die kleine
geheimpjes gewisseld, waarmee aankomende meisjes even als jonge
vogeltjes, die over den rand van het nestje kijken, elkaar moed
schijnen in to spreken tegen de onbekende wereld . Daarbij werd aan
ons kind door zooveel onderscheiden kleine persoontjes eeuwige
vriendschap toegezegd, dat men met recht zou kunnen vragen, waar
ze al die welwillendheid moest bergen . Ook werd er een kapitaal van photographietjes verhandeld, dat een aardige rooskleurige
collectie vormde en voor klein vrouwtje zeker als een diploma van
beminnelijkheid zou dienen . Onder then indruk liet ik mij gemakkelijk de be] ofte afdwingen, dat erweldra voor nieuwe conterfeitsels zou
gezorgd worden .
Het afscheid werd door een en ander vrij wat gemakkelijker
gemaakt dan ik mij had voorgesteld . Mama zelfs vergatden bergstroom
van tranen in haar eigen hart om to glimlachen tegen het bevallige
troepje dat ontroerd was even als wij allen waren . Zij kustte de vriendinnetjes alsof deze haar zouden kunnen troosten wanneer klein
vrouwtje weg was. Ze moesten heel dikwijls bij ons komen en zouden van alle brieven haar deel hebben . Toch was er een oogenblik
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waarop ik aan de zaak een einde meende to moeten maken, mijn
kind in den wagen tilde en den koetsier beval voort to rijden . . . .
Lieve deugd ! ik geloof dat nu, na jaren, mijn vrouw mij dat nog
niet vergeven heeft .
Toen ik met klein vrouwtje op de stoep van de kostschool stood,
overviel mij een gevoel van wrevel 'twelk de droefheid en hare trawanten overmande . Ik verbeeldde mij eeii soort van politieagent
to zijn, die eene arme gevangene kwarn afleveren aan de respectieve
autoriteiten . Eerlijk gezegd kan ik er nu niet aan denken zonder mij
to schamen en vergiffenis to vragen aan de brave zielen, die ik daardoor onwillekeurig miskend heb, want ons kind heeft niets dan liefde
gevonden waar ik op dat moment enkel winstbejag vooronderstelde,
spreekt nooit anders dan met dankbaarheid over de vrouw, die toen
in mijn oog eene strenge, onverbiddelijke abdis van een vrouwenklooster was, in wier hart ik geen plaats waande to zullen vinden
voor die teedere gevoelens, welke alleen recht van bestaan hadden,
naar ik meende .
Onze kostscholen zijn in geen enkel opzicht to vergelijken bij bet
instituut van Squeers, en de angstvalligheid waarmee men bij de
keus van de directrice der door mij bedoelde inrichting was to werk
gegaan, had ruimschoots haar loon gevonden in de vriendelijke persoonlijkheid welke ons in de gang to gemoet kwarn oin als 't ware
mijn twijfel en vrees voor goed weg to nemen . Of was er iets
gemaakts in de wijze waarop zij klein vrouwtje bij de hand vatte en
kon eene moeder meer warmte verlangen in den kus lien ze haar
op de lippen drukte ? Toch zal ieder, die ooit met een zijner -lievelingen op de stoep van een kostschool stond, den schroom begrijpen
waarmee ik de hand aan de bel sloeg en den staf niet breken, over
mijn ongenoegen toen ik daarna begreep dat mijn werk was afgeloopen, dat ik nu wel weer kon heengaan .
Of beduidde die smeekende blik van mijn kind, dat ik blijven
moest en nog meer vriendelijke indrukken meenemen? . . . . 0, die
indrukken bleven niet uit . Nieuwsgierig keken bier en daar meisjeskopjes om de hoeken en schuw kwarn een enkele van de eigenaressen
op ons af . 't Was kennelijk, dat de nieuwelinge behoorlijk was aangekondigd, dat zij het voorwerp van allerlei gissingen en verwachtingen geweest was . Tegen de instinctmatige vrees mijner vrouw
zagen alien er recht gelukkig en gezond uit, waren zij wandelende
getuigschriften van de goede, degelijke pot, die bier gekookt werd,
en de niet al to harde peluw, waarop deze gevangenen den nacht
doorbrachten . Ik behoefde dienaangaande geen verder onderzoek in
17
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to stellen en sprak in mijne qualiteit van verstandig vader ook liever met de juffrouw over het onderwijs . Ten slotte kreeg ik de
vergunning om mijn kind nog tot tien uur 's avonds bij mij in het
logement to houden . Als ik haar dan afleverde, zou de kloosterpoort
voor goed achter haar dicht vallen . Wezenlijk, bij zooveel voorkomende goedheid was 't leelijk van me, dat het woord „vergunning"
mij zoo geweldig hinderde

Wat heb ik moeten vertellen en zelf s fantaseeren, toen ik weer thuis
gekomen was ! 't Zou anders gebleken zijn, dat ik een recht domme
en onverschillige vader was, die om zoo to zeggen niets opgemerkt
had . Mijne vrouw had mij immers dadelijk to kennen gegeven, dat
ze alley haarfijn weten wou ! Toch geloof ik, dat zij zich teleurgesteld gevoelde toen ik nets dan goeds en voortreffelijks mee to deelen
had . Och, hoezeer zij zich ook verheugde, dat haar kind daar ginds
zou vertroeteld en gekoesterd worden, was 't Loch bard zich voor to
stellen hoe anderen de pretensie hadden haar even goed lief to hebben als wij, hoe door al die zorgen misschien de herinneringen aan
het ouderlijk huis op den achtergrond zouden treden . Evenwel, die
indruk was maar kortstondig . De liefde won't reeds op de j aloezie
nog eer de bewustheid van het onheilige dezer gemoedsstemming
recht levendig bij haar was geworden . Ieder begrijpt lichtelijk, dat dit
mij to meer aanspoorde om wonderverhalen to dichten, mij nog welsprekender to maken toen de lof van de juffrouw en haar inrichting
opnieuw ter sprake kwam . Ook nadat wij dat onderwerp van alle
kanten bekeken hadden konden wij 't nog niet loslaten . Met de
vluchtige indrukken die ik van de andere meisjes had meegebracht
toonde mijne vrouw zich vooral hoogst gelukkig .
Behoef ik er bij to voegen dat klein vrouwtje het onderwerp van
alle moederlijke vertogen en kleine huiselijke redevoeringen b 1 e e f,
dat ik mij zelven en mijn vrouw een keer of wat betrapte op de onvergef elijke fout, de of wezige als een model aan onze andere kinderen voor
to houden ? Zij, het kind in den vreemde, dat door de ijzeren noodzakelijkheid uit onze armen gerukt was, had geen enkel gebrek gehad
en zou honderde dingen, waartegen onze j ongens hun hartverhardden,
nooit gedaan hebben . Een model in gehoorzaamheid, was zij ook een
model in zachtmoedigheid geweest . Of had zip niet altijd verdragen
dat de anderen zich het grootste deel van elke gemeenschappelijke
bezitting toeeigenden en was zij ooit zoo onredelijk geweest to
begeeren dat alley lusten en luimen als een slak in hun huisj es zouden
wegkruipen, zoodra de wensch van een broertje of zusje zich hooren
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deed? Geen oogenblik hadden wij verdriet van haar gehad . Van
hare geboorte of was zij een engel geweest en gebleven .
Wisten onze jongens niet dat dit onwaar was? Ik geloof 't wel,
maar terwijl zij eensdeels eerbied koesterden voor het beginsel van
onze overdrijving, waren zij onder denzelfden indruk van welwillendheid als wij . Nu klein vrouwtje weg was . was al wat ooit reden tot een
oorlog op kleine schaal had gegeven, een misdaad geworden, waarbij
de schuld geheel aan hun kant was geweest . Dit bleek duidelijk uit
de zorg waarmee zij over hare reliquien waakten, de schier godsdienstige vereering voor elk plekje in huis of hof, waaraan zij weleer hare
bijzondere belangstelling had gewijd . Of is er ooit een tuintje zoo
netjes opgeharkt geworden ten behoeve van iemand die er niet in
kon wandelen, en is ooit door Grieken en Romeinen zooveel zorg
aan hunne huisgoden besteed als aan haar poppen ten deel viel?
Wij waren verstandig genoeg 't een en ander aan to moedigen in het
belang onzer jongens zelve . Elke dienst aan een afwezige betoond
is een zedelijk beginsel, dat gekoesterd en aangekweekt moet worden . De zegen der liefde keert terug tot hem, die haar beoefent, en
het gemoed, dat zich aan een edel werk wijdt, wordt zelf veredeld .
Bovendien ; met de heerlijke kerstdagen, waarnaar wij nog nooit
zoo sterk verlangd hadden, zou zij thuis komen . 't Ws mocht een el
dik in 't water liggen, de sneeuw tot torenhoogte zijn opgestapeld, de
storm waaien, dat alle boomen ontworteld werden, o n z e kerstdagen
zouden zoele lentedagen zijn en een krans van bloemen dragen .

DERTIGSTE HOOFDSTUK .

Met ons bei'tjes .
"Als je nu met den eersten trein gingt en met den eerstvolgenden terug kondt kolnen, zou ik 't heel pleizierig vinden . Gij begrijpt,
wij verlangen alien even hard naar het lieve kind . Kunt gij 't niet
zoo schikken dat ge thuis zijt . eer de kleintjes naar bed gaan . Ze
hebben er zich al zoo'n feest van gemaakt dat z ij hen zou uitkleeden
"Onmogelijk, lieve," antwoordde ik, terwijl ik strak op mijn spoorwegboekje keek en druk bezig scheen de meest gewenschte communicatie op to zoeken . , Onmogelijk . De trein, then gij bedoelt, gaat
precies weg op 't moment waarop ik aankom . De volgende sluit niet
aan to Utrecht en met den laatsten zijn we zeker niet voor half
twaalf thuis . 't Zal het best wezen, dat ik den vorigen avond ga,
een nacht overblijf en dan tegen twee uur met haar afreis . We dienen dan een karbonaadje of beafstuk in een restauratie to nemen,
want 't arme kind krijgt onderweg niets meer en komt to laat thuis
om van onze meid to verger, dat ze haar wat bewaren zal . Maar
dat is ook niets . Wij kunnen ons voor een enkele maal wel behelpen . Als gij zorgt, dat er een slaatje klaar staat, zullen wij onze scha
's avonds wel inhalen
Wezenlijk,' vervolgde ik, met verdeelde aandacht op den reiswijzer turende, want ik voelde dat ik
een kleur kreeg, „zoo zal 't het best zijn . Gij zijt toch niet bang
om een nacht alleen in huis to wezen ? Onze effecten zijn allemaal
bij mijn bankier en 't tafelzilver is oud model en dus maar de helft
waard van `vat 't gekost heeft."
't Was gemeen . Ik zat allerschandelijkst to liegen en to zwetsen.
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Ik maakte op de schromelijkste wijze misbruik van de onnoozelheid
mijner vrouw ten aanzien van spoorwegbilletten . Ik wist, dat zij mij
op mijn woord geloofde, ofschoon er geen slot noch zin in mijn berekening was . Als ik wou, kon ik zelfs zonder den eersten trein to
nemen heel goed op bet middageten thuis zijn . 't Was ten eenenmale
overbodig, dat ik den vorigen dag al op reis ging en een nacht
overbleef. Ik kon bet geld dat ik daarvoor zou moeten uitgeven
beter hesteden . Ik kon ons kind, als ik wou, vier en twintig uur
vroeger in de armen barer moeder voeren . Ik wist hoe deze naar haar
verlangde . Ik wist hoe de kleinen en grooteren allen uitkeken naar
de oudste, die ten overvloede wel niet met leege banden zou verschijnen . Ik wist zoo veel . Ik wist alles! . . . En toch, kannibaal die
ik was, gebruikten ik den officieelen reisgids oni to liegen of 't
gedrukt was, stelde ik onze spoorwegdirectien bloot aan de billijke
verwijten eener wanhopige moeder, die nooit begrijpen zou, waarom
een kind dat met de zomervacantie thuis verwacht wordt, niet bet
recht'heeft een extra-trein to eischen . Was de berusting, waarmee zij
zuchtend bet hoofd boog niet meer dan genoeg voor iemand die
een greintje gevoel in zich omdraagt? . . . .
Ik echter bleef onverbiddelijk in n-iijn valsehe rol . 't Was, hoe
ik bet ook uitrekende, niet anders mogelijk dan dat ik een nacht
uitbleef . 't Was schandelijk, maar de aansluiting leek naar niemendal .
Laat mij u mogen zeggen, dat ik rnijn plannetje had en dit voor
mijne vrouw verborgen wou houden, dat er tusschen klein vrouwtje
en mij een complot bestond, waarvan mama niets mocht vermoeden,
veel min vernemen . Zelfs als zij bet goedkeurde zou 't lang zoo aardig niet wezen en zouden wij nooit van ons hebben kunnen verkrijgen haar die kleine teleurstelling to bereiden . Nu was 't vooriemand
die eenmaal over de eerste leugen been was, de eerlijkste zaak
van de wereld .
De vacantie begon den 15en, maar klein vrouwtje had geschreven
dat als ik zelf kwam en 't heel lief aan de juffrouw vroeg en zij
van haar kant zorgde dat haar goed gepakt en alles opgeruimd was,
dat ze dan waarschijnlijk den vorigen avond al wel vrijzou kunnen
krijgen en als ik 't goedvond met mij then nacht in een logement
zou mogen slapen . Ze zou dat dolletjes vinden . Moe wist Loch niet
beter of ze kwam den volgenden dag pas . Wij bedrogen moe niet
en deden er niemand eigenlijk nadeel mee . We konden then avond toch
niet meer thuis komen maar daarentegen 's morgens metdeneersten
trein al weggaan . Zoo'n avondje met pa in 't logement vond zij jets
verrukkelijks .
Nu, dat was ook voor pa iets verrukkelijks . Zelfs ging deze, een-
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maal op then weg des bedrogs, onmiddellijk een schrede verder en
werkte het plannetje geheel uit. In plaats van 's morgens met den
eersten trein to gaan, zouden wij met ons beitjes den geheelen
voormiddag door bosch en velden dwalen . De 15e liet ons, evenals
alle dagen, vier en twintig uren speling . Mijn vrouw kon er nooit
zooveel bij verliezen als wij er bij wonnen .
Ik ging dus den 14en welgemoed en niet al to bezwaard van
geweten op reis. Ik had de noodige maatregelen voor de veiligheid en
zekerheid van de mijnen genomen en mijne vrouw wel op het hart
gedrukt zich in geen enkel opzicht ongerust to maken, waar zij,
geloof ik, ook geen plan op had . Z ,*,j en de andere kinderen zouden
als gewoonlijk hun tijd besteden met de toebereidselen voor onzen
feestelijken intocht . Tntusschen zouden zij zeer belangrijke vragen
behandelen, als daar zijn : hoe groot klein vrouwtje wel zou geworden zijii, of ze Dog even lief zou wezen als altijd, of ze knap zou
geworden zijn en hoelang ze nog op school zou moeten blijven, hoelang de vacantie precies duurde en . . . wat ze wel zou meebrengen?
Als ze aan 't eind van die problemen waren, zouden ze weer van voren
of aan beginnen . . . .
En onderwijl stapte ik in den waggon en vertelde aan een paar
kennissen, die toevallig ook op reis gingen, Diet zonder hoogmoed,
dat ik mijn oudste dochter van school ging halen . Zij werd al een
heele dame, ze was tusschen de vijftien en zestien jaar en bijna zoo
lang als haar mama
Of ik niet vond dat ik zelf al mooi
oud werd, als ik met zoo'n bijna volwassen meisje aan den arm
liep? 0 ja wel, maar aan den anderen kant voelde ik mij daardoor
ook verjongd en ik kon mij weer zoo geheel verplaatsen in de dagen
toen hare moeder de bruid was en wij ons inbeeldden dat alle menschen ons aankeken . Van tijd tot tijd voelde ik wel, dat er meer
stilstand in mijn bloed kwam . Ook begonnen mijne Karen bij het
grijsworden de meetkunstige reeks to volgen, maar 't hart was nog
jong en het voorjaar vond mij Dog jaar op jaar bezield om weer mee to
doen . . . . Nu dat was bij hen ook Dog 't geval . Ze wenschten
mij goede reis en hoopten maar, dat mijn kind Dog lang een kind
zou blijven . Ze hadden ook dochters van then leeftijden verklaarden
eenstemmig dat 't alleraardigst goedje was . . . . Of mijne vrouw Diet
erg verlangde ? ? . . . . Natuurlijk . Dat konden ze begrijpen .

Toen ik met den trein, die juist den 14en scheen uitgekozen to
hebben om zijne verwantschap met de oud-Hollandsche trekschuiten
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de toonen, zeker een kwartier to laat aankwam, zag ik tot mijn
onuitsprekelijke verrassing klein vrouwtje op het perron staan . Zij had
even hard meegewerkt als ik . Door vleien en aanhouden had zij
de juffrouw al weten to belezen . Ze mocht den geheelen avond bij
mij blijven, in het logement slapen, morgen haar koffertje laten halen
en de vriendinnetjes nog even goeden dag komen zeggen . De
vacantie was dus al zoo goed als begonnen . Aarde en hemel hadden aan weerszij een contract geteekend om haar met zegeningen en
weldaden to overladen . Nooit had ze zoo vast plan gemaakt om
recht veel to genieten . Ze had nog nooit in een logement geslapen .
Ze hoopte maar, dat wij een paar kamers vlak naast elkaar zouden
krijgen en ze zou mij morgen ochtend voor dag en dauw komen
roepen . We mochten dan zeker wel samen op onze kamer ontbijten .
Zij zou thee zetten en boterhammen maken . 't Was erg jammer, dat
die goede bedrijvige moe die thuis altijd zooveel to bedisselen had,
haar daarbij niet zien zou en dat zij moe ook niet bedienen mocht,
want nu was ik bij haar thuis of om zoo to zeggen bij haar to
logeeren . Morgen na 't ontbijt gingen wij zeker eene groote wandeling
doen ; of moesten we met den eersten trein al op reis ? . . . . Hoe
maakten ze 't allemaal thuis ? De kleintjes waren heel lief had ma
nog voor een paar dagen geschreven . Zij verlangde erg ze allemaal
weer to zien .
Zij had zoo keuvelende haar arm in den mijnen gelegd, en we
waren zeker al wel Lien minuten voortgewandeld eer ik tot de
bewustheid kwam dat zij waarlijk een heele dame geworden was en
dat ik moeite had haar vluggen haastigen tred bij to houden .
Ofschoon ik heel goed den weg wist, achtte zij zich blijkbaar gerechtigd en zedelijk verplicht mij to geleiden . Den kortsten weg naar
't logement kent u toch niet," zei ze met een ondeugend glimlachje .
„De kortste weg loopt langs de school ."
We kwamen langs de school en we liepen, o zaligheid ! de school . . . .
voorbij, om ons een paarminuten later aan hethotel door een zeer buigzainen knecht to hooren verwelkomen, met de beleefde vraag of wij
dadelijk onze kamers wilden bekijken of eerst wat gebruiken in de
groote gezelschapszaal . Natuurlijk trok klein vrouwtje mij aan den arm
en dwong mij to zeggen, dat ik eerst wou zien hoe de kamers ons
bevielen . De hotelhouder had, zooals ik bemerkte, mijn brief over dit
onderwerp ontvangen en ik was verlangend to zien hoe hij aan mijn
opdracht gevolg had gegeven . „Een kamer met twee kabinetjes zijn
tot meneer's beschikking," zeide de beleefde bediende . 't Is een
beetje hoog, maar het hotel was vol en de brief kwam heden morgen
pas aan . Wil u maar de goedheid hebben mij to volgen ?"
Wig volgden gedwee, en ziet ! toen we, na den Jacobsladder
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beklommen to hebben, onze kamers met de twee kabinetjes zagen,
waren we boos, dat de man uit naam van zijn patroon excuses
gemaakt had . Mooier hadden wij ons geen logies kunnen denken !
Aardiger, gezelliger, vriendelijker kamertjes dan deze heele en twee
halve waren er in de geheele wereld niet . 't Waren kamertjes, die
voor ons gebouwd of liever geknipt waren, met een grappig behangsel en keurige neteldoeksche overgordijnen . Ze waren gestoffeerd met
meubels, die alle andere solide meubels in soliditeit overtroffen
en ademden in alle hoeken een zindelijkheid en netheid, waarvoor
zelfs mijne vrouw niet zou nagelaten hebben haar innige bewonderin g uit to spreken . Op de beide ledikanten in de kabinetj es
ter rechter en ter linkerhand lag bet hagelwitste linnen, dat ooit
in Overveen of Hillegom gebleekt is .
Klein vrouwtje was over alles in verrukking . Nadat ik den
knecht verzocht had ons beneden in de zaal een geimproviseerd
soupertje klaar to maken . gingen wij alles stuk voor stuk bekijken
en vroeg ze mij in vollen ernst of ik dat opzettelijk zoo had
laten inrichten en of ik wel zeker was, dat er geen tooverij in 't
spel was . Daarop nam zij deftig een kaars en ging in haar kabinetje om haar toilet to maken, wat volstrekt niet noodig was,
en den grooten spiegel to bewonderen . Toen ze daarmee gedaan
had, kwam ze met een echt huismoedcrsgezichtje bij mij en pakte
mijn klein handvaliesje uit, waarvan ik haar den sleutel zonder
aarzelen had afgestaan . Daarbij betoogde ze, dat ik allernoodzakelijkst zoolang in den grooten leuningstoel in den hoek moest gaan zitten, want dat ik verreisd was . Zij zou zich zooveel mogelijk haasten alles
in orde to brengen ; maar ik moest een oogenblik geduld oefenen .
Toen zij klaar was, gingen wij gearmd naar beneden en proponeerde ze mij voor bet souper nog even een straatje om to wandelen . Ze begonnen nu juist bet licht in de winkels op to steken . Ze
moest, voordat wij morgen samen uitgingen, noodzakelijk nog een
paar nieuwe handschoenen koopen, die ik betalen zou, omdat haar
geld op was . Vervolgens zou ze mij wijzen waar de domine woonde
bij wie zij op de catechisatie ging en waar het lokaal van de rederijkers was, wier voorstellingen ze een paar malen had mogen
bijwonen en waarover zij ons uitvoerig geschreven had . Daar ik dit
goedkeurde, na mij overtuigd to hebben, dat er in de eerste drie
kwartier geen quaestie van een souper of soupers-gelijke zou wezen,
stapten wij in eens door de straat op en dwaalden weldra rond
in bet kringetje barer dagelijksche en daaroni voor mij meer dan
alledaagsche indrukken . Alles interesseerde mij, omdat zij blijkbaar
zoo gelukkig was 't mij to kunnen aanwijzen . Dat ik onder then
invloed na tien minuten verklaren nloest den terugweg naar bet
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hotel zonder haar niet meer to kunnen vinden, vond zij allergrappigst. Ik was een recht domme papa en 't beste was, dat zij na de
vacantie maar thuis bleef en dat ik in haar plaats naar school toe
ging . Mijne domheid bleek nog to meer, toen ik een paar glace
handschoenen van vier en dertig stuivers op zestien taxeerde en een
oogenblik scheen to willen tegenspartelen, eer ik ze betaalde .
Toen wij weer in bet logeinent kwamen, stond ons eenvoudig
avondeten in de groote zaal aan 't eind van een lange tafel gereed .
Toen klein vrouwtje zag, dat er behalve ons nog wel een twintig gasten waren, trok zij haar neus op en werd 't nu mijn beurt om haar
to bedienen en tot vrijmoedigheid aan to sporen . Zooals ze mij
later vertelde, had zij 't niets aardig gevonden, dat ik tegenover haar
was gaan zitten . Alle menschen hadden haar aangekeken en een
oudachtig beer, die haar vooral heel lang had zitten aangapen, was
blijkbaar op 't punt geweest to vragen of ik voor dat kind heel
geld moest betalen en of ze net zooveel mocht eten als zij wilde .
Het tafellaken was in een ommezien servet geworden .

Daar wij vroeg op wilden, gingen wij vroeg naar bed . Klein
vrouwtje deed 't niet zonder nog eens zorgvuldig in alle hoeken en
gaatjes van mijn kabinetje to hebben gekeken om zich to vergewisssen dat alles puik in orde was . Ik was 't thuis zoo goed gewend,
zei ze, en verdiende in mijn qualiteit van de beste alley vaders geen
harde peluw, wanneer ik eens voor een enkelen keer op reis ging . Als ik
haar een groot pleizier wou doen, dan moest ik haar mijn horloge
geven om dit voor haar bed to kunnen zetten . Zij zou mij dan vroeg roepen, want ze zou zeker al voor bet krieken van den dag wakker
worden . Zou 't iemand daarnaast hinderen als zij onder bet uitkleeden een liedje neuriede ? Ze lion 't haast niet laten en ze vond dat
haar dit altijd zooveel goed deed als ze overdreven vroolijk of overdreven bedroefd was . Als ze niet zoo erg naar,moe en de broertjes
,en zusjes verlangde, dan zou ze mij proponeeren een dag of veertien zoo met zijn. bei'tjes in dit logement to blijven -- maar die
goede moe zou ook zoo erg verlangen . Waarom was die er nu
niet bij ?
Wij lieten de deur van onze kabinetjes openstaan en klein vrouwtje
vertelde mij onder bet naar bed gaan en nog lan g nadat ik er al in lag
de j ongste wederwaardigheden van haar kostschoolleven, waarin ik
minstens even veel belang stelde als zij, waaromtrent ik eenige
domme aanmerkingen maakte, die mij evenwel genadig vergeven en
op rekening mijner onnoozelheid gezet werden . Tusschen de regels
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door vernam ik daarbij, dat ze al haar weekgeld had moeten
opmaken ten. behoeve van een prachtigen geborduurden kraag voor
moe en een paar vorstelijke pantoffels voor een oom, die binnenkort
zijn zilveren bruiloft als celibatair zou vieren, waartegen ik
natuurlijk geen enkele bedenking kon maken .
Eer zij slapen ging, kwam zij op haar kousen nog even naar mij
toe om mij goeden nacht to kussen en to verzekeren, dat ik de beste
van alle waders was, wat ik een oud thema en eene oude variatie
noemde .

Toen ik den volgenden morgen wakker werd wierp de zon eeii
breeden straal door de half geopende deur van mijn kabinetje, als
om mij to vertellen dat mijn vrome wensch vervuld zou worden, dat
't een dag als uitgezocht zou zijn voor iemand, die met zijn dochter
een mooie wandeling ging doen . Juist toen ik de zon daarover mijn
compliment wou maken, werd die straal ondersehept. 't Was klein
vrouwtje, die in haar wit nachtgewaad een engel geleek zoo pas,
neergedaald om mij een vriendelijken morgengroet to brengen . Ze
was, uit vrees dat ik to vroeg wakker zou worden, bezig zonder
gerucht de groene jaloezieen, die ik den avond to voren niet eens
had opgemerkt, heel zachtjes neer to laten . Toen haar dit gelukt
was en zij vervolgens haar vriendelijk kopje om het hoekje van de
deur stak, haastte ik mij de oogen to sluiten . Ze mocht niet weten
dat haar zorg overbodig was ; ik was veel to nieuwsgierig wat ze
verder zou doen om haar in hare plannen to storen . Zelfs toen zij
op de teenen nader sloop en zacht een kus op mijn voorhoofddrukte,
hield ik mij onbewegelijk, bedwong ik met kracht de neiging om
mijne armen om haar hals to slaan . Ik voelde instinctmatig, dat ik
daardoor bet rag van duizend kleine geliefkoosde plannetjes,zouverscheurd hebben .
Een poos bleef alles rustig . Klein vrouwtje was weer naar haar
eigen kabinetje geslopen en aan een paar onbescheiden waterstra
len, die kietterend in de waschkom terugvielen, begreep ik, dat
zij haar toilet maakte . Toen dat gedaan was, zag ik haar weer tusschen bet raam en mijn deur been en weer trippelen . Ze was nu
bezig ons gemeenschappelijk salon opteknappen . Ofschoonikschier
geen geluid vernam begreep ik dat hare bedrijvigheid geen ander
doel kon hebben . Een kwartier later, toen de bediende de laarzen
der verschillende nommers kwam rondbrengen, hoorde ik haar
zacht de kamerdeur open maken en fluisterend vragen of hij zorgen
wou, dat we binnen een half uur theewater en ontbijt boven kre-

MET ONS BEI ' TJES .
267
. ... ... .... ... .. .... ... ... ... ... .. .... .. ... .... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... .... .. ... .... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ..

gen . Daarna ging ze op een stoel vlak bij bet raamm zitten met bet
kennelijke doel omn de wacht over mij to houden en dwong mij daardoor opnieuw de oogen to sluiten en to veinzen dat ik sliep . En
werkelijk zoo ik al niet sliep, dan droomde ik toch schoone en liefelijke droomen, die tot een gebed samenvloeiden voor bet kind, dat
mij op dit oogenblik in de majesteit barer liefde gewikkeld hield,
en over m~j meende to waken !
Zoodra de knecht zoo stil mogelijk den zingenden theeketel en
de verdere benoodigdheden voor bet ontbijt binnengebracht had, verliet klein vrouwtje haar wachtpost en hoorde ik haar, even omzichtig
als zij daar straks met de jaloezie6n gedaann had, de toebereidselen
maken waarmee oude en jonge huismoeders gewoon zijn den dag to
beginnen . Nu en dan als een kopje of schoteltje wat sterken weerklank gaf, meende ik, ofschoon ik bet niet zien kon, Loch to
bemerken, hoe zij den vinger op de lippen lei en angstig luisterde
of ik ook wakker was geworden . Met dezelfde zorgvuldigheid werd
de theeketel van bet vuur genomen, toen hij al to sterk begon to
razen .
Eindelijk was ze kant en klaar, en kwamm ze mij roepen met bet
verwijt, dat ik een schandelijk luie papa was, die onverantwoordelijk
lang had geslapen . Zij haalde de jaloezie6n nu hoog op en liet
de volle zon in de kamer schijnen . Als ik de goedheid had direct
op to staan zou ik kunnen zien, dat 't verrukkelijk mooi weer was,
dat alles ons uitlokte tot een fameuse wandeling . Als ik niet to
dommelig was omm to kijken, zou ze mijn horloge halen en mij overtuigen dat 't al half zeven was .
Natuurlijk hield ik mij alsof die laatste mededeeling mij hevig
verschrikte . Terwijl zij weer naar ons salon ging omm een kop thee
to halen, sprong ik haastig bet bed uit. Een kwartier later zat ik
tegenover haar aan bet ontbijt en kreeg een omstandig verhaal van
allerlei kleine kostschoolvergrijpen, waaraan zij zich vooral 's morgens vroeg had schuldig gemaakt, als daar waren : bet schrijven van
brieven met potlood op haar hoofdkussen als lessenaar of bet smeden
van complotten met de buurtj*es, zonder dat de rust der wachthebbende secondante gestoord werd . Zij vergat daarbij geheel en al, dat
een vader een soort van hoofdinspecteur van politie is .
Toen bet ontbijt was afgeloopen, wilde ik den knecht bellen, teneinde mij op de hoogte to stellen van de mooiste enn voor ons
bestek meest doelm atige wand elingen, m aar klein vrouwtj e hield mijne
hand terug en verklaarde plechtig dat ze nooit zou dulden, dat een
ander dan zij zich daarmee bemoeide. Terwijl ik gerust lag to slapen, had zip haar plannetjes reeds gemaakt . Om 6en uur moesten
wij in de restauratie zijn, waar wij samen een karbonaadje zouden
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eten, want de trein ging precies vijf minuten v66r half drie . Voor
dien tijd moest zij nog aan de school wezen om haar kennisjes
goeden dag to zeggen ; dus tegen twaalf uur weer in de stad . Van
acht uur af, (want 't was nu nog geen half acht en haar toilet was
in een ommezien gemaakt), hadden we dus vier volle uren om in de
wei to loopen . Zij zou mij daarbij den weg wijzen door allerlei verrukkelijke boschjes . Op een heel stil plekje bij een boer zou ze mij
de heerlijkste melk laten drinken die ik ooit geproefd had . Ze was
boos dat ik er een oogenblik aan gedacht had bet een en ander bij
den knecht to informeeren . Ik was bij haar to visite . Ik had hier niets
to zeggen . Als ik de rekening betaalde, was 't al meer dan genoeg .
Verder verlangde zij voor al haar moeite niets dan dat ik haar in
't vervolg geregeld zou komen halen en er dan altijd zoo'n prettig
dagje afnemen . Die goede lieve mama verloor er immers niets bij .
Van middag kwamen wij precies met den eersten klokslag van de
vacantie t'huis . . . Of er meer zulke brave vaders in de wereld
waren ? Neen, zulke vaders waren er niet .

Wat hebben we dien voormiddag rondgedwaald ! 't Was of wij
ons geheele leven nooit iets anders gedaan hadden en nooit iets anders
zouden to doen krijgen . Klein vrouwtje werd niet moe mij alles aan
to wijzen . Aan elken boom dien wij voorbij liepen was eene kleine
herinnering verbonden . Hier had zij de geheime geschiedenis van een
barer kameraadjes gehoord, die mij onder de heilige belofte van stilzwijgendheid oververteld werd ; daar had zij met eenharer intiemste op
de gemeenschappelijke kostschoolpromenade eenplannetje beraamd
om to gaan vagebondeeren, en ginds had zij werkelijk voor langer
dan een half uur aan dat voornemen gevolg gegeven, wat door een
wonder voor de juifrouw verborgen was gebleven en waarvan zij niet
eens een kleine gewetenswroeging had over gehouden . Voorts wist zij
elk oogenblik bij een kromming van den weg een verrukkelijk plekje
om eens even op bet gras to gaan zitten en een eindje verder was een
bank, vanwaar men een mooi gezicht had op de stad . Daarbij bleef
zij tot bet belachelijke in haar rol van huismoedertje . Zij decreteerde
dat ik moe was, zoodra haar de lust bekroop oni als een jonge
zigeunerin haar kamp op to slaan en permitteerde mij genadig een
sigaar op to steken, toen zij begreep, dat wij ver genoeg van de stad
verwijderd waren om alle etiquette op zij to zetten . Daar ik geen
lucifers bij mij had, ging ze zelf naar een Boer, die op bet land aan
't werk was, en vroeg brutaal zijn vuurslag en tonder to leen, waarmee zij Lien minuten Ian g to vergeef s trachtte mij to helpen . Toen 't
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tegen half elf Rep, verklaarde zij plechtig, dat 't nu tijd was om
onze luncheon to nemen en bracht ze mid naar een onaanzienlijk
boerderijtje met een vervallen prieeltje en een onleesbaar uithangbord, en zorgde dat de boerin ons van brood en melk voorzag.
Daarop verzocht zij mij haar een kwartje to leenen en betaalde zij
eigenhandig onze geringe vertering. Ze zou 't mij onfeilbaar van
haar weekgeld `terug geven .
Zal ik zeggen dat i k, die natuurlijk gewillig met mij liet sollen,
onder dat alles als in een droom verkeerde ? Neen . Veeleer zal ik
zeggen, dat alles zoo klaar was, dat niet alleen bet heden maar
de verre toekomst geopend voor mij lag . Ik zag klein vrouwtje in
't groot even bedrijvig, even vriendelijk, even zachtaardig, even
bekoorlijk als nu in 't klein . . . en ik zou iedereen mijn doodsvijand
genoemd hebben, die beweerde dat ik dweepte, dat ik slechts den
vrijen loop liet aan mijne wenschen en beden . Wat ik zag was in
allen deele werkelijkheid en de dankzegging, die er opsteeg uit mijn
hart, was zeker even waar en even waarachtig als ooit eene dankzegging geweest is . Als klein vrouwtje volwassen was en de wijde
wereld voor haar openstond, zou zip immers de heerlijkheid der
natuur en bet gezang der vogels en het groen der boomen weten to
vinden en to genieten ! Hoe zou 't dan ooit donker kunnen wezen
op haar pad ? Hoe zou de zon den moed hebben zich schuil to houden als zij op hare wijze haar buitenpartijtjes wilde houden ! . . . .

Klokke twaalf waren we weer aan de poort en begaven wij ons
langs een omweg naar de school waar mijn kind nog een hartroerend
afscheid moest nemen van een heirleger vriendinnetjes, die zij in zes
weken niet zou zien . Voor geen geld ter wereld zou ik dat tooneeltje
hebben willen missen .
't Was een Babel van verwarring . Alle reglementaire bepalingen
schenen afgeschaft of werden door de jonge dametjes met voeten
getreden . Behalve de blijdschap over bet felt, dat de vacantie
begonnen was, had niemand of niets gezag hinnen de kloostermureu .
De nonnetjes, die zoo aanstonds de wereld zouden binnenrennen,
waren niet langer to houden van pret en opgewondenheid. Toch werd
er geen wanklank gehoord dan die van koffers en kisten, die langs
de treden der trap klotsten of krassend en krijschend over desteenen
in de gang werden gesleept . De huisknecht liep tegen alle regels
en voorschriften in zijn overhemd door bet huis . Sommigen der
kweekelingen hadden nog papillotten in bet haar en bij anderen was
de krul er weer uit . Er waren er, die reeds haar hoedje had-
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den opgezet, ofschoon ze pas over een uur zouden afgehaald worden
en anderen die wanhopige pogingen deden om de kist dicht to krijgen, waarin zij nog op 't laatste oogenblik een vreeselijk groot pak
schoolboeken hadden gestopt, ofschoon 't aangeentwijfel onderhevig
was, dat zij geen oogenblik van plan waren in de vacantie iets uit
to voeren . De juffrouw en de secondanten liepen, 't zij tot haar
onsterfelijke eer gezegd, met een glimlach tusschen al dat gewoel
been en weer en poogden to helpen in plaats van to berispen . Toen
wij met ons beitjes binnenkwamen, lieten zij zich in 't minst niet
storen . Ze waren en om de meisjes en uit kracht barer eigen natuur
kennelijk dol blij, dat de vacantie daax was ; aan de manier waarop
zij mijn meiske vroegen of zij veel geprofiteerd had, zag ik dat 't
haar schuld niet was, zoo de orde der school belette aan bet element levenslust en pret elken dag meer uitbreiding to geven dan 't
geval was .
Het afscheid vanhare schoolkameraadjes bestond bij klein vrouwtje
in een langen kus en een milliard belof ten van brievenschrijven en portretten-wisselen waarvan zelf s een onin gewijde al bet onmogelij ke dadelijk zou begrepen hebben, terwijl het afscheideindigde in de ontdekking, dat meerdan de'helft dermeisjes met denzelfden treinvertrekken
zouden als wij endat de ontroeringdus vrij voorbarig geweest was . Dit
belette evenwel niet, dat't tot bet Bind een volledig afscheid bleef . Bij
een paar die na de vacantie niet terug zouden komen had't er zelfs
veel van alsof de betrokken partijen zeker waren elkaar in dit leven
nooit to zullen weerzien . Toen dan ook klein vrouwtje haar arm in
den mijnen gelegd had en wij samen de stoep afgingen, zei ze met
bet ernstigste gezicht van de wereld, dat zoo'n laatste dag vour de
vacantie eigenlijk de treurigste dag van haar leven was .
Wij hadden de restauratie, waar wij ons gezellig dinertje meenden
to houden, met zorg uitgekozen . De zaal had een mooi ruim uitzicht,
was keurig gemeubeld en dicht bij bet station . We konden dus alles
wat wij to doen hadden op ons gemak doen . En, klein vrouwtje
had weer heel wat to doen . Zij had 't zoo druk als een huismoeder
die eon aantal gasten genoodigd heeft . Zij moest zorgen, dat alles
netjes voorgediend werd en vooral dat ik van alle gerechten mijn
portie kreeg . Daarbij had zij vast besloten om de taaiste karbonade
delicieus to noemen en half gare groente to prefereeren boven den
fijnsten schotel van 's konings tafel . Haar opgeruimdheid, haar
bedrijvigbeid en hare koinieke heerschzuchtigheid maakten dat ook ik
mijn critischen smaak verloor en haar toestemde, dat ik zelden zulke
prachtige gepofte aardappelen gezien had en dat ik den Hemel op
mijn knieen zou danken, als ik elken dagzulke overheerlijkepeertjes
op tafel kreeg . 't Spreekt van zelf dat elke schotel, die ons voor-
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gezet werd, klein vrouwtje tevens aanleiding gaf orn mij tot in de
kleinste bijzonderheden in to leiden in de geheimen van de kostschoolkeuken, niet zooals deze feitelijk bestaat maar zooals ze to vinden is in het brein en de levendige verbeelding van een aantal
jonge meisjes in de jaren van haar groei .
Toen het diner was afgeloopen, kwam ons kolossaal dessert op
tafel en dronken wij samen een half fleschje fijnen wijn, omdat 't een
feestdag was en ik volgens het advies van klein vrouwtje morgen
weer aan mijn gewone bezigheden zou moeten en anders nooitvacantie had . Onder een fijne sigaar, die zij van den knecht gekocht
had, moest ik haar voorts een heele boel vertellen van de plannetjes
die ik gemaakt had om haar het leven in de eerstvolgende weken zoo
prettig mogelijk to doen doorbrengen . Met de echte gulzigheid van
een kostschoolmeisje at zij onder die bedrijven al de koekjes en
ulevellen op en zocht ze philippines uit om straks met mij op alle
mogelijke variaties uit to maken. Ze schaterde daarbij nu en dan
zoo luid, dat de andere gasten ons begonnen aan to kijken en ik
haar in vollen ernst moest herinneren, dat wij niet langer in het
bosch waren maar nagenoeg aan 't eind van onze vrijheid . Op den
trein zou zij al vast beginnen moeten met haar gezichtje in een
effen plooi to brengen . Daarentegen zou de vroolijkheid weer met
dubbele kracht haar gang gaan als wij thuis kwamen, waar moe en
de anderen nu reeds met bet horloge in de hand zaten uit to rekenen, hoe lang 't nog duren moest eer zij er wezen kon . Die goede
moe ! Als zij er maar eens bij had kunnen wezen ! Zou 't maar
niet 't best zijn, dat we haar niet vertelden hoe wij den dag hadden doorgebracht ?
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aan het station vonden wij de halve kostschool, een heelers zwerm
jonge levenslustige vogeltjes, die de uitvinding van den stoom en de
spoorwagens al weken lang inhun avondgebedje hadden opgenomen,
die zich de gelukkigste en gezegendste aller men schenkinderen zouden achten als ze gezamenlijk met haar alien een coupe konden
machtig worden en die er sinds een paar uur haar zinnen opgezet
hadden dat ik 't wezen moest, die haar in de vervulling van then
wensch zou behulpzaam wezen . Zonder er lang over to denken nam
ik die •rol dan ook maar met welwillendheid op mij en bewerkte ik
door een paar sigaren wat zij voor een wonder van . overleg en goede
directie aanzagen. Ik kwam dus met negen jonge dames, waaronder
mijn klein vrouwtje, in een compartiment zitten en genoot twee a
drie uur lang al den geur van een vroolijkheid en uitgelatenheid,
waarin geen enkele druppel ordinaire kwaadsprekendheid gevallen
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was . Ik leerde bet kostschoolleven van alle kanten kennen zonder
door 6en wanklank geergerd to worden . Vrijmoedigheid en openhartigheid zijn immers altijd beminnelijk wanneer men de overtuiging
heeft dat het hart zoowel voor de goede als voor de minder goede
indrukken heeft opengestaan ? Hoe zoude er in de hartjes van die
dartele kinderen die naar huis gingen, nadat ze maanden lang met
de orde en den regelmaat hadden geworsteld, een plaatsje geweest
zijn voor wrevel of boos opzet ? Als zij zich bezondigd hebben door
nu en dan, wanneer de trein aan een station stilhield, den een of anderen eerzamen burger to bespotten, dan wil ik gaarne onder eede
verklaren dat dit alleen toegeschreven moet worden aan haar onbetoombare neiging om1 to lachen . Men lacht zoo zelden als de uren
voor het leeren het grootste gedeelte van den tijd in beslag nemen
en de harde lessen ontbolsterd moeten worden door de fijne handjes
van haar, die voor wildzang in de wieg zijn gelegd .
Waaromm speelde er desniettegenstaande toen wij dicht bij onze
bestemming kwamen een peinzende trek omm de lippen van klein
vrouwtie ? . . . Was 't omdat het oogenblik van scheiden nu voor
goed voor haar en hare vriendinnetjes komen zou of was 't onder
den indruk der aanstaande aandoening als zij in mama's armen zou
vallen ? . . . .
In den wagen, die ons straks van bet station naar huis bracht
zou zij 't mij vertellen . Het betrof niet alleen haar, maar ook mij .
Als zij 't mij vertelde, zou ik zien dat 't iets heel verschrikkelijks
was . Ondertusschen duurde 't geen twee tellens of zij scheen 't weer
vergeten to zijn of wel haar hart to verharden tegen de waarschuwende stein van het geweten .
Och, ik begreep maar al to goed, waarop zij doelde en wat haar
verontrustte . Voelde ik zelf niet, nu wij al dichter en dichter bij huis
kwamen, dat er iets misdadigs in ons bedrog geweest was, dat wij onze
kleine leugentjes onmogelijk zouden kunnen volhouden? Als mama
haar aan het hart drukte, zou zij dadelijk uit de school klappen en vertellen hoe veel pleizier zij gehad had . . . . "Pa ! " zei ze dan ook, toen
zij afscheid van haar vriendinnetjes genomen had, we zullen ma.
den volgenden keer meenemen, vind u ook niet ?"
Het effect van deze kleine boetedoening was geheel overeenkomstig haar wensch en den mijnen . Toen mijne vrouw hoorde, hoe wij
onzen dag besteed hadden, was zij recht verblijd en verzekerde mij,
dat zij volstrekt niet jaloersch was omdat ik dit alleen had genoten .
Toch zou zij er de volgende maal alles op inrichten omm mee to
kunnen gaan . Zoo is 't de volgende maal dan ook geschied . . . . en
toen hebben we met , ons drie'tj es" nog meer genoegen gehad dan
met ons bei'tjes ."

EENENDERTIGSTE HOOFDSTUK.

Die goede oude tante .
Mijne jongens kunnen haar geducht plagen. Doch pas op, als gij
daaruit zoudt willen afleiden, dat gij 't ook moogt doen . Als een
ee~lig man zullen zij voor haar opkomen . Ook is niets to duur als
tante maar heeft laten merken dat zij er zin in heeft . En Loch (ik
herhaal 't), Loch kunnen ze haar geducht plagen . . . . Zouden de knapen weten, dat mijne broers en ik dit in onze jeugd ook al gedaan
hebben, dat tante alles van hen verdragen kan, omdat 't mij n
jongens - zijn ? . . .
„Hoe oud is tante wel, pa ?" vroeg de j ongste dezer dagen, en toen
ik op die vraag antwoorden wou, bemerkte ik voor 't eerst, dat ik zelf
daarover nog nooit had nagedacht. Hoever ik ook in mijne herinneringen terug ga, altijd staat tante daar voor mij precies zooals ze er
nog uitziet, even bejaard maar ook even frisch en levendig, een
knappe Hollandsche vrouw, gelijk ze alleen in onze weiden midden
tusschen de melk en boter groeien .
't Is nooit in mij opgekomen bij tante over ouderdom of jeugd
to denken . Zooals zij is, zoo is zij . De gedachte, dat ze ooit een jong
meisje kan zijn geweest, is belachelijk en bet idee dat ze ooit een
oude vrouw zal kunnen worden, schijnt mij heiligschennis toe .
Immers dan zal haar glimlach scherper zijn en haar vriendelijk oog
verduisterd worden, dan zal zij die altijd zoo flink is geweest en,
gelijk onze vaderen dat uitdrukten, steeds "twee rechterhanden heeft
gehad, " dan zal zij hulp noodig hebben . . . . en dat is ondenkbaar .
Als ik de hulpvaardigheid in beeld moest brengen, zou ik h a ar
18
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photographie nemen . En daarom zal en mag zij nooit oud worden
Toen ik een kind was, was zij al weduwe . Als daarop ooit
gezinspeeld werd, betrok het gezicht van mijn vader en sloeg mijne
moeder de oogen neer. Eerst later heb ik vernomen wat dat beduidde .
In jeugdige onnadenkendheid had zij hare hand aan een onwaardigen man gegeven. Na haar gedurende een paar jaar diep rampzalig gemaakt en zijn eigen goeden naam door een schandelijk bankroet gebrandmerkt to hebben, had deze een eind aan zijn leven
gemaakt . Gelijk algemeen bekend is, gold dit destijds voor een
schandvlek op degenen die achterbleven . De kinderen en kindskinderen van den zelfmoordenaar droegen nog jaren daarna den smaad
van een feit, waarvan zij al de ellende reeds op den eersten noodlottigen dag hadden ondervonden . De wereld was toen nog niet
w~zer .
En dat had tante oud en grijs gemaakt v66r haar tijd dat
had over haar geheele verschijning een waas gelegd, waardoor wij
kinderen werden aangetrokken ; een tint van bescheidenheid en
nederigheid, welke ons vrijmoedig tot haar deed naderen . Dat was
de reden waarom zij bij voorkeur en als bij instinct het gezelschap van
een jonger geslacht zocht dat haar in gelukkiger dagen niet gekend
had . Zij poogde aan ons to vergoeden wat hij, then ze eens had
liefgehad, aan de wereld was to kort gekomen .
Mij dunkt, nu begrijpt gij er alles van.
Wat kon zij moedig voor ons in de bres springen, 't zij dan als
advocaat van een goede of van een twijfelachtige zaak . Al de kracht
harer liefde lag in haar onbegrensde goedhartigheid ; al haar invloed
op ons lag in haar vriendelijk oog .
0, ik zie 't nu duidelijk in -, zij is door ons kinderen en door
mijn eigen brave ouders vaak schromelijk miskend geworden . Onnadenkend hebben wij uit die rijke mijn van zachtheid en weiwillendheid altijd door maar geput . We hebben met dat goud geleefd alsof
het geen waarde had, alsof de markt er mee overvoerd was . . . . en
dat is toch waarlijk het geval niet . . . .
Daar zijn er niet velen in de wereld van wie men zeggen, kan
dat ze altijd goed en altijd vriendelijk zijn . Niet velen die hun
egoisme hebben uitgeroeid, niet door onverschilligheid of scepticisme,
maar door liefde en zorg voor anderen .
En dat juist was bij h a a r een systeem geweest, zoo goed als een
gebod, een bijzondere openbaring van God's wil . Daarom kon zij
alles verdragen en geloofde zij dat het nooit bij een onzer zou
opkomen haar opzettelijk to grieven . , Och, ze meenen 't zoo kwaad
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niet," zegt ze dikwijls tot mij, als ik beweer dat mijn jongens het
to bout maken .

In het , dagboek mijner kindsche herinneringen is geen bladzij
waarop zip niet prijkt . Toch durf ik in oprechtheid verklaren dat zip
niemand mijner dierbaren ooit op zij gedrongen, of ook ooit maar
getracht heeft zich in hun plaats to stellen . Altijd, als zij op den
voorgrond treedt, is 't in bet halfduister, op schemerachtige dagen,
in nacht- en avondschaduw of onder dreigende regenvlagen .
Als het helder weer was, trad zij bescheiden achteruit . Als ons
huis weergalmde van bet gejuich, moesten wij haar overal zoeken .
"Zij voelt zich niet op haar gemak bij uitbundige blijdschap,"
zei mijn vader dan met een geheimzinnig knipoogje .
Toch klaagde tante nooit. Zij was altijd dankbaar en tevreden .
Vooral wanneer zij een last op zich nemen of een Teed voor ons
dragen kon, was haar glimlach zacht, en vredig .
Droeg zij niet bet kleine zoowel als bet groote ? Was zij niet even
gevoelig voor onze kinderrampen als voor groote smart .
Ik heb haar nooit gemist als er een zieke onder ons was . Ik heb
haar fier en krachtig gevonden zoodra er een ongeluk dreigde . Bij
bet klimmen van bet gevaar verdubbelde zich haar blijmoedige
berusting. Als wig geen uitkomst zagen, scheen haar geloovige blik
ons to vragen of wij niet wisten dat zij veel meer dan een onzer
ondervonden en geleden had en toch noggelukkig was doorhare liefde!

Wij noemden haar altijd bij haar voornaam . Eerst voor weinige
jaren, toen dit bij zekere formaliteit to pas kwam, vernam ik den
naam then zij slechts zoo kort met hoogmoed had gedragen . Ik
geloof dat de vertrouwelijkheid er onder zou geleden hebben als wig
haar niet bij haren voornaam hadden genoemd . Immers in verband
met die vertrouwelijkheid stond een heerleger van kleine diensten,
welke zij ons bewees.
Zij was onze almanak . Hoe 't mogelijk was begrijp ik nog niet,
maar zij onthield alle groote en kleine gebeurtenissen uit ons jeugdig leven . Ze wist ze beter dan wijzelve, beter dan onze goede,
bedrijvige moeder zelfs .
Als wij in 't onzekere waren over een verjaardag, vroegen wij 't
aan tante . Als we verschil hadden over den primitieven eigendom
van een gemeenschappelijk gebruikt stuk speelgoed, gingen we met
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het corpus delicti naar tante . Als een van ons belang stelde in de
kleine eigenaardigheden van zijn zuigelings-leeftijd of in de historie
van zijn eerste tandje, dan posteerde hij zien aan hare knie en liet
zich alles haarfijn vertellen .
Daarbij kwam, dat zij altijd bereid was elken nieuwen lastpost
van ons over to nemen en wat wij graag onthouden wilden in haar
memorie schreef .
Begrijpt men niet als vanzelf dat daarmee een onvergelijkelijke
virtuositeit in 't vertellen gepaard ging ?
Tante vertelde zoo als een kind 't graag hoort, dikwijls hetzelfde
en altijd nieuw. Nooit werd zij moe van 't repeteeren en toch was
elk verhaal, met zijn splinternieuwe opmerkingen en practische
.j in de schemenoten, altijd weer even aantrekkelijk . Nu nog, als zip
ring inijne jongens aan haar knieen verzameld heeft, zit ik dikwijls
met ware verrukking naar haar to luisteren . De oude tooverschimmen komen weer op, en ik tracht ze to grijpen als twintig en dertig jaar geleden . 't Is mij of ik de angstige spanning, de kille
huivering van weleer wederom gevoel, wanneer ik haar zachte stem
geheimzinnig hoor ruischen in de stilte van den schemeravond . Ik
houd dan den adem in en ben weer jong, weer een en al gehoor.
En zie, 't gaat waarlijk precies denzelfden gang als in mijn
onge
jaren . Als tante gedaan heeft met vertellen, bestormt haar
j
een heerleger van vragen, de eene al doller dan de andere . Maar
zoo dwaas kunnen ze niet zijn of tante weet ze to beantwoorden,
nu eens met een gemaakte berisping over de verregaande weetgierigheid van het kleine goed, dan eens met een woord van lof over
dezelfde eigenschap . Een antwoord schuldig blijven, doet zip nooit .
Ze noemt dat wreed tegenover de kinderen . "wij vermanen hen vrijmoedig to wezen," zei ze nog onlangs op haar eenvoudige manier,
"mij dunkt, dan moeten wij hen ook aanmoedigen en als ze iets
willen weten hen bevredigen ."
"haar tante ! u wee t toch niet alles ! "
"Neen, j ongen ! " antwoordde zij (als ze mij j ongen noemt, is ze
bijzonder in haar humeur en ziet ze in mid nog weer den knaap
die eenmaal op haar schoot gezeten heeft), "neen, jongen! maardaarom kan ik toch wel een antwoord geven, als is 't dat ze daarbij
verwezen worden naar een latere gelegenheid . Als je ze maar niet
afwijst, kunt ge 't verder op honderd manieren doen . In het afwijzen zit 'm hetkwaad . Dat wordt vooral gevaarlijk wanneer men, zooals
ik dikwijls gehoord heb, er bij zegt, dat dat eeuwige vragen lastig
is . Och, laat ze maar vragen en zich wennen to vragen . Door vragen
wordt men wij s . "
Nu, de jongens sparen haar in geen enkel opzicht . Dikwijls zelfs
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verbeeld ik mij dat achter hun nieuwgierigheid meer plaagzucht
dan weetlust verborgen is . "Laat ze maar," zegt tante ook dan . "Als
ik to oud ben om hun to woord to staan, zullen ze op hun beurt
mij den weg wijzen . Tante kan 't nu nog wel aan haar hoofd velen ."
Die goede oude tante ! zou ze niet weten dat de liefde, die wij
bewijzen, in deze wereld schaars vergolden wordt ? Zij heeft het
toch genoeg van nabij gezien en ondervonden . . . . Zou zij 't vergeten zijn ?
Ik geloof 't waarlijk, ofschoon niet waar is, wat zij onlangs
zei, dat wij, mijne vrouw en ik, haar met het levee verzoend hebben . Als dit waar was . . . . dan zou ik bijna gaan gelooven dat wij
niet voor niets geleefd hebben ; dat we in onze eenvoudigheid en
&s-onbewustheid een van de edelste daden verricht hebben want . . . .
nog eens, wat ik nooit heb gevoeld en begrepen, dat voel en
begrijp ik nu, nu ik haar zooveel liefde en zorg zie wijden aan mijne
kinderen, dat ik haar sehromelijk heb miskend toen ik zelf nog een
kiel en, een riem droeg .
Figuren als mijn goede oude tante zijn de heldenfiguren van den
huiselijken kring . Zoo waarachtig als de liefde 't meeste is in deze
wereld, behoorden alle leden van then kring zich to beijveren om
haar to dienen en to eeren . En hoe gaat het veelal ?
Wij raken gewend aan de liefde, die zoo eenvoudig in hare
bewegingen is . Wij nemen de zorg, die zich nooit opdringt en zich
nooit laat wachten, als een verplicht offer aan . Als ik mij voorstel
dat de goede oude dame ons onivallen zal, kan ik niet opnoemen
wat de mijnen zullen missen . En toch weet ik reeds vooruit dat het
een leegte zal geven, die door niets zal aan to vullen zijn .
Alles zal zijn gang gaan zoo als wij dat gewend zijn . Mijne vrouw
en ik zullen de plaats van tante pogen in to nemen en de kinderen
trachten to boeien door onze vertellingen, tot ze vergeten zijn dat wij
daar niet altijd zoo hebben gezeten .'t Zal weldra noodig zijn
dat wig, om hare nagedachtenis levendig to houden, van de goede
oude tante zelve verhalen . Dan zal die figuur in hunne fantasie
samenvloeien met de beelden uit moeder de Gans, de grootmoeder
van Roodkapje of de vrouw met de pompoen . Zal tante daarbij
winnen of verliezen ?
Ik geloof in oprechtheid dat zij er bij winnen zal . Het leven gaat
immers zoo snel voorbij ! Onze nagedachtenis is als een schim en
zoekt tevergeefs zich vast to hechten aan de herinneringen derwerkelijkheid . Er komen nieuwe indrukken, andere beelden, wezens van
warmer bloed en krachtiger omtrekken, die ons verdringen . . . . 0, als
wij een klein hoekje in de verb eel d i n g van het nageslacht
kunnen veroveren, zijn wij er wezenlijk nog 't best aan toe . Welaan
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Onze goede oude tante moge voor mijne kinderen een weldadige fee zijn en hen nog vermanen tot eendracht en liefde, als zij
ze niet langer verzamelen kan aan haren schoot .
Moge dat eenmaal zoo wezen -, maar moge dat oogenblik nog
lang verschoven blijven !
Ik voel dat mienn hues Loch minder warm, minder gezellig, minder
mooi zal zijn . . . . als zij niet meer in dat hoekje zit.
En mijne vrouw denkt er precies zoo over .
dan . . . .

TWEEENDERTIGSTE HOOFDSTUK .

Meneer mijn zoon.
Ik ben geen oude paai : 't is zeker dat ik nog even levenslustig
ben als voor vijfentwintig jaar . Ik ben wel, volgens de geleerden, over
de kracht van bet leven keen ; in bet tijdperk, waarin ons verstand
zijn voile rijpheid heeft bereikt en de wilde Karen tot 't laatste toe
zijn uitgevallen of door eigen zorgvuldige hand uitgetrokken ; ik
weet wel, dat ik op 't punt sta onder de deftige en gezeten lui gerekend to worden en vind dit zelf s niet onaangenaam, . . . . maar ik ben
daarom nog niet oud . Ik voel mij nog best in staat om met de
jongens mee to doen . Ik hebnog een op en oog voor al wat frisch,
gezond, geurig en kleurig is . 't Is mij zelfs bij large na niet onverschillig of mijn smaak to then aanzien al dan niet gehuldigd wordt ;
of men mij bijvoorbeeld, in 't midden van de tafel bij de matronen,
of aan 't lager einde bij de j onge meisjes zet. Ik meng mij graag in
bet gewoel der jeugd. Ik herinner mij met genot de dagen mijner
kalverbewegingen in de groene wei des levens . Ik heb nog een jong
hart, een j ong hoofd en denk nog in lang niet aan den ouderdom
Maar . . . . meneer mijn zoon ! . . .
Ik ben een man van vooruitgang, met geheel mijn ziel een liberaal . Ik meen 't oprecht met de vrijheid . Ik zie niets liever dan dat de
groote staatsmachine met kracht wordt voortbewogen . Als de wind
ons om de slapen waait, als de vonken uit de locomotief vliegen, als
mijn medereizigers elkaar onrustig aankijken en de een of andere
conservatief van mijn leeftijd mij bij de hand grijpt en zijn hoed vasthoudt, uit vrees hem door de vaart to verliezen , dan voel ik mij
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eerst recht op mijn gemak, dan stroomt het bloed eerst frisch en
vroolijk door mijne aeren, dan zou ik wenschen nog harder to gaan,
nog meer stoom to ontwikkelen ; dan bid ik, dat ik nog voor mijn
dood de voile waarheid en den vollen vrede aanschouwen mag . Ik
neem dus ook deel aan elke beweging, die tot vooruitgang kan leiden . Ik stel mij graag aan de spits als het voorkomt . Ik voel mij
dan weer jong en durf gerust verzekeren, dat er geen liberaler man,
geen grooter vriend van den vooruitgang is dan ik . . . .
Maar . . . . meneer mijn zoon ! . . . .
Ik heb ook in 't kerkelijke mijn campagnes gemaakt en verzeker
u, dat ik niet achter ben gebleven. In mijne jeugd waren de Groningers aan de spits . . . . Ik heb met de keurbende mijner tijdgenooten die Groningers onder den voet geloopen en met al de
onbarmhartigheid en den overmoed, welke aan zoo'n jonge keurbende
alle eeuwen door schijnt eigen geweest to zijn, op mijn tijd den staf
gebroken over die geantiqueerde Groninger theologie . Daarop hebben wij ons met hart en ziel in den strijd tusschen Scholten en Opzoomer geworpen . We hebben onze portie leerstellige godgeleerdheid
doorgeslikt . We hebben de taaiste brokken moraal met het helderste
en fijnste merk onzer jongensphiiosophie overgoten . Vervolgens hebben we hulde gebracht aan elken nieuwen Duitschen theoloog en
elken Franschman, die de wereld verbaasde met zij n fonkelnieuwe wij sbegeerte . Ik heb beurteling ieder der evangelisten tot den oudsten
en meest oorspronkeiijken benoemd en sta heden in het centrum van
mijn levenstijd, precies gelijk met den meest geavanceerden christen .
Niemand, die 't van mij wint in consequentie, in scherp redeneeren,
in nauwkeurig onderscheiden . . . . niemand !
Maar . . . . meneer mijn zoon ! . . . .
Meneer mijn zoon is zeventien jaar en bijna volwassen . Reeds
begint een zacht dons zijn bovenlip to versieren . Hij heeft de hoogere burgerschool afgeloopen . Hij kijkt met de noodige vrijmoedigheid de wereld in en blaast haar den rook van een betere sigaar
dan ik mijzelven permitteeren durf, in 't aangezicht . Ik meen somwijlen dat hij ons veracht en de wereld met al wat daarin is voor
een grooten pruikebol houdt .
Meneer mijn zoon heeft chemie geleerd en weet van de natuurkunde meer dan in mijn jeugd een professor . Als ik 't nu en dan
eens waag om over economie met hem to praten, dan heeft hij mij
en zichzelven binnen een kwartier vastgeredeneerd . Als wij over de
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politiek van den dag spreken, weet hij bet altijd beter dan ik en
is hij mij zeker een halve el (ik wil zeggen meter) vooruit.
't Is waar, mijn Loon is altijd eerbiedig, zijn opmerkingen worden
met de meest mogelijke bescheidenheid gemaakt . Als er een ander
bij is, een van mijne vrienden en tijdgenooten bijvoorbeeld, dan
zwijgt hij . Ik heb mij volstrekt niet over hem to beklagen : hij is
zoo ordentelijk en beleefd als ik maar wenschen kan . . . . Mijne kennissen feliciteeren mij, dat ik zoo'n flinken, knappen jongen heb, die
.zich, naar zij beweren, gunstig van vele anderen onderscheidt . . . .
en toch, ik vertrouw 't niet recht . Ik ben zeker, dat de jongen mij
ouderwetsch en achterlijk vindt ; dat hij zwijgt omdat ik zijn vader
ben, maar in zijn hart denkt, dat ik in wijsheid en inzicht beter
zijn zoon kon wezen . Ik verbeeld mij, dat hem dit nu en dan op de
lippen zweeft . . . .
Beste jongen ! zou 't ook kunnen zijn, dat ik u ten onrechte ver-denk? Is mijn argwaan ook mogelijk de vrucht van ergernis over bet
noodlot, dat mijn schedel plundert en mij voortdrijft naar de plaats
vanwaar wij niet terugkeeren ? . . . .
Mijn jongen ! ik, uw vader, b e nij d u misschien wel in mijn
hart. Mijn wrevel over uwe verhouding tot mij is misschien een
,gevolg van mijn machteloozen toorn, dat bet leven als eene gedachte
is en de dagen voortsnellen als in een droom .
Ja, mijn bloeiende knaap ! ik benijd uw zeventien jaren . Als ik
oprecht mijn hart ondervraag, dan weet ik dat ik begeeren zou
.als gij to zijn ; dat ik nog weer zou wenschen de spieren to rekken tot mijn eersten wedloop ; dat ik nog weer zou willen voelen hoe een jongenspet op een hoofd zonder zorgen en muizenissen drukt.
Mijn blonde knaap ! ik zou wenschen als gij to wezen, met al uw
Yovermoed en al uw kalverwijsheid . Ik geef al mijne rijpe ervaring
in ruil voor een uwer illusies ; ik offer mijn deftigheid voor de
minste uwer idealen .
Is uw leven niet bet tijdperk der groene Mei ? Geurt niet de wereld
van alle zijden u toe, misschien juist door uw halve wetenschap
en nuchtere wij sheid ?
Helaas ! de eerste zeventien jaren van ons levee keeren nooit
terug. Later tijdperken gelijken elkaar ; later indrukken worden nu
ren dan vernieuwd . Frisch en als herboren door gelijkheid van omstan,digheden herhaalt zich de weelde van menig zalig oogenblik in ons
eerste huis, bij de wieg van onzen eersteling, onder bet huldebetoon
onzer medeburgers . . . . maar gij, zeventien levensjaren! gij keertnimmer terug ! . . .
1k bedoel, wat wij toen ondervonden en gevoelden, dat ervaren
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wij nooit weer . Zoo als we toen de wereld aankeken, kijken wij haar
nooit weder aan .
Is 't daarom, mijn zoon ! dat ik u benijd en zou wenschen weder
jong to zijn ?
Ik zou wederom willen uitvliegen, mijn knaap ! Ik zou de vleugelen uitslaan, zooals ik u zie doen, en hooger stijgen dan ik stijgen mocht. 0, geef mij uw zeventien j area ! . . .

Is deze wensch dwaas ? Is deze wensch zondig? Ja, hij is dwaas
en zondig beide. Dwaas ! want achter onze zeventien jaren ligt, God
weet bet! veel zorg en veel vermoeienis van den geest . Zondig ! wantt
ik kan mijne jeugd niet terugkrijgen, zonder dat uw bloesems
afvallen, mien kind !
Voorwaar -, zoo ernstig bezien, verraden deze wenschen de ijdelheid en wuftheid van mij n hart .
Doch waarom zoo ernstig ?
Ik zie aan de oogen van mijn zoon, dat mijn onzinnige verlangens zijn spotlust opwekken . Is 't niet alsof hij mij toeroept, dat
hij den koop zou willen sluiten indien 't mogelijk was ?
"Wij jonge menschen", hoor ik zeggen, "wij begeeren uwe
gemakkelijkheid van beweging, uwe onafhankelijkheid, uwdeftigheid
en uw titels veel meer, dan gij onze blonde lokken en onze luchthartigheid begeeren kunt . In zake van 't benijden hebben wij den
ouderdom niets to verwijten . Gij zijt bet vergeten . . . maar wees
verzekerd dat ook onze zeventien jaar hun zorgen en lasten hebben.
"Of is 't zoo aangenaam, to dwalen tusschen den kinderlijken en
den mannelijken leeftijd in ; niet to weten bij wien men zich voegen
zal en bij beiden misplaatst to zijn ? Is 't zoo aangenaam, verlegen
to wezen met de dingen die men weet en tevens, terwij 1 men met beide
handen de massa zijner kundigheden niet. kan vasthouden, temoeten
erkennen dat men geen greintje wezenlijke kennis bezit ? Wig knapen van zeventien jaar zijn tegenwoordig als jonge vruchtboomen,
die de rijpende vruchten nauwelijks kunnen dragen, wiertakken zich
buigen onder den last en voor wie de herfst toch nog zoo verre
schijnt . Is 't onze schuld als rijkdom bet voorkomen van overmoed
en onze verlegenheid de gedaante van pedanterie heeft? De ouderen
in jaren willen iets van ons zien en hooren . Zij noemen ons de hoop
des vaderlands, den roem en de eer der toekomst - ; en zoodra die
voorwerpen hunner liefde en verwachting toonen wat zij kunnen en
willen, noemen ze ons verwaand.
"'t Is waar, als wij iets van onze zuurverworven kennis ten beste
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geven, komt altijd 't laatstgeleerde voor den dag . . . . Maar is dat
to verwonderen, daar 't bovenop ligt en ons toeschijnt 't meest rijp
to zijn ?
"Och, benijd ons niet ! er is een lijden, dat geboren werd uit verlegenheid met de overdaad . Er is een armoede die ons opzoekt in
bet midden onzer weelde . Waren wij reeds zoo ver als gij ! Mocht
de ervaring bet zegel gedrukt hebben op onze wetenschap ! Ons hart
verlangt uwen dag des oogstes to zien, al weten we dat de winter
daarop volgt."
Zoo spreekt meneer mijn zoon, of liever zoo zou hij spreken als
hij zich behoorlijk rekenschap gaf van zijn wemelende gedachten en
gewaarwordingen en zich den tijd gunde om bij 't probleem des
levens, gelijk een hoogwijze vriend bet noemt, eens stil to staan .
Gelukkig heeft hij den tijd niet en spaart hij ons deze neuswijzigheden, terwijl hij den rook van een tweede sigaar de wereld in
't aangezicht blaast .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mijne vrienden ! 't is een oude geschiedenis (maar die, even als
de be kende van Heine, eeuwig nieuw zal blijven), dat oude en jonge
menschen altijd ontevreden zijn met den toestand waarin ze verkeeren : dat de levenszon of to warm of to koud schijnt, de vruchten
van den levensboom to zuur of to zoet zijn, to hard of to week .
Vergeef mij, dat ik u die afgezaagde waarheid nog weer heb
opgedischt .
Zoolang oud en jong elkander afwisselen, zullen de jongen oud
en de ouden jong willen zijn . Als wij dit schouwspel aanzien, zouden we in verzoeking komen om to wenschen dat ouderdom en jeugd
elkaar mochten vervangen gelijk dag en nacht, zomer en winter!
Ondertusschen wil ik er dit uit leeren, dat ik meneer mijn zoon
hoogstwaarschijnlijk honderdmaal verkeerd heb beoordeeld . Meer
dan ooit is 't wenschelijk, dat wij dienaangaande met onszelven en
ons nageslacht tot een billijk verdrag komen .
Laat mij eens kijken wat er ten voordeele van meneer mijn zoon
to zeggen valt .
"Vooreerst," zegt mijn vriend de celibatair, dat de noten harder
werden in 't oog van den aap, toen zijne tanden zwak en stomp
geworden waren . . . ."
Dat is ten eenenmaal mis, geef ik ten antwoord, ofschoon ik niet
ontkennen wil dat er wel eens een enkele noot is, die mij to hard
voorkomt, maar ze kunnen die dingen dan ook onmanierlijk hard
maken . . . . Niet omdat mijn tanden slecht worden, niet dadrom
ben ik-geneigd bet jongste Holland de beschuldiging van doldriftigheid naar bet hoofd to werpen, maar . . . . omdat zij ons ouderen
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willen uitsluiten . 1k ken er genoeg onder mijne tijdgenooten, die,
evenals ik, voor geen harde uoten vervaard zijn . Neen, de verontschuldiging voor den overmoed der jongen moet gezocht worden in
onzen achteruitgang. Gij weet, we kunnen dat niet velen . Aan ons
ligt het nooit . Laat mij u zeggen, waaruit het recht der jongeren
ontspruit . . . . Uit het tijdperk waarin we leven, uit de snelheid
waarmee wij voortvliegen, uit de omstandigheid dat het eene het
andere verdringt en 't boek der uitvindingen het dikste aller boeken dreigt to worden .
Is dat een tijdperk voor bescheidenheid en ootmoed ? Kan men
redelijkerwijze verwachten dat iemand, die do wereld intreedt met
een erfenis als 't Kanaal van Suez en de Paul- en Pacificspoorweg een burgermansgevoel in zich zal omdragen ?
Toen w ij nog jong waren, was 't een vrij wat rustiger tijd . Mijn
zeventien jaren veelen juist in de dagen van volharding en van
Louis Philippes regeering . Wat moisten wij toen van de politiek en
waardoor zou de courant ons aangetrokken hebben ! Onze ouders
lazen alleen de "Oprechte Haarlemsche" en de Oprechte Haarlemsche was toen nog een heel ander blad dan tegenwoordig .
Bovendien, wij hadden onze jeugdige carriere op een kostschool
gemaakt . Tusschen twee speeluren was ons leven daarheen gevloeid
als een effen beekje . Twee of drie ondermeesters, wier bestaan verbitterd werd door onze jongensstreken en opgeluisterd door kleine uitspattingen welke zijzelve zich veroorloofden (met misleiding van monsieur en met omkooping van de meid), wierpen beurtelings hun handvol Fransch, Duitsch of Engelsch in dat beekje . . . . en wij lieten ons
drijven en werden bekwaam en geleerd, zonder vrees voor examens
of rapporten . . . . totdat de dag onzer vrijheid kwam, die tevens de
dag onzer promotie was .
Al waren er sommigen voor wie het jeugdige leven harder en meer
-eischend scheen, aan de meesten onzer deed het geen andere dan
gemelde bescheiden vorderingen . Daarbij, alien zonder onderscheid
waren vrijgesteld van de kennis der wereld in welke wij zouden
moeten verkeeren .
Wie kreeg 't in zijn hoofd ons lastig to vallen met de plichten en
rechten, welke wij later als staatsburgers zouden hebben? Wie vorderde ooit dat wij de ons omringende natuur anders zouden kennen,
dan als de verzorgster van ons zinnelijk leven, die ons wel is waar
vergiftigen kon maar dit in den regel toch niet deed! . . . .
Laat ons eerlijk erkennen : 't is voor de tegenwoordige knapen
een heel andere tijd . Meneer mijn zoon heeft het niet zoo gemakkelijk als ik 't gehad heb .
Doch . . . . ziedaar ook meer dan genoeg geofferd op het altaar
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der zachtmoedigheid
Laat de jongeren nu ook billijk en rechtvaardig zijn voor ons meer bejaarden !
Op een leeftijd waarin hoofd en hart beide rijp waren om de volla
indrukken van het leven to ontvangen ; met de heilige gedachten
dat het de toekomst van ons eigen bloed gold ; onder al den ernst,
van het gebed dat we toch niet mochten mistasten in onzemiddelen
om hun een schooner toekomst to bereiden -, hebben wij de hoof
den gebogen over de plannen welke men ons voorlegde, gewikt en
gewogen hoe wig onze opvolgers tot beter koningen en priesters zouden maken dan wijzelve zijn geweest . 't Was geen lichte taak de
maatschappij als 't ware opnieuw in to richten, op de grondslagen
welke door zoo veler ongeloof en twijfel werden gewraakt en in verdenking gebracht. 't Was geen lichte tack de beginselen, van welke
gelasterd werd dat zij de misdaad gewettigd en het zwaard van den
beul gescherpt hadden, in eere to brengen bij zeker geslacht . 't Was
niet gemakkelijk, bij veel aanvankelijke teleurstelling, het hoofd o p.
to houden en to blijven gelooven aan de zaak, die zoo menigmaal
scheen to zullen bedolven worden onder het puin der tempels die
waren ingestort, of onder het zand en leem dat men aanvoerde om
nieuwe heiligdommen to bouwen .
Als wij door volharding zegevierend uit die gisting en worsteling .
zijn gekomen, is 't omdat de liefde voor het jonge geslacht ons
staande hield . Bedenkt dat, jonge menschen die misschien den neus
optrekt over onze eenvoudigheid ! En laat dat ons staande houden
in ons zelfvertrouwen, mijne broeders en tijdgenooten !

Meneer mijn zoon heeft een open zin voor al wat schoon en goed
en edel is ; al vind ik hem nu en dan wat verwaand, wil ik dat
in 't oog houden . Meneer mijn zoon zegt dat hij gaarne iets d o e n
wil, dat de d a a d het symbool van zijne eeuw moet worden ; en
ik geloof dat daarin stilzwijgend de opinie ligt opgesloten, dat wij
ouderen wel wat veel gepraat hebben ; dat wij, in evenredigheid van ons
praten, bedroefd weinig hebben uitgevoerd . Welnu ik wil mijnheer~
mijn zoon gaarne de gelegenheid geven om to toonen wat hij wil
en kan .
Nog verbeeld ik mij, dat meneer mijn zoon een veel ernstiger
jeugd heeft gehad dan ik, ofschoon 'hem een menigte geheimzinnigheden en onbegrijpelijkheden bespaard zijn . Ja, misschien wel
juist omdat hij met deze geen rekening heeft behoeven to houden
zooals wij . Menig begrip dat ik misschien graag bij mijn zoon zou
aantreffen, staat in direct verband met een ander dat niet meer in
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zijn wereldbeschouwing past . 'k Zal dat onthouden om billijk en
rechtvaardig in mijn oordeel to zijn .
Sum m a sum m a r u m is 't niet meer dan plichtmatig dat ik den
_jongen man aan 't werk laat en onderwijl op mijn manier . meedoe
aan de groote en kleine dingen, waarmee wig onzen levenstijd moeten doorbrengen .
In elk geval is ineneer mijn zoon mijn eigen jongen en moet ik
-erkennen dat zijn succes mij ter harte gaat . Ja, als ik eens heel oprecht moet wezen, zal ik erkennen dat zijn succes mij nogmeer belang
inboezemt dan mijn eigen .
Is 't zulk een sombere gedachte dat wij, heengaande, zonen zullen
achterlaten, die misschien wijzer zullen zijn dan wij ? Is 't niet veeleer
een zoete vertroosting to weten, dat onze plaats zal vervuld worden
door iemand die er hoogstwaarschijnlijk, als hij wat ouderen bezadigder geworden is, een eer in stellen zal, de sporen onzer werkzaamheid na to gaan en onze nagedachtenis in eere to houden ? Hebben
niet wij aldus met het voorgeslacht gedaan, en zullen zij na ons
niet desgelijks doen ten onzen aanzien?
Laat ons verstandig zijn, wij vaders, en wij zullen verstandige
'zonen krijgen . De fakkel van ons leven brandt ('t is niet anders)
niet meer zoo vroolijk als toen wij zeventien jaar waren, al is 't
misschien waar, dat wij niet minder dienst doen aan de menschheid
dan het jonger geslacht . Welke illusies wij ons ook maken, onze
plaats is niet langer aan de spits van een partij warmhoofdige menschen ; onze roeping is in de raadzaal, onze taak is de critiek en
het bezadigd onderzoek .
Jonge oudeheeren zijn altijd en in elken kring belachelijk . Ook
al kleeden zip zich met tabbaard en bef, zijn ze terecht de bespotting van de jeugd en de ergernis hunner vroegere makkers .
In elk geval wil ik niet jaloersch zijn op meneer mijn zoon, rioch
hem zijn zeventien jaar benijden . Leeft niet mijn hart reeds. een
tweede leven in hem, zonder dat ik ook maar voor een oogenblik
de natuur geweld aandoe, of de heiligste gevoelens van het vaderhart verkracht?

DRIEENDER TIGST E HO OFD STUK.
Berlijnsch-zilver.
"Wezenlijk, jongens ! 't is to gek . Op die manier kunnen we wel
elk jaar feest vieren. De metalen van bet huwelijksleven zijn nu eenmaal door de eeuwenoude gewoonte wettiglijk bepaald . Laat ons 't
daarbij laten . Ik houd niet van compositie . Koper, zilver, goud . . . .
dat klinkt soliede . Wacht maar, de zilveren bruiloft zal gauw genoeg
voor de deur staan . De tijd rijdt met den spoortrein" . . . .
Zoo had ik gesproken, maar, zooals to verwachten was, 't had
niets gebaat. Het Berlijnsch-zilver was volgens mijn oudsten zoon
een zeer respectabel en tegenwoordig onmisbaar metaal . Dat men zich
vroeger, toen men niets anders dan koper, zilver en goud kende,
nan die drie gehouden had, was geen reden om deze zaak niet meer
evereenkomstig den geest van onzen tijd to regelen . Elke gelegenheid om feest to vieren was op zichzelf achtenswaardig . Als de aandrang daartoe aanwezig was, mochten geene ouderwetsche gewoonten
en aangenomen gebruiken ons tegenhouden . En die aandrang was
er. In plaats van op den vijfentwintigsten verjaardag van ons huwelijk to wachten, zouden zij als rechtgeaarde kinderen telkens nieuwe
feestelijkheden blijven scheppen . Als zij de zilveren bruiloft moesten
nfwachten zouden zij oude heeren en dames zijn, die misschien hun
,eigen huiselijke gedenkdagen to vieren hadden . Dan was 't beter dat
wij er zelf voor zorgden . Nu waren zij nog de baas . Kwam 't daarbij
niet precies exit - en haperde er iets aan de berekening? De helft van
twaalf en een half was zes en een kwart, dus achttien jaar en
negen maanden nadat wij getrouwd waren viel precies hetBerlijnschzilveren feest in . 't Feest van Christoffel-zilver zou drie en een
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achtste jaar later ook gevierd worden . Ze waren nog bezig precies
uit to rekenen op welken datum d a t vallen moest . Berlijnsch-zilver
kwam net midden in den zomer en ik moest dus een buitenpartij
geven . Maar ik mocht geen misbruik van hun vertrouwen maken .
Moe mocht er niets van weten . M ij moesten ze wel in 't geheim
nemen, omdat ze geld noodig hadden . . . . 't Beste zou wezen, dat
ik hun maar een open crediet gaf . Ik behoefde mij dan verder met
niets to bemoeien . . . .
Is er eon wader in Nederland die mij ten kwade duidt, dat ik
voor den aanval van bet vereenigde leger, waarvan mijn oudste
zoon generaal en woordvoerder was, bezweken ben en de officieele
vergunning tot de viering van bet Berlijnsch-zilveren feest gegeven
heb . . . . edoch met beperkt crediet ?
Toen ik er over nadacht, vond ik de uitvinding wezenlijk nog zoo
kwaad niet . Het huwelijk heeft wel beschouwd meer van compositie
dan van zuiver metaal . 't Kent zijn lief en Teed, zijn licht en donker, zijn zonneschijn en schaduw, zijn lente en winter . . . ja, 't
loopt onder de gunstige omstandigheden al de jaargetijden en al de
vaste punten van den barometer door. Wij, die eenmaal de handen
in elkaar legden met bet voornemen om nooit anders dan woorden
van liefde en daden van de teederste zorgvuldigheid van ons to laten
uitgaan, hebben menigmaal in 't klein en groot tegen bet formulier gezondigd, al viel geen onzer gedachten of handelingen ooit
onder de strafwet en al durven wij met opgeheven hoofd verklaren, van
weerskanten meer dan , tevreden over onze wederpartij to zijn . We
zijn nu en dan knorrig geweest, omdat het leven ons to zwaar was,
en hebben daarbij wellicht niet altijd nauwkeurig genoeg toegezien,
dat onze knorrigheid geen schaduw wierp op ons doen en laten . Wij
hebben soms wrevelig bet hoofd geschud over maatregelen in bet
algemeen belang, waarbij wij elk op zijn beurt ons een kleiner of
grooter opoffering moesten getroosten, en wij waren niet altijd even
haastig om to verbergen dat dit offer ons pijnlijk aandeed . Bij de
verdeeling van den gemeenschappelijken arbeid deelden wij niet
immer zuiver. We waren wel is waar nooit ontrouw in bet doel,
maar we waren 't in den weg om tot ons doel to geraken . We hadden elk jaar meer reden om God to danken dat hij ons aan elkaar
verbonden had, maar op 't heetst van den dag was 't een paar
malen gebeurd, dat wij elkander mistroostig hadden aangekeken en
dringend om bemoediging en steun hadden gevraagd, terwijl we toch
zoo plechtig en oprecht beloofd hadden nooit to zullen v r a g e .D,
maar altijd to g e -v e n .
Was 't dan niet wellicht een zegen dat onze kinderen op den
inval gekomen waren, de Berlijnsch-zilveren bruiloft to vieren . Ze
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mochten wel weten, dat er ook in bet reinste en vriendelijkste
huwelijksleven alliage is!

't Gelukte ons werkelijk de opmerkzaamheid van mama to verschalken of liever, zooals mij later gebleken is, bet gelukte haar ons
to misleiden en tot bet laatste moment in den waan to laten, dat
zij er niets van begreep . Was 't op zichzelf niet reeds een bijna
ongeloofelijke zaak, dat er iets in ons huis en dan nog wel ten algemeene nutte of tot algetneen genoegen geheurde, waarin z ij de
hand niet had, waarbij z ij niet fungeerde als presidente van bet
feestcomite ? Ze was er nu letterlijk buiten . Onze oudste zoon had
de teugels geheel in handen en al de andere leden der Commissie
behoorden tot bet tweede geslacht.
Ba ! dit op zichzelf was al een teeken, dat wij oud begonnen to
worden, dat ook ons autocratisch gezag compositie was en niets
anders .
,Of die ontdekking mij pijnlijk aandeed ?" . . . Och, wat zal ik
daarvan zeggen . Vooreerst was 't geen o n t d e k k i n g, want ik had
dit al lang gemerkt . En dan waren de omstandigheden waaronder't
zich voordeed, meer dan geschikt om mij met het feit to verzoenen .
Of sch oon wij weten, dat er in bet leven een tijd van komen en van
gaan is en wij in den regel weinig geneigdheid betoonen om daarover veel to praten of to hooren, bevat de zorg en liefde van bet
jongere geslacht zooveel vertroostends voor iemand, die een hart
voor die soort van dingen heeft, dat de gedachte aan hulpbehoevendheid niet ten eenenmale smartelijk is . Straks als wij een warm
en rustig hoekje opzoeken om daar to kunnen mijmeren over
het verleden en ons vertrouwd to maken met de groote reis, die ons
alien wacht, zal 't ons niet aan hulp en steun ontbreken . Dan zullen de kinderen en kindskinderen ons komen opzoeken en vertellen
wat er daarbuiten voorvalt, hoe de wereld voortrolt op haar baan,
wat er geworden is van bet zaad, dat wij met eigen hand in den
akker gestrooid hebben . En zij, die dat komen vertellen, zullen de erfgenamen van ons arbeidsveld zijn, die ingingen tot ons werk, in
wee onze kracht en lust zich verjongd vertoonen, door wie onze
naam verbonden blijft aan bet weinige wat wij mochten bijdragen
tot bet Neil en de welvaart van bet groote geheel . Zou de ouderdom op die manier niet ook eon zegen zijn, een tijdperk van zonnige dagen al valt de nacht 's winters speller iii dan in de
zomermaanden ? . . .
19
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Doch wij zijn nog verre van den ouden dag . Wij bevinden ons
in Augustus en er zal nog heel wat gebeuren moeten eer December
aan de deur klopt . Als wij nu voor een oogenblik ons gezag neerleggen is 't nog vrijwillig en alleen in omstandigheden van minder
gewicht. Onze jongens houden een maskerade-bal als zij met onze
kleeren loopen . Zij zwaaien onzen schepter maar om to voelen hoe
zwaar hij wel weegt en niet om er ons van to berooven . . . . „Gaat
uw gang maar," zeggen wij lachend terwijl wij het aankijken . „Denkt
er om, dat 't niet altijd zoo gemakkelijk en zoo pleizierig is
koninkje to spelen ."

Toen de zon op den morgen van onze Berlijnsch-zilveren bruiloft
doorbrak, was 't mij door al de toebereidselen, die ik had zien maken,
alsof er werkelijk een officieele feestdag was aangebroken . Met
moeite weerhield ik mijne gelukwenschen aan mijne vrouw, ofschoon
ik later wel begreep dat dit onnoodig geweest was . Even als ik, had
zij een glimlach op de lippen toen er geheimzinnig aan onze kamerdeur geklopt werd en klein vrouwtje uit naam van al de anderen ons
kwam verwijten, dat wij zoo heel erg lui waren . De gansche familie
zat al lang beneden aan de ontbijttafel op ons to wachten . . . . „Was
't dan al zoo laat ?" . . . Ja 't was al bij half negen of ten minste
niet ver er vandaan. De kleinsten werden ongeduldig en verlangden
naar hun boterham. Als we niet gauw kwamen, zouden zij genoodzaakt wezen zonder ons to beginnen . Daarbij was het overheerlijk
weer . De zon schitterde of ze van goud was en er lag zilverpoeier op
de bladeren . . . ten minste Berlijnsch-zilver . . . .
Mijne vrouw glimlachte weer en haastte zich met haar toilet . Zelfs
toonde zij zich niet eens heel verbaasd toen ik haar meedeelde dat
mijn horloge waarschijnlijk door een dief gestolen was, daar 't niet
op zijn gewone plaats lag . Ook verbeeldde ik mij, dat 't nog niet
zoo laat kon wezen.
Toen wij een kwartier daarna beide in klein hoftenue de deur van
onze kamer openden, stuitten we op een deputatie uit de kinderkamer, welke aangevoerd werd door de kindermeid . Zij hadden in
last ons to verzoeken niet in de gewone ontbijtkamer maar in ons
mooie salon to komen . In de ontbijtkamer was alles al opgeruimd . . .
en verder vragen was verboden .
Behoef ik to zeggen, dat wij ons ook aan deze schikking onderwierpen en ieder voor zich de gelukwenschen van de lippen onzer
kleinsten afkusten ? De traan van verrukking, welke daarbij in de
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-oogen mijner vrouw trilde, wekte mijn vermoeden dat zij er alles van
begreep ; de zondagstooi van de geheele deputatie toonde immers dat
,deze meer dan die mededeeling in haar schild voerde . Ik geloof
,dat wij vandaag niets to zeggen hebben," merkte mijne vrouw op en
ik be vestigde deze hare meening . 't Wordt ook tijd dat wij er aan
wennen," voegde ik er droog bij . "Gij vooral zult eerst krijgen wat
-u toekomt, als ge van bet rijksbestier ontheven wordt en van uw
renten kunt gaan levee ."
Wij gingen onder deze korte toespelingen op bet feest van den
-dag de trap af, ieder met een onzer kinderen op den arm en meldden ons beneden gekomen bescheiden aan om tot bet salon to wor,den toegelaten . Toen wij binnen gekomen waren, geloof ik dat wij
even bescheiden en even natuurlijk onzerolvoortspeelden . Later toen
alle geheimen aan bet licht kwamen en druk bepraat werden, oogstte
ik ten minste aller dank voor de huichelarij, waarmee ik de won,deren van bet decoratief had aangestaard .
Ons salon was in een lustoord herschapen . Anne kleine tuin ! gij
hadt daarvoor al uw heerlijkheid moeten afstaan, maar wat deed
-dat er toe ?
In den hoek stond de canape in een prieel van groen en vlagge,doek . Op de canape lagen twee reusachtige bouquetten . Daarboven
.king een schild, waarvoor mijne jongens eigenhandig al de zilveren
letters geknipt hadden . Het vermeldde den datum van ons huwelijk
~en then van de huidige feestviering, onder de uitdrukkelijke herinnering dat bet Berlijnsch-zilver was .
Op de tafel stonden tusschen de gewone benoodigdheden voor bet
ontbijt kolossale vazen met bloemen, in wier vriendelijke rangschikking wij de bedrijvige vingers van klein vrouwtje herkenden . Aan
weerszij prijkte een versierde leuningstoel . Naast onze borden lageen
Berlijnsch-zilveren work en lepel met de respectieve feestelijke datunms
in sierlijke letters .
Onze oudste jongen had, zooals wij later hoorden, plan gehad om
die cadeau's met een toepasselijke redevoering to overhandigen, maar
hij was als meer jonge redenaars voor zijn taak teruggedeinsd . Eer
bij een woord kon uitbrengen hing hij al aan moeder's hals en vertelde haar dat . . . . enfin ! zij begreep wat hij wilde zeggen en vond
dat hij 't er prachtig had afgebracht . Wat er nog aan ontbrak vulde
zij zelve aan door een grenzenlooze verbazing en ingenomenheid
met al wat er ter onzer eere gedaan was . De tact der vrouwen oin
klein met de kleinen en groot met de grooteren to zijn verloochende
zich ook nu bij haar niet . Ze had attentie voor duizend dingen, die
ik niet opmerkte . Zij wilt hier en daar en ginds het goede bestuur
-van klein vrouwtje to ontdekken, aan te wijzenwaarde jongens hadden
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meegeholpen en waar niet, ja, zelfs de kleinsten kregen hun deel aan
de loftuitingen . Het moederlijk instinct vergiste zich nooit en toonde
juist den moeilijksten arbeid to onderscheiden, door eigen werk to
prijzen boven bet aandeel van papa's beurs . 't Eenige, waarover zij
zich, tegen aller verwachting, niet verbaasde was de gelegenheid van
bet feest zelve . Zoodra de j ongens haar verteld badden wat 't geval
was, stemde zij met hen in, dat elke aanleiding tot feestvieren goed
is, dat deze vooral de geschiktste was, die een verstandig mensch
kon bedenken . Zelfs vond zij 't jammer dat de kinderen geen nieuwe
metalen konden uitvinden, dat de jubil6's bij slot van rekening Loch
niet tot bet oneindige to vermeerderen waren- Was dat dezelfde
zuinige huismoeder in wier oogen ik een verkwister was geweest
toen ik haar op haar verjaardag een nieuwe , zijden japon vereerde,
die nog den dag to voren een half uur had staan marebandeerenn
met een vischboer of een anderen koopman van artikelen van dagelijksche consumtie ? En ik was nog al bang geweest dat zij de voldoening onzer kinderen zou wegnemen, door misschien haar vrees to
kennen to geven datwij door de Berlijn sch-zilveren bruiloftgeruineerd
zouden worden, door hare vragen wat elk van die versieringen wel
gekost rnocht bebben!
Daar ik mij op dringend verlangen van de kinderen voor dezen
feestdag geheel vrij van werk gemaakt had, ontbeten wij op ons
gemak en bleven een geruimen tijd onder een gezellig kop thee
napraten . Klein vrouwtje bekendenudat z ij mijn horlogeweggekaapt
had, dat 't nog geen half acht was en dat ze allemaal reeds omm vijf
uur uit de veeren geweest waren . Daar er heel wat voor den boeg
was, had bet comit6 begrepen dat wij vroeg beginnen moesten om
laat to eindigen . Evenwel meende men vooralsnog bet programma
geheimm to moeten houden . Alleen deelde men ons mee, dat er op
kosten van den bruidegom een buitenpartij zou gegeven worden en
dat de bruid zich met , niets hoegenaaind mocht bemoeien . .Zij zou
wel de vriendelijkheid hebben de sleutels van kelder en provisiekast
aan klein -,,rouwtje ter hand to stellen . Voorts dienden wij to weten,
dat 't een stil, huiselijk feest was, dat geen lid van de familie er
iets van wist en dat er dus ook niemand verwacht werd omm ons to
komen feliciteeren . Op koperen- en zilveren bruiloften kon men daar
niet buiten . Het Berlijnsch-zilveren feest was een bescheiden feest,
waarbij geen gasten werden toegelaten en introductie verboden
was .
't Behoeft geen betoog dat wij ons alweer aan de gemaakte sebikkii9gen onderwierpen . Vooral was 't inerkwaardig met hoeveel
berusting moeder de vrouw haar sleutelmandje voor den dag haalde
en de teekenen van haar oppergezag uit de handen gaf, terwijI de
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jongens 't uitgilden van pret en haar dreigden, dat ze van deze zeldzame gelegenheid gebruik zouden maken om al de compotten leeg
to eten .

Na bet ontbijt kregen wij een paar uur tot onze eigen vrije
beschikking . Het comite, waarin geloof ik zelfs de kleinsten zitting
hadden, verklaarde 't voorloopig to druk to hebben om zich met ons to
bemoeien . Bovendien twijfelden zij niet of bruid en bruigom zouden
elkaar wel 't een en ander to vertellen hebben, wat hun niet aanging . Waar de kinderen hun wijsheid al niet vandaan halen !
't Was zoo . Wij hadden elkaar heel wat to vertellen . Of riep bet
eigenaardige karakter van dithuiselijkfeest, door onze kinderen georganiseerd, niet een menigte omstandigheden en gebeurtenissen voor
onzen geest? Berlijnsch zilver ! Ja, dat was, zooals ik zei, bet metaal
waaruit ons huwelijksleven bestaan had, vreugde en leed, kleine
verrassingen en groote zorgen, groote uitkomsten en kleine angsten,
duizend vriendelijkheden en even zoovele teleurstellingen . Als ineen
panorama trok deze bonte reeks van herinneringen ons voorbij . De
drie uren ons in voile vrijheid toegestaan verliepen daardoor tusschen
stille tranen en menigen dankbaren glimlach .
Of was daar niet de dag der dagen weer waarop de wet en de
profeten onze hadden in elkaar gelegd hadden ? Waren die bloemen
en guirlandes niet versch geplukt om bet bruidskleed to versieren ?
Van al de beloften en wenschen toen ontboezemd, was ten minste
de heilige wil om elkaar gelukkig to maken ons bijgebleven . Bij
veel wat niet verwezenlijkt was, waren duizend zegeningen onverwacht
ons toegestroomd en bij veel wat to loor ging was de rente van
bet grondkapitaal jaar op jaar toegenomen . Als wij ons troepje overzagen, hadden wij reden van tevredenheid . Al konden ze alien beter
zijn dan ze waren, er was er niet een onder op wien wij niet met
hoogmoed neerzagen, want allen hadden ze ons innig lief enwaarom
zou 't hun niet wel gaan in de wereld als bet beeld van bet ouderhuis in hun hart gegraveerd stond ? . . . .
Helaas ! van de kinderen, bij wier wiegje wij God geprezen hadden om zijne onuitputtelijke trouw en liefde, misten wij er twee .
Toch was de herinnering aan de sombere dagen en nachten destijds
doorleefd niet enkel bitterheid . 't Is waar, ons hart had gebloed
toen wij ze inoesten afstaan, maar ook in de diepste smart is geen
verplettering als bet geloof nog een hoekje in bet huis kan vinden
om zijn altaar to bouwen . In diezelfde dagen van beproeving hadden
wij to meer behoefte aan elkanders nabijheid gevoeld . Elk van onze
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beide engeltjes had bij bet scheiden zijn zegen achtergelaten . Ook
was hunne plaats niet bezet geworden door hen, die gevolgd waren .
Wij telden ze mee, nu wij de rij in gedachten doorliepen en bij elk
onzer kinderen stil stonden om ze op bet voorhoofd to kussen .
Klein vrouwtje was al een heele dame, onze kroonprins had reeds
zitting in den raad van state, die op hem volgden groeiden succes
sievelijk mama boven bet hoofd
en toch waren we nog zoo.
jong en waren er met bet oog op de kleinsten nog jaren noodig eer
wij aan 't eind van onze taak zouden wezen . Aan 't eind van onzetaak ? . . . Waren dan de zorgen voor de grooteren niet toegenomen
naarmate zij meer den volwassen leeftijd naderden? Wij zouden
immers niet eenmaal willen, dat we al zoo spoedig gepensionneerd
werden ! . . .
Van de kinderen kwamen wij op die kleine zorgen en verdrietelijkheden waarover men niet dan noode met zijn beste vrienden
praat . . . . res angusta domi, en den breeden sleep van zorgen daaraan
verbonden ! 0, wij hadden ze ook gekend zoo goed als honderd anderen, wij kenden ze nog van aangezicht tot aangezicht, maar Goddank, ze hadden ons bet leven wel verzwaard maar niet verbitterd .
Ze hadden nu en dan de zonnestralen wel onderschept maar bet vertrouwen op beter weer nooit kunnen uitroeien . Had niet de omstandigheid dat wij ze steeds samen hadden gedragen telkens ruimte
gegeven aan den moed, die zoo onmisbaar is voor hen, die weten dat
bet geluk en de toekomst der kunnen uitsluitend van hun werkzaamheid en hun voorbeeld of hangen ? Onze brandkast had maar een
bescheiden plaatsje in ons huffs beslagen en de bankiers waren niet.
rijk geworden van de conversie onzer effeeten, maar dat hadden wij
beiden steeds ten voile geweten en wat er geschied was om ons
huis to bevestigen op zijne grondslagen, dat hadden wij samen
gedaan . Gelooft mij in dit laatste vooral lag zooveel heerlijks en
edels dat ons Beriijnsch-ziiver er als echt zilver uitzag . Och, er zijn
echtparen genoeg die to dien aanzien niet in gemeenschap van goederen en zorgen getrouwd zijn . In een handelsland als 't onze
vooral kan 't voorkomen dat een gebouw van welvaart en rijkdom, waarin men jaren lang in vrede gewoond heeft, o n v e rw a c h t boven bet hoofd der huisvrouw ineenstort .
Hadden wij gelijk, dat we onder de gunstige teekenen noteerden,
hoe ook onze kinderen, voor zoover ze oordeelen konden, volkomen
op de hoogte waren van onzen maatschappelijken toestand ? Ik geloof
ja, ofschoon ik erken dat de openbaarheid in dien kring ook haar
bezwaren heeft . Alleen menschen als wij, die niet veel to verbergen
hadden gehad, kunnen misschien zonder gevaar hunne boeken ten
alien tijde openleggen . De wetenschap dat er gearbeid moet worden
_
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om bet hoofd boven water to houden, kan dan een prikkel tot
arbeidzaamheid zijn . Bovendien, 't was mij al lionderdmaal gebleken,
dat onze oudsten wel erger dingen dan de som onzer rijksdaalders
en guldens hadden opgemerkt, maar ook dit feit wekte bij ons geen
wrevel . Zelfs onze kleine gebreken en hebbelijkheden bleven nu en
dan niet van -critiek verschoond, waren soms bet voorwerp van vriendelijke plagerij geweest. Zou 't beter geweest zijn, indien wij ons
meer gemaskeerd hadden ? . . .
Summa summarum kwam de rekening op onze Berlijnsch-zilveren
bruiloft nog al redelijk terecht . Als er hier en daar wat ontbroken
had, en er had veel ontbroken, . . . welnu dan lag er immers nog
een heel leven voor ons . We waren nog in de kracht der jaren . De
handers vast ineengeslagen, zouden wij niet vertsagen . Hij, die tot
hiertoe geholpen had, zou ook wel verder zorgen . Straks als bet echt
zilveren feest aanbrak, zouden wij er weer een paar uur afnemen om
to onderzoeken of bet batig saldo niet wat grooter was geworden .
"Als wij dan maar wat eerlijker zijn in onze rekening," zei mijne
vrouw met een glimlach en ,ze wees mij hier en daar, en ginds
k
menigen post, die in de feesteli~ke stemming hoogstwaarsch ~jnl~jk wel
wat to hog genoteerd was .

Bij de koffietafel spoelde een monsterachtige tulband, die onder bet
opzicht van klein vrouwtje gebakken was, de hoofdrol . Allen prezen dit product uitbundig en lieten er ten bewijze geen kruimel
meer van over dan door bet feestcomite was gereserveerd voor bet
dessert.
Na de koffie kwam onmiddellijk bet rijtuig en werden wij met een
berg van trommels en manden ingepakt om de eigenlijke feestelijkheid to beginnen . Het doel van onzen tocht was een van de stilste
en rustigste plaatsen van uitspanning in den omtrek . De kinderen
hadden haar uitgekozen omdat wij een week of wat geleden eens
verteld hadden hoe we daar onze groene bruiloft hadden gevierd .
Onderweg werd ons dit inedegedeeld en toen we aankwamen beweerde
zelfs de juff'rouw uit bet buffet dat zij 't zich nog herinnerde als
den dag van gisteren .
Wat hebben we then ganschen namiddag genoten ! 't Was of bet
verleden en bet heden ineen vloeiden, of onze kinderen de speelnooten waren bij ons huwelijksfeest. Mijne vrouw scheen weer achttien jaar, wat de jongens niet nalieten herhaald op to merken . Zij
plaagden haar op die eigenaardige aantrekkelijke manier waarop jongens soms met hunne nioeder kunnen sollen, terwijl ook ik mijn
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deel kreeg. Hiertoe gaf gewoonlijk klein vrouwtje bet s4in .Blijkbaar
gevoelden de kinderen zich geheel en al de baas en hadden zij
afgesproken van hunne emancipatie ruimschoots gebruik to maken .
Daarbij voerden wij alle denkbare spelen en nogmeerondenkbare
gekheden uit . Wij, de jongens en ik, klauterden in de boomen en
liepen elkaar langs en door alle perken na . Bij die gelegenheid lei
ik 't royaal of en moest mij de bekentenis van de lippen, dat ik
ofschoon nog in de kracht van bet leven, niet meer zoo vlug en
lenig was als vroeger, toen ik nooit kamp gaf als 't op springen
en loopen aankwam .
Daarentegen zat mama met de kleintjes op bet gras en vertelde
hun wondersprookjes, die alle grenzen van mogelijkheid en waarschijnlijkheid to buiten gingen of wandelde met klein vrouwtje door
den tuin, alsof deze haar jongere zuster was, wat wij eenstemmig
verklaarden voor de eenigmogelijkeeonjectuurvaiieenvreemdeling .
En ondertusschen werd er een kapitaal aan consumabelen verteerd .
De hoofden van bet comit6 zorgden, dat 't ons aan niets ontbrak en
gaven zelf een goed voorbeeld .
Tegen vijf uur werden wij uitgenoodigd tot den grooten feestelijken
maaltijd in den grooten koepel, waarheen een paar der jongeren
reeds lang nieuwsgierige blikken geworpen had . Toen wij binnen
kwamen, waren wij werkelijk verrast over al wat ons wachtte . 't Is
waar, wij waren to midden van bekende voorwerpen, daar alles uit
eigen keuken en kelder kwam, maar't was zoo aardig gerangschikt
en 't maakte reeds op zich zelf zoo'n vermakelijken indruk ons eigen
huishouden hierheen verplaatst to vinden, dat mijne vrouw niet kon
nalaten zich to verbazen hoe dit alles zoo zonder haar geschied was .
Een oogenblik daarna sloot zij klein vrouwte in hare armen en vertelde inij, dat zij trotsch op haar oudste dochter was, die zoo'n
goede huishoudster zou worden . Doch de zoon des huizes herinnerde
haar, dat zij hier eenvoudig als gast aanzat door haar met een
waardigheid, die mij zeer voor hem innam, naar de eereplaats
to geleiden . En toen mama gezeten was, werden de overige zitplaatsen met storm genomen .
Ik zal alles wat er aan tafel gebeurde niet vertellen . 't Was alles
to zamen genomen een stil en vredig huiselijk maal waarbij de tongen wakker geroerd werden en wij elkander duchtig plaagden . Alles
werd goed opgenomen . Niemand dacht er aan, een plagerij met ernst
to beantwoorden . Wij waren gelukkig in elkaar en twijfelden er geen
oogenblik aan of al de anderen hadden ons innig lief . Zelfs kruidjeroer-me-niet, zooals de broers haar noemen, was een engel in toegefelijkheid .
Natuurlijk kweet zich onze oudste zoon behoorlijk van zijn plicht
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als president van het comite door op het dessert een toost op het
feestvierende echtpaar in to stellen . Hij was hierbij niet gelukkiger
dan 's morgens, maar zijn auditorium was nog toegefelijker geworden
en de claqueurs vielen onmiddellijk met hunne toejuichingen in, ja,
die toejuichingen werden fanfaren toen i k het woord vroeg en in
mijn rol van gast ook uit naam mijner bruid al de deelnemers aan
bet feest bedankte, toen moe er zich in mengde en niet eens bemerkte
hoe er onderwijl een paar tranen van dankbaarheid langs hare wangen vloeiden . - De kleine bende was niet meer to houden . Er werd
een ware storm geloopen, waarbij ik voor mijne bruid in de bres
sprong en voor een oogenblik de teugels in handen nam om to
bepalen, dat ieder op zijn beurt en naar orde paar zou mogen kussen .
Toen 't aan de beurt van de twee kleinsten kwar, bleven deze met
algemeene toestemming op haar schoot zitten, waar zij als zoo
menigen avond weldra onder al de drukte en 't rumoer insliepen .

Om der wille van die kleinsten reden wij niet al to laat weer
naar huis . Onderweg ergerden wij meer dan eenen avondwandelaar
door onze luidruchtige liederen, waarbij ik zelf den toon aangaf . 't
Was immers zoo'n zonnige dag geweest als wij in jaren niet beleefd
hadden ! . . . .
Tehuis gekomen werden de slapenden naar bed gedragen en ging
voorts het feest weer zijn gang . Alsof er een premie op gesteld was
beijverde ieder zich om een gezelschapsspel voor to stellen en elke
propositie werd met handgeklap begroet . Mijne vrouw en ik organiseerden er een uit onze jeugd, dat tot onze groote schrik al tot het
rijk der sprookjes en legenden bleek to behooren . Ook zongen wij
op vereerend verzoek een paar liedjes uit de oude doos, die 't paar
aller getuigenis in zangerigheid en diepte van inhoud ver van de
tegenwoordige wonnen .
Doch wat waren deze proeven van een wegstervende kunstperiode
bij het duet, dat onze beide oudsten voor ons feest hadden ingestudeerd en zonder een enkele hapering voordroegen ? Mijne vrouw
verzekerde plechtig dat ze nooit iets mooier gehoord had .
Daarna kwam 't gelegenheidsstuk aan de beurt, een kleine comedie, die ze met vereende krachten samengesteld hadden en die
besloten werd met een hell- en zegenwensch voldoende om alleen door
de herinnering den avond van ons leven eenmaal nog to verwarmen .
Geen geboren acteur zou 't dezen onervaren tooneelisten verbeterd
hebben .
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Eindelijk werd de onvergetelijke dag besloten met een algemeene
betuiging van dankbaarheid en onderlinge liefde, waarvan de nagalm
klonk als een gebed .
Spoedig sliep de groote meerderheid den slaap des vreedzamen
terwijl wij met onze beide oudsten nog een uurtje van de indrukken
van onzen feestdag bleven genieten, gelijk ieder weet een huismiddeltj e
om ze to verdubbelen . Als een natuurlijk vervolg op de feestelijkheid
spraken we daarbij veel over de toekomst en maakten ons al die
illusien waartoe de stemming ons de aanleiding en misschien ook
bet recht gaf .
Nog een paar jaar misschien en zij die eenmaal de eerste voorwerpen onzer zorgen waren, zouden de ouderlijke woning verlaten om
straks zeif een huis to bouwen dat ze bet hunne zouden inogen noemen . Als dat geschiedde zou de herinnering ook aan dezen dag een
waarborg to meer zijn dat zij ons en de pick, waar zij gespeeld hadden
nooit zouden vergeten . Klein vrouwtje zou bet evenbeeld barer moeder pogen to worden en onze oudste zoon zou den naam dien hij
droeg ook om onzentwil rein en onbesmet bewaren . Of was er nog
plaats voor de verleiding en zou bet lage en gemeene eene woningvinden waar de datum van ons Berlijnsch-zilveren feest met onuitwischbare letteren to lezen stond ?
God zou ons de schande en schaamte besparen dat wij ooit zouden moeten blozen over hen, voor wie onze eerste gebeden waren
uitgestort. "Blijf braaf mijn jongen en toon altijd dat bet hart u
op de rechte plants zit . . . Wij wachten u op ons zilveren feest als
onzen gast, u en wie gij dan mocht willen meebrengen ." . . .

"Deze feestelijkheid heeft ons meer dan drie gulden gekost, lieve !"
zei ik, toen wij 's avonds laat op onze kamer alleen waren . Ik kan
wel voor een driegulden een dag op reis gaan maar voor een bruiloft is meer noodig . Overigens moet ik zeggen, dat zij 't alleraardigst verzonnen hadden . Er ontbrak . letterlijk niets aan ."
"Neen," zei ze, "er ontbrak niets . De goede God heeft ons rijk
gezegend. Als de zilveren bruiloft nog mooier is dan deze, geloof ik
dat de menschen wijzer deden door de rij maar met bet Berlijnschzilver to sluiten . De kinderen bebben een dag gehad, dien zij nooit
zullen vergeten" . . .
't Was verwonderlijk . Waar was nu alweer de geest van zuinigheid en overleg, dien ik zoo dikwijls geprezen en gezegend had,
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voor welken ik bang was geweest dat hij niet tot bet einde zou
kunnen wachten om zich to laten hooren ?
Of is 't waar, dat eerie moeder in haar gelukkigste oogenblikken
(en dat zijn die waarin hare kinderen zoo recht vergenoegd uit de
oogen zien,) geen zuinigheid kent en geen goud en zilver weet to
onderscheiden ? . . . Waarachtig, ik geloof 't .

