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Daarna.
Door Cyriel Buysse.
Proloog.
Het heele gezelschap bleef een oogenblik stil, in roerloosluisterende houding, met
ondeugend-stralende oogen en lachende monden, voorovergeheld naar een ouden
deftigen heer, met langen grijzen baard, die leuk en kalm een krasse grap vertelde.
Toen barstten zij plotseling allen los, met heen en weer slaan van schouders en
hoofden, en schril boven alles uit klonken de twee giegelende vrouwenstemmen.
Dof knalde de wegspringende kurk van een champagneflesch.
Alleen Alfred bleef koel en onbewogen. Een gedwongen glimlach teekende een
trek van pijn over zijn bleek gezicht met zwarten baard, en zijn ernstige oogen,
waaraan 't lorgnet een uitdrukking van vroege wijsheid gaf, staarden even
strak-en-stil-afkeurend vóór zich uit op 't witte tafelkleed.
‘Mais ris donc aussi, saperlotte! tu es là comme un croquemort!’ riep Maxime,
onder 't schaterlachen zijn vriend een por in de zij gevend.
Alfred kón niet lachen; hij verveelde zich gruwelijk. Hij had alleen willen zijn. Hij
had weg willen zijn. Hij keek zijn vriend aan met gepijnigd-saâmgetrokken
wenkbrauwen, en zei dat hij aan hoofdpijn leed.
‘Drink ze weg!’ riep Maxime opgewonden. En wenkend naar den bottelier, die
aan het ander eind der tafel was:
‘Hé, Charles! Charles, venez par ici. Remplissez donc le verre de monsieur!
Zij zaten met hun twaalven, waaronder slechts twee vrouwen, om de rijk-getooide
tafel, in een der bovenzalen van het ‘Restau-
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rant des Princes’. Hun voeten rustten zacht op het mollig-gladde van een dik
garnaal-kleurig tapijt, en van dezelfde teere kleur was ook de lambrizeering in
paneellijsten van wit met gouden biesjes. Aan 't eene uiteinde der zaal, op den
wit-marmeren schoorsteen met pendule, glom in dikke gouden lijst een groote
spiegel.
De tafel schitterde van bloemen en van glazen, in 't tooverachtig schijnsel van
een aantal kleine kandelaars met zacht-gloeiend licht in roze kapjes, temperend de
te schelle klaarheid van de gaskroon die in 't midden hing. Al de heeren waren in
rok, de beide vrouwen laag-gedecolleteerd: de eene in 't wit, de andere in 't licht-roze.
Maxime was de gastheer. Hij had dit souper, - un souper d'adieu à la vie de
garçon, - ingericht ter eere van zijn intiemen vriend, den schilder Alfred Melville, die
op 't punt stond van te trouwen.
Eerst had Alfred er volstrekt niet van willen hooren. ‘Ik beschouw mijn huwelijk
als een ernstige, diep ernstige gebeurtenis, die geen aanleiding tot losse grapjes
geven mag,’ had hij zijn vriend geantwoord. Maar Maxime, die zich niet makkelijk
van een eenmaal voorgenomen plan liet afbrengen, was eenvoudig Alfred's meisje
gaan spreken, welke hij goed kende, en deze had zelve aangedrongen dat hij de
uitnoodiging aanvaarden zou.
Het onverwacht aandringen van Florence had Alfred bedroefd.
‘Hoe is 't mogelijk dat je zoo iets wilt als je toch van me houdt?’ had hij gezegd.
‘Weet je wel dat er op zulke gelegenheden van die lichtekooien van vrouwen komen,
die je anders op straat niet eens zoudt willen aankijken?’
‘O! dat zou ik nu juist aardig vinden!’ had Florence zich onbesuisd laten
ontsnappen.
Verwijtend had Alfred haar aangekeken, met diep in zijn ziel een knagende pijn
van onverdiende teleurstelling. Tranen waren in zijn oogen gekomen, en hij had
plotseling weer dat akelig gevoel gekregen, of zij toch niet ernstig genoeg van hem
hield.
Dan had ze zich over haar onbezonnen woorden verontschuldigd, maar toch weer
aangedrongen dat hij gaan zou, wijl zij het zoo naar zou vinden als Maxime's
vrienden, die meest allen tot haar eigen kring behoorden, moesten denken, - wat
ze zeker zouden, - dat zij er hem van afhield. Zij vond het juist gewenscht dat hij nu
wat meer met de menschen van háár omgeving zou omgaan. Hij had tot nog toe
maar te veel afgezonderd geleefd, of te uit-
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sluitend verkeerd in gezelschap van een soort artiesten, die nu toch in zijn nieuwen
levenskring niet zouden passen. En zij had heimelijk Paul de Villers, - een neef van
haar, die ook aan het souper zou deelnemen, - op hem afgestuurd, om zijn laatsten
tegenstand te overwinnen.
Dan had hij eindelijk toegestemd, en zoo zat hij nu midden in het druk gezelschap,
waarvan hij niet eens al de leden kende, gansch uit zijn sfeer en zich vervelend,
met ingespannen glimlach vaag-luisterend naar de gewaagde gesprekken, elk
oogenblik op zij kijkend naar de pendule, of hij nog niet haast zou durven opstaan
en vertrekken.
Maxime was een vriend van uit de kinderjaren. Zij hadden elkaar eerst op de
schoolbanken, en dan later in de wereld intiem leeren kennen. En al had Maxime
een heel andere richting in 't leven gevolgd dan de zijne, door alles heen was hun
vriendschap en intimiteit gebleven.
Maxime was vrij jong getrouwd geweest met een meisje uit den adel, die hem op
allerlei manieren het leven ondragelijk had gemaakt: amants gehad, geld weggegooid
met hoopen, schulden gemaakt, en daarbij een humeur als van een krankzinnige.
Vier jaar had hij 't met haar volgehouden; dan waren zij gescheiden. De vrouw was
heelemaal den verkeerden weg opgegaan, zoodat haar eigen ouders haar niet eens
meer wilden zien, en hij had zijn rijke-jongeluisleven van vroeger hernomen, ‘riche
aussi désormais en vraie sagesse et en expérience,’ zooals hij wel eens
cynischspottend zeide.
Cynische philosoof, pessimistische philosoof, stoïcijnsche philosoof, dat alles was
Maxime in hooge maat geworden. Hij zag van uit een groote hoogte op de dingen
neer, en beweerde alleen nog te huldigen het zuiver en persoonlijk egoïsme,
overtuigd dat alles in de wereld, onder welken dekmantel verborgen, daar ten slotte
toch op neerkomt. Ook was het zijn eerste levensbeginsel geworden, deze volgens
hem algemeene natuureigenschap in zichzelf tot den hoogst mogelijken graad te
ontwikkelen, ten einde daardoor het maximum van genot te bereiken. Hij maakte
wel eens toespelingen op zijn eigen voornaam: Maxime, die hem tot het maximum
in alles voorbestemde, spotte hij. Kon dit gepaard gaan met vreugde en genot ook
voor zijn medemenschen, des te beter.
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Kon het niet, dan moest de strijd tusschen zijn egoïsme en het egoïsme der anderen
maar worden uitgevochten, met het onvermijdelijk gevolg, dat de sterkere zou
zegepralen. Zijn eigen veelzijdige levenskracht moest eerst en vooral te zijnen
dienste staan; en slechts dan gaf hij aan anderen, wanneer hij zelf in overvloed van
alles wat hij verlangde voorzien en verzadigd was. En dan gaf hij ook gaarne, want
dan werd het hem een egoïstisch genot om te geven. Zoo was bijna ieder van zijn
daden het gevolg van een door en door beredeneerd en vaak ingewikkeld gevoel,
hoewel hij van een anderen kant ook soms heel sterk op zijn intuïtieve ingevingen
afging. En daar hij zeer vermogend was, en zeer intelligent, en instinctief goedhartig
ook ondanks al zijn voorgenomen egoïsme, dat dikwijls in conflict met zijn gevoel,
hem soms de vreemdste parten speelde, had hij doorgaans ook heel veel aan
anderen te geven, zoowel op stoffelijk als op moreel gebied.
Alfred, een paar jaar jonger, hield buitengewoon veel van hem. Zijn impulsieve,
kinderlijk naïeve artiesten-natuur, had soms behoefte, zoowel aan praktische leiding
als aan moreelen steun, behoefte aan de nuchter-koele redeneering van een zoo
knaphelderen geest als dien van Maxime.
‘Ik lijd,’ kwam hij soms bij zijn vriend ontmoedigd aan. ‘Ik sta te lijden vóór mijn
schilderij, vóór dat prachtige landschap dat mijn ziel en al mijn zintuigen doet trillen,
en dat ik toch maar niet naar mijn zin met penseel en verf op het doek terug kan
geven.’
Bedaard-glimlachend, met zijn fijne, intelligente oogen, keek Maxime hem aan.
‘Schilderen doet je lijden. Waarom geniet je van dat heerlijk landschap niet, zonder
te schilderen?’ vroeg hij hem.
‘Maar dan lijd ik nog veel erger. Dan lijd ik onder mijn onmacht,’ zuchtte Alfred.
‘Dan moet je tòch maar schilderen, zonder je zelfs afte vragen of je goed dan
slecht werkt,’ verzekerde Maxime. En hij verdiepte zich heel kalm in philosofische
bespiegelingen, welke zijn vriend versterkt weer aan den arbeid zetten en hem
mooie dingen deden maken.
Toen Alfred, door Maxime in kennis gebracht met Florence, op haar verliefd werd
en er aan dacht om haar ten huwelijk te
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vragen, was Maxime de eerste die zijn confidenties kreeg en wiens raad hij vorderde.
‘Ik zou het waarschijnlijk niet doen, maar jij zal het waarschijnlijk wèl doen,’ klonk
Maxime's lapidair antwoord.
‘Waarom zou je 't niet doen? Vindt je haar geen geschikte vrouw voor mij?’
‘Dat weet ik niet, en dat weet jij ook niet, en dat weet overigens niemand. Alleen
de toekomst kan het uitmaken. Daar is niet over te redeneeren; het is 'n kwestie
van gevoel, mysterieus en intuïtief, voorloopig onoplosbaar.’
‘Jijzelf zoudt haar dus niet tot vrouw begeeren, ik meen in de veronderstelling dat
je verliefd was op haar.’
‘Als vrouw!... nee; als maîtresse wel.’
Verontvaardigd had Alfred zijn vriend aangekeken.
‘Als maîtresse!’....
‘Neem me niet kwalijk,’ had Maxime heel kalm zijn krasse woorden toegelicht, ‘je
weet dat ik voor gewoonte heb mijn vrienden zooveel mogelijk te zeggen wat ik voel
en denk. Zet asjeblief geen zuur gezicht, want ik bedoel niet de minste
geringschatting noch beleediging tegenover Florence. Ik zeg: “als maîtresse,”
eenvoudig omdat ik het intuïtief zoo voel. Hoe zal ik het je duidelijker uitdrukken: zij
is voor mij het type van een vrouw die mij 't gevoel inspireert of ik haar heel graag
tot maîtresse en niet graag tot vrouw zou begeeren. Meer bedoel ik niet. Ik druk
alleen mijn persoonlijk gevoel uit. Vraag me nu niet waaròm ik zoo denk, waaròm
ik zoo voel, dat kan ik je niet verklaren, want ik weet het zelf niet. Niets heeft daartoe
aanleiding gegeven. Ik herhaal het nog eens: het is louter 'n kwestie van gevoel,
van intuïtief en instinctief gevoel, en dat laat zich niet gemakkelijk ontleden.’
‘Het is wellicht omdat je met je eigen vrouw zoo ongelukkig bent geweest; je
vertrouwt er geen enkele meer, je bent verbitterd op de vrouwen.’
‘'t Is mogelijk; maar weet je wat nog het vreemdste van al is: met mijn eigen vrouw,
vóór ons huwelijk, heb ik precies dat zelfde gevoel gehad als nu tegenover Florence;
't gevoel dat ik haar liever tot maîtresse had genomen dan tot vrouw. Hoe kon ik
haar dan huwen! zal je zeggen. Welnu, dat was een vergrijp en ik ben er voor gestraft
geweest.’
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‘O, dat gevoel heb ik, Goddank, in 't minst niet. Anders dan als vrouw zou ik Florence
niet kùnnen begeeren!’ had Alfred met bijna vrome teederheid geantwoord.
De aanvraag was gebeurd, de ouders hadden toegestemd. Vooral háár ouders
waren zeer met dat huwelijk ingenomen. Zij pasten zoo goed bij elkaar, evenals de
twee families zelven, in die groote fabriekstad waar de verarmde ouderwetsche adel
en de puissantrijke industrieelen langzamerhand tot één aristocratischen kring
versmolten waren. Het was een sensatie geweest in de stad, toen hun engagement
publiek werd, en niemand vond dat de reeds vermaarde schilder Alfred Melville, de
zoon van den schatrijken fabriekant, misplaatst zou zijn in den kring van Florence
de St. Mars, de eenige dochter van baron de St. Mars, afstammeling van een der
oudste adellijke families. 't Was als een soort van glorie voor de stad waar zoo iets
voornaams kon gebeuren; zij was er enkele dagen mee vervuld, men sprak er van
in alle kringen, op straat, in koffiehuizen en in winkels.
Florence was van een zeldzame schoonheid. Men zei doorgaans van haar dat zij
‘het mooiste meisje van de stad’ was. Zij was lang en slank, blond met bruine oogen
en ideaal blank-rozig en frisch van gelaat. Er was een groote charme over haar, iets
zachts, iets ingetogens, en toch daarbij iets pittigs in den glimlach en de oogen, dat
een onweerstaanbare en verleidende bekoring uitoefende. Er lag vooral iets als een
heel teer waas van ongeschonden reinheid over haar, en daarom hadden Maxime's
ongemotiveerde woorden Alfred zoo diep geërgerd. ‘Tu es adorable! A te voir on
éprouve le besoin irrésistible de se mettre à genoux pour t'adorer!’ sprak hij soms
met tranen in de oogen. Dan zei ze niets maar glimlachte, en onder het bekorend
raadsel van dien stillen glimlach zonk hij werkelijk voor haar op de knieën en aanbad
haar als een jonge, ideaal-schoone godin.
Maar zou die aanbiddelijke godheid dan nooit eens in werkelijkheid van haar troon
tot hem afdalen?
Hij voelde soms, in een pranging van smart, dat zij nog heel verre van hem af
stond, dat hij haar nog niet goed begreep, haar nog niet kende. Zij was godin door
haar schoonheid, maar nu had hij haar ook tot menschelijke vrouw willen zien
worden,
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door haar zintuigen, door haar ziel en hart. Hij zocht in haar den weerklank van de
geestdrift voor het Schoone, die zijn eigen ziel vervulde, en kon het er niet doen
ontvlammen. Hare omhelzingen waren koel, en haar woorden waren schaarsch. Hij
voelde dat hij haar nog niet had doen trillen, en dat gevoel doofde soms zijn groote
liefde in smart en droefheid. ‘Je houdt niet van mij!’ riep hij soms plotseling, half
ernstig, half lachend, op een schertstoon die het voor hemzelf onduidelijk maakte
in hoever hij schertste of ernstig sprak. En in haar verwonderd antwoord, ‘dat zij wèl
veel van hem hield,’ voelde hij juist vol weemoed dat zij nìet veel, of toch niet veel
genoeg van hem hield. Dan sprak hij over kunst; maar zij begreep hem niet. En
soms, in oogenblikken van neerslachtige verbittering, durfde hij denken: ‘zou ze
toch dom zijn?’ Leelijke veronderstelling, die hij dadelijk, met een gevoel van afkeer
voor zichzelf, uit zijn geest verbande. Zij was niet dom; alleen haar opvoeding was
verwaarloosd; en voor hem was nu de heerlijke taak weggelegd haar in het leven
op te leiden, haar het ware leven te leeren kennen, haar te vormen en te ontwikkelen
in de liefde voor het Schoone, haar in te wijden tot het illuzie-vol begrip van al zijn
eigen mooie en groote levensidealen.
't Souper liep op zijn einde. Verward en luid galmden de gesprekken. De meeste
heeren zagen rood, met blinkende, lachende oogen, en de twee vrouwen schetterden
en giegelden, elk aan een uiteinde der tafel gezeten. De eene, Toison d'Or genaamd,
om haar weelderige, hoog-en-recht opstaande roode haren, kronkelde zich van 't
lachen om een nieuw ondeugend verhaal van den ouden deftigen heer met grijzen
baard, die telkens als zij schaterend 't hoofd achterover sloeg, met begeerige oogen
in de opening van haar corsage keek; de andere, Pivoine, een lange elegante blonde,
aldus genoemd omdat zij bijna altijd excentrieke roode hoeden droeg, verdedigde
zich giegelend tegen de vrije ondernemingen van de twee naast haar zittende
jongelui, die om de beurt naar haar pakten en grabbelden, en telkens onder klinkende
zoenen haar scherp-schaterend gegil en haar tegenstand smoorden. Zij hadden
allen veel gedronken, en zelfs Alfred voelde nu een vage duizeling over zich komen,
en raakte langzamerhand in die stemming waarin iets droevigs of vervelends minder
druk-
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kend werkt, en men eerder genegen is om de aangename zijde van het leven in te
zien.
En hij vergat het souper en zijn drukke, banale omgeving, om stil-hartstochtelijk
in zichzelf te genieten van 't ideaal geluk dat nu weldra in zijn bereik zou komen. Hij
sloot zijn oogen op dat heerlijk vizioen, het drong in hem, zacht-verkwikkend als
een frissche ochtenddauw, het liet hem niet meer los, het werd één met hem, één
met zijn ziel en zijn lichaam, één met zijn gansche wezen. Bedwelmd trok hij zijn
oogen open en staarde bevreemd om zich heen over de woelige tafel, als wist hij
niet meer waar hij was. O! wat voelde hij zich ver en hoog gelukkig nu boven al die
daar om hem heen zaten! Wat rees zij hoog en rein verheven boven die twee
armzalige pleiziervrouwen, voor wie hij plotseling het diepste medelijden voelde! Hij
zag den ouden heer die Toison d'Or wild zoende op de borst; en in verbeelding
tooverde hij zich Florence voor, zacht streelend en zoenend een klein kindje aan
haar boezem. Hij zag Paul de Villers, Florence's neef, die aan het ander eind der
tafel plotseling onder scherp gegil Pivoine van haar stoel optilde en met haar in zijn
armen wegliep; en zonder ergernis voor het geziene sloot hij weer zijn oogen, en
voelde zichzelf ook vluchten met Florence, niet uit kortswijl of uit lage drift zooals
Paul deed, maar uit brandende pure liefde en hartstocht met haar vluchten, zooals
men vlucht met een eenigen, onwaardeerbaren schat, verre verre van de wereld
weg, tot in de wijde eenzaamheid, waar hij door niemand meer geroofd kan worden
-----------------------------Werktuigelijk, als een gehallucineerde, stond hij op in de lawaaiïge woeling der
anderen, die ook hun plaats verlieten. Hij drukte handen en hoorde afscheidsgroeten.
Hij zag nog even Paul omarmd met Pivoine, en Toison d'Or, die glimlachend door
den ouden viveur aan Maxime als 't ware overhandigd werd. En dan was hij plotseling
weg, door een rij van buigende garçons de kamer uit, de trappen af, met breede,
haastige schreden recht vóór zich heen stappend in de eenzame duisternis der hier
en daar door schaarsche glanspunten verlichte stille straat.

II.
In het begin van Maart, op een van die ellendige dagen van

Groot Nederland. Jaargang 1

9
modder, regen, sneeuw en wind, die je 't klimaat doen verwenschen waarin je
geboren bent, had het huwelijk plaats. Er werd een groote pracht ten toon gespreid
van équipages, bloemen en toiletten, en ‘heel de stad’ kwam kijken, op het stadhuis
en in de hoofdkerk in twee dichte rijen op den doortocht van den bruidsstoet
geschaard. Florence werd algemeen ‘superbe’ gevonden.
Alfred had graag de huwelijksreis over Algiers en Tunis willen maken, maar
Florence, en ook haar ouders - vooral haar moeder - hadden dat afgeraden. Het
was zoo ver en zoo vermoeiend door de zeereis, en niet eens zoo bizonder
interessant of mooi, en vuil, zei men, en zelfs eenigszins gevaarlijk. Waarom niet
eerst een week te Parijs doorgebracht, en dan naar de Riviera, en als ze dan nòg
verder wilden naar Italië.
‘Nice is zoo snobbish, zoo banaal,’ had Alfred bedeesd tegen geworpen; maar
wat kon hij anders dan 't verlangen van zijn aanstaande, aangebeden vrouw
inwilligen? Hij had al spoedig toegestemd, Parijs en Nice slikkend voor wat Italië
hem toch als hoogste kunstgenot beloofde.
Wat kon het hem trouwens ook schelen, nu ze voor altijd de zijne was geworden?
Zijn geluk was volmaakt, volmaakt! Er ontbrak niets aan, het overtrof zijn hoogste
en hartstochtelijkste verwachtingen. 't Was hèt geluk, het groot, uniek, volmaakt
geluk.
‘Ja, o ja, alles wat je wilt, alles wat je verlangt,’ antwoordde hij onveranderlijk en
onvoorwaardelijk op al haar vragen: ‘Alles, àlles, als ik jou maar heb, als ik je maar
geen oogenblik verlaten moet!’
En alles wat zij verlangde gebeurde.
Evenals de meeste vrouwen vondt ze 't heerlijk in Parijs. En die heerlijkheid
bestond vooral, bijna uitsluitend, in het bezoeken van winkels en bewonderen van
toiletten. Zij kocht er veel, heel veel, voor 't eerst genietend van een weelde die zij
in het eenigszins verarmd, ouderlijk huis niet gekend had. Van 's ochtends liepen
zij op de boulevards en in de drukke winkelstraten, elk oogenblik vóór de schitterende
uitstallingen stilhoudend, geduwd, gestooten, op de voeten getrapt, maar
onvermoeibaar, onverveelbaar, zij ten minste.
Hij onderdrukte 't gevoel van matheid en verveling dat soms in hem opkwam, om
te genieten van haar naïeve, kinderlijke
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opgetogenheid en vreugd. Wat was ze prachtig en verleidend-mooi wanneer haar
oogen van bewondering straalden! Wat zou het heerlijk zijn wanneer ze zich zoo
voor het ware schoone van de kunst en het genie bezielde!
Hij nam geduld, eindeloos geduld. Hij dacht: als ze hier eenmaal alles goed gezien
heeft zal ze wel naar iets anders gaan verlangen, en dan zal ik, langzaam aan en
voorzichtig, met haar ware opvoeding, met haar hoogere vorming kunnen beginnen.
Hij bracht haar weldra in het Louvre, om haar eens op de proef te stellen.
‘Kijk daar eens naar,’ sprak hij, haar voor het beeld der Gioconda brengend.
Zij bewonderde, met vage, stille woorden. Maar hij merkte plotseling, met een
soort van schrik, dat zij op een schilderij daarnaast keek.
‘Neen, daar niet, liefste, dáár, dáár,’ sprak hij ontroerd, met de hand naar het
meesterstuk wijzend.
‘O, dàt!’ antwoordde zij bedeesd. En weer liet ze woorden van stille bewondering
hooren.
Roerloos stonden zij beiden daar een oogenblik, de oogen op het schilderij
gevestigd. Toen keek ze naar hem op, en merkte dat hij tranen in de oogen had.
‘Alfred, wat scheelt je!’ riep ze angstig uit.
‘O, het grijpt me zoo aan,’ antwoordde hij.
En in den blik waarmede hij haar aankeek, lag iets van bedroefd verwijt, alsof hij
van diepe teleurstelling weende.
‘Kom,’ sprak zij, ‘laten wij verder gaan; die emotie is niet goed voor je.’
Zij drongen verder in de zalen, en af en toe hielden zij stil om te bewonderen. Zij
had zijn arm genomen en vleide zich streelend tegen hem aan, met belangstelling
luisterend naar zijn uitleggingen, telkens bewonderend wat hij bewonderde. En zacht
doordrong hem het gevoel dat hij haar tòch zou kunnen vormen, dat zij, onder zijn
streelend, beschermende inwijding, de heerlijkheid der ware kunst zou leeren kennen
en waardeeren.
Hij ontweek de zaal der kostbare oude meubels en juweelen, en bracht haar in
de galerij der gebeeldhouwde werken, beneden aan de trap, vóór de ‘Victoire de
Samothrace.’
Daar kon hij nooit zonder trillende emotie naar zien. De boven-
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menschelijke schoonheid en volmaaktheid van dat beeld ontroerde en verrukte hem
telkens tot in 't diepste van zijn ziel.
‘O, kijk eens,’ sprak hij, zenuwachtig haar hand grijpend, ‘kan je je iets zuiverder,
iets grootscher voorstellen? Is dat niet werkelijk het zweven, het puur ten hemel
stijgen der Victorie, niet enkel in lichamelijke gedaante, hoe prachtig ook het beeld
in werkelijkheid daar staat, maar ook het zweven en stijgen in geest, de geest der
zegepraal die uit dat heerlijk en volmaakte vrouwenlichaam op haar nobele vleugelen
ten hemel stijgt. Dat ééne been naar voren, die vleugelen naar achter, die peplum
wapperend en waaiend in haar goddelijk-enthousiastisch stijgen, o, het is 'n glorie,
de schepping van een bijna bovenmenschelijk genie!’
‘O ja, hoe prachtig! hoe prachtig!’ murmelde zij, zacht tegen hem aangevleid. ‘Wat
jammer toch dat ze geen hoofd en geen armen meer heeft!’
Hij trilde, als onder een schok van nuchtere werkelijkheid uit het heerlijk-verhevene
van zijn ideaal gerukt.
‘Kom,’ sprak hij stil, ‘laten we nu maar buiten wat gaan wandelen.’

III.
Zij reisden niet verder dan tot Nice en Monte-Carlo. Daar beviel het Florence best
van al. Daar had ze de pracht der natuur vereenigd met de hoogste luxe van het
leven. Nog nooit, zelfs niet in Parijs, had ze zulke schitterende toiletten gezien. O,
die demimondaines, wat waren ze verbazend, wat wisten ze zich aan te kleeden!
En in een der speelzalen van het Casino hadden zij plotseling een zeer onverwachte
ontmoeting: Maxime en Paul, ieder naast een van die dames aan de speeltafel
gezeten. Alfred schrikte haast en fronste de wenkbrauwen, toen hij in de twee
cocottes Pivoine en Toison d'Or herkende. Die heeren hielden zich trouwens
volkomen correct. Zij stonden dadelijk op alsof de twee dames volstrekt niet bij hen
hoorden, en kwamen verrukt en verbaasd den huwelijksreizigers de handen drukken.
Hoe zoo! nu nog in Monte-Carlo! Zij dachten dat ze reeds lang in Italië waren! En
hun eigen onverwachte reis naar 't Zuiden expliceerden zij ongevraagd als een
plotseling opgekomen plannetje, omdat het zoo
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vervelend was in België, en zulk akelig weer, en meest al hun vrienden ook op reis
of reeds buiten. Zij waren in Paul's automobiel gekomen, een verrukkelijke tocht
door een streek die men toch anders nooit te zien kreeg, en zij waren van plan hier
nog enkele dagen te blijven en hun reis dan voort te zetten over een gedeelte van
Noord-Italië en Tyrol.
Maar Florence had de twee vrouwen, die haar ook met sluiksche blikken zaten
op te nemen, best gezien en begrepen wat er gaande was.
‘Jullie moest ons maar meenemen op dat reisje,’ glimlachte zij ondeugend. ‘Er is
toch plaats genoeg in die automobiel.
‘Mais non, mais non!’ riep Alfred verveeld, met wrevelig gefronste wenkbrauwen.
En Paul en Maxime, die eventjes verlegen hadden opgekeken, beweerden ook dat
het nog al bezwaren zou opleveren, daar ze toch eigenlijk maar over vier plaatsen
konden beschikken, en hun chauffeur en heel wat bagage mee hadden.
‘O, foei! heeren met bagage!’ schertste Florence met een vluchtigen zij-blik naar
Pivoine en Toison d'Or aan de speeltafel.
Zij namen afscheid, en gaven elkaar rendez-vous tot den aanstaanden zomer,
op Far West, Alfred's buitenverblijf, dat tijdens zijn reis, door de zorgen van zijn
vader, als huwelijkscadeau voor hem werd ingericht.
‘Zeg, wie zijn toch die twee vrouwen?’ vroeg nieuwsgierigfluisterend Florence,
zoodra Maxime en Paul verdwenen waren.
‘Och, wat weet ik het? Een paar cocottes, natuurlijk!’ antwoordde Alfred op
wreveligen toon.
‘Je weet het wèl, maar je wilt het mij niet zeggen,’ sprak zij, half boudeerend.
‘Trouwens, ik ken ze, het zijn geen Francaises, ik heb ze meer dan eens bij ons op
straat gezien.’
‘Je moest dat soort maar liever niet zien?’ riep hij bits.
Geschrikt bijna, met plotselinge tranen in de oogen, keek zij hem aan.
‘O, Alfred, wat 'n toon!....
“Pardon, pardon,” smeekte hij, schielijk zacht. Maar, begrijp je, ik houd zooveel,
zoo innig veel van je, ik stel je zóó hoog, dat ik het minste idee van om het even
welke lage aanraking niet dulden kan.’
‘Maar daar is immers geen kwestie van aanraking. Ik vroeg je
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maar eenvoudig wie het zijn, waarom weet ik zelf niet, uit gewone nieuwsgierigheid.’
Toen zei hij 't haar, met een matte stem van weerzin, alsof hij voelde dat zijn
woorden iets van 't reine in haar bezoedelden.
Zij was getroost en glimlachte. Haar oogen schitterden, als van ondeugende pret.
‘O, zoo! En zou je denken dat Pivoine met Paul is, en Toison d'Or met Maxime?’
‘Ik weet het heusch niet, liefste; en och! ik smeek je, denk er nu maar niet meer
over en laat de namen van die vrouwen ook maar nooit meer over je lippen komen.’
Zij zweeg maar bleef glimlachen, met iets leuks op 't gezicht als in
ondeugend-vroolijke gepeinzen. Toen gaf zij hem zacht een kus op 't stroef, droevig
gelaat, als tot verzoening:
‘Kom, wat kan ons dat ook schelen! Wij zijn immers met elkaar gelukkig.’
Alfred verlangde slechts meer om terug te keeren. Een matte moeheid, een taaie
verveling, waartegen hij elken dag met toenemende inspanning moest worstelen,
vergalde als een traagwerkend vergift zijn zuiverste genoegens. Hij voelde zelfs
geen lust meer om nog verder naar Italië door te reizen, wat anders toch zijn grootste
illuzie was. Hij had een vaag vreesachtig voorgevoel van allerlei ontgoochelingen.
Hij was bang dat Florence er zich vervelen zou. Dat was voor later weggelegd. Hij
zelf had eerst te zorgen dat ze kon genieten van wat hij haar wou laten bewonderen.
En hij koesterde groote plannen, en in zijn hoofd had hij een gansche methode van
superieure opvoeding en ontwikkeling voor haar klaar, die hij geleidelijk en zacht,
na hun terugkomst van de huwelijksreis, zou beginnen toe te passen.

IV.
De zachte Meimaand bloeide en geurde over Vlaanderen toen zij eindelijk
terugkwamen. Zij vertoefden slechts enkele dagen in de stad, den noodigen tijd om
uit en in te pakken, en vol illuzies van rustig leven en heerlijk werken togen zij naar
Far West.
Far West was als een wit-en-groen juweeltje, van uit de hooge blauwe lucht
gevallen midden in de donker-uitgestrekte bosschen.
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Het stond er heel alleen naast de boerderij en 't tuinmanshuisje die er bij behoorden,
een uur van 't naastgelegen kleine spoorwegstation, een uur ook van het
naastgelegen dorpje, waarvan de torennaald scherp uitstak in de verte, als de mast
van een schip over de donkere zee der wijde bosschen. Een lange rechte beukenlaan
verbond het voorhek met den steenweg. Een tweede laan, aan 't uiteinde van 't
park, liep zacht met helder mos begroeid gelijk een breede lichtstraal dwars door 't
woud tot aan een vijver groot als een klein meer, dat ook geheel omgeven was met
bosschen, en waarvan men 't water in de verte kon zien glinsterspiegelen. Hier en
daar, in een opening van 't hout, stond een laag houthakkershutje van leem en
takken, gansch overlommerd door het zwaar gebladerte der hooge boomen; en af
en toe was er een breeder open ruimte, met vergezichten over 't wijde, teêrgroen
of teêrblonde akkerland, waar afzonderlijke groepjes boomen schraal ten hemel
rezen, en waar witte huisjes met schelroode daken in de zon stonden te schitteren.
En in 't bosch zelf ontmoette men slechts zeldzaam enkele wezens: een jachtopziener
met zijn hond, een arme vrouw gebukt onder een bussel takkebos, of kleine kinderen
die van school kwamen, hun lei onder den arm, stil-slenterend in hun eenzaamheid,
als waren zij verdwaald onder die hooge, sombere kruinen, waar alleen het geluid
der talrijke zingende en schreeuwende vogels eenig leven en beweging bracht.
Het park zelf was heel groot en mooi, één weelderige schat van oude, oude
boomen, omlijstend de zonnig-groene grasvelden die schitterden van rijkkleurige
heesters en bloemen; en 't huis was aardig uitgebouwd, met glazen kamers,
veranda's en terrassen, van waar men de verrassendste uitzichten had. En ook van
binnen was er alles met veel smaak naar het laatste comfort ingericht, als 't ideaal
verblijf, niet te groot, niet te klein, voor twee gelukkige verliefde jonge menschen,
die één zijn met elkaar en één met de Natuur.

V.
De eerste dagen waren als een roes van pret en gelukzaligheid. Kinderlijk verrast-zijn
en bewonderen van de gansche inrichting, wandelingen in het park en door de
bosschen, uitstapjes in den
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omtrek te voet en per rijtuig, roei- en zeilpartijtjes op het water. De lange, bij
uitzondering heerlijk-mooie Meidagen waren nog te kort om van alles ruim genoeg
te genieten. Alfred's vader, en ook Florence's ouders, (die Far West nog niet kenden),
waren mede voor de installatie overgekomen en bleven enkele dagen logeeren,
ook zeer verrukt over alles wat zij zagen. Alleen mevrouw de St. Mars liet af en toe
iets als een wanklank hooren:
‘Als het hier op den duur maar niet àl te eenzaam wordt.’
Die woorden klonken onaangenaam in Alfred's ooren.
‘O, waarom zou dat?’ antwoordde hij met een zweem van verwijt in de stem.
‘Hebben wij dan niet genoeg aan elkaar, en kunnen er geen vrienden komen?’
‘Het hangt er van af wèlke vrienden,’ insinueerde mevrouw de St. Mars,
geheimzinnig glimlachend.
Dat was een lichte piek op Alfred, die de speldeprik wel voelde. Mevrouw de St.
Mars, ouderwetsch-trotsch en hoogmoedig, hield in 't algemeen niet van Alfred's
vrienden, en namelijk niet, hoewel ze die meest nooit gezien had, van zijn
artiesten-vrienden. Vóór het huwelijk was daar reeds gescharrel over geweest.
Mevrouw de St. Mars had Alfred gaarne zijn relaties zien beperken met wat ze ‘la
bohême artistique’ noemde, om zich dichter aan te sluiten bij hùn kring, die ook de
kring van zijn vader was, en dien zij nog al bescheiden met het epitheton van ‘la
société distinguée’ bestempelde. Zij keurde 't wel niet heelemaal af dat Alfred aan
kunst deed, maar toch had ze 't liever niet gezien, omdat het alleen dàn gedistingeerd
en chic wordt als men volkomen ‘gearriveerd’ is, ontvangen aan 't hof en gedecoreerd
met allerlei ordes, wat toch maar voor heel weinigen was weggelegd. En thans
beschouwde zij 't, wat hem betrof vooral, als een soort ziekelijke en kinderachtige
luxe, die hij zich wel permitteeren kon omdat zijn vader zeer vermogend was, maar
waarbij hij toch zijn goeden naam en zijn positie in de wereld niet mocht wagen.
‘Och mama, het spijt me dat u ze niet beter kent, mijn kunstvrienden, zij zouden
u zeker meevallen!’ poogde Alfred dan soms met een soort verteederde naïveteit
zijn illuzies te verdedigen, als kon zijn schoonmoeder ook vatbaar worden voor wat
in hem de mooie idealen op deed leven.
En mevrouw de St. Mars drong ook niet verder aan, maar glimlachte dan met een
van die stil-minachtende glimlachen waar-
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achter men sterkere afkeuring en onbuigzaamheid voelt dan achter 't heftigst verzet.
Na een week waren de ouders vertrokken, en voor Alfred en Florence begon nu
het geregeld huwelijksleven.

VI.
Alfred, die sinds maanden niet geschilderd had, voelde een vurig verlangen om
weer te beginnen. De glorie van de meesterstukken, die hij pas weer bewonderd
had in het Parijsche Louvre, bleef hem als een glanslicht in de oogen schitteren,
spoorde hem aan om ook iets grootsch en machtigs voort te brengen. En in den
heerlijken Meimorgen liep hij met Florence en hun twee honden door de statige
beukenlaan in de richting van den grooten vijver, op zoek naar een mooie impressie.
Zij voelden zich als 't ware dronken, beiden, van zalige, gezonde levenslust. Toen
zij buiten de omheining van 't park kwamen, uit het zicht van tuinman en gedienstige,
begonnen zij plotseling alle twee als kinderen te lachen en te hollen, in wild-uitgelaten
vroolijkheid, gevolgd door de twee mee-hollende-en-springende honden. De een,
Cosaque, was een mooie, groote, wit-en-bruingevlekte barzoï; de andere, Bossuet,
voor de grap aldus genoemd omdat hij als 't ware bulten en knobbels had van
magerte, was een heel heel kleine bij-de-hande black-and-tan. En de groote sprong
en wipte rechts en links met hol geblaf en zwiependen staart over den kleine heen,
die nijdig tegen blafte, en zigzagend den groote trachtte te ontwijken, in 't fijn gerinkel
van het zilveren belletje, dat aan een schelblauw lintje om zijn hals hing. Florence
droeg een donkerblauwe wollen sportrok en een witflanellen blouse, met fijne bruine
schoentjes, en een wit-geel matelot-hoedje op haar mooi, blond-golvend haar. Hij
had een lichtbruin fietspak aan, met een grijs-en-groen geruite pet en hooge grijze
kousen, met grijs-en-groen geruiten rand. Het stond hem jeugdig en flink, ondanks
den zwarten baard en het lorgnet, die hem steeds ouder dan zijn jaren maakten.
Hij achterhaalde haar in 't rennen, sloeg haar een arm om het middel, gooide zijn
schilderdoos en twee vouwstoeltjes neer om haar te omhelzen. Alle de frissche
lentebloemen schitterden en geurden om hen heen, alle de vogels zongen, en door
de opening tusschen de loover-
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kruinen was 't licht en ijl van zachte zomerwarmte in helderen azuren hemel. De
vijver glinsterspiegelde aan 't uiteinde der laan zooals de zeevlakte soms spiegelt
door een tunnel, en onder hun voeten lag het goudgroen mostapijt nog hier en daar
met transparente parelen bedauwd.
‘O, laten wij gaan varen, roeien!’ juichte zij.
‘Maar liefste, ik moet werken,’ sprak hij ernstig.
‘Je moet toch eerst een punt uitkiezen,’ streelde zij. ‘Kom, wij zullen 't samen
zoeken.’
Hij glimlachte, verrukt. Hij voelde haar reeds in zijn eigen dierbaar ideaal, in zijn
kunst, opgaan. Hartstochtelijk zoende hij haar, met tranen van zalige emotie in de
oogen.
Zij kwamen aan den oever van het meer en ademden er ruim, met stralende
blikken, de frissche lentebries, zacht-geurend in de zon naar warme sparrelucht en
wilde kamperfoelie. Le Cygne, het lichte blanke schuitje, lag daar onder een houten
afdakje, zacht-klotsend op het kristalhelder water, waarvan de bodem dicht bedekt
was met een laag van bruine doode blaren. Hij maakte 't los en zij stegen er met
de honden in. En onder een zachten, langen riemslag gleed het weg, over de
kabbelende, korte golfjes, naar de wijdte van het meer.
Van verre leek het water blauw als het azuur des hemels, maar van dichtbij was
't grijsgroen en zóó hel doorschijnend dat men duidelijk den grijs-gelen zandbodem
zag, met af en toe, als schichtige schaduwen, snel-voorbijschietende visschen. En
plotseling, om den hoek van een eilandje begroeid met heesters en met hooge,
donkere boomen, vloog uit het riet, in scherp-gillend geruisch en gefladder, een
bende wilde eendvogels op, die allen in één lange rei met uitgerekte halzen, een
breeden kring in het azuur omtrokken en zich eindelijk aan den overkant van 't water,
in 't donkere der groote bosschen langzaam lieten neervallen.
‘O, kijk eens hier!’ juichte hij.
Het bootje gleed over een soort van kleine baai, een inham van het eilandje, en
't tafereel was er zoo onverwacht verrassend mooi, dat Alfred de roeispanen losliet
en strak zich omkeerde om te bewonderen.
Links, achter een zachte helling van kort gras en mos, verrees, als een
ondoordringbaar gordijn, het dicht in elkaar gestrengeld gewas van heesters en
hooge boomen. Rechts, vlak tegenover de
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glooiïng, aan den overkant van 't baaitje, liep het eilandje als een fijne scherpe tong
in 't water uit, en op dat dunne lapje grond stonden slechts enkele ruige, knoestige,
scheef en schots gebogen en gekromde cedersparren, tusschen welks gemskleurige
stammen men het blauwe water van het meer zag glinsteren. Het baaitje zelf was
bijna toegegroeid met de breede platte bladeren der waterlelies, en tegen aan den
oeverkant en rondom aan de wortels van de ruige stammen was het als een
golvend-gouden lichtstreep van bloeiende brems.
‘O, wat is het mooi!’ kreet Alfred, als in betoovering. En plotseling zag hij zijn
schilderij in al haar heerlijkheid.
‘Florence! hier heb ik mijn impressie!’ riep hij juichend. ‘Dit hoekje bij
zonsondergang. Ik zal het oogenblik kiezen als de zon ginds aan de kim der verre
bosschen is. Dan wordt dit hier alles van onder verlicht. 't Zal zijn als
vlammenstreepen over het goud van de bloeiende brems, tusschen de bruin-rood
wordende stammen van de cedersparren. Het groen der larixen, doorschijnend teer
als afhangende kanten mouwen, zal tintelen op 't zwaar gordijn der heesters en der
hooge boomen, die bijna zwart zullen worden. En in het baaitje zal het stille water
vaal en bruin zijn, tusschen de breede, dofgroene bladen der waterlelies, met hier
en daar een vlam van purper en oranje er door of overheen, terwijl het meer zelf,
tusschen de knoestige roodbruine stammen, als een groote vlakte van afwisselend
vuur en licht zal glinsterspatten. Zeg, begrijp je dat het mooi zal zijn?’
‘O ja, ik geloof dat het prachtig zal zijn,’ antwoordde zij kalm.
‘Als het maar niet te romantisch wordt,’ aarzelde hij even. ‘Sapristi! wat zou me
dat hinderen als het te romantisch werd. Wat denk je?’
En zenuwachtig opgewonden boog hij 't hoofd naar rechts en links om het heerlijk
tafereel onder zijn verschillende aspecten op te nemen.
‘Wel nee, ik denk dat het heel mooi zal zijn,’ herhaalde zij nog eens. ‘En ook, wat
zou dat schaden, als 't romantisch was?’
‘Je hebt gelijk, parbleu!’ riep hij opgetogen. ‘De natuur is immers vaak romantisch,
en ik zie niet in waarom ze daardoor banaler moet worden. Aan hem die ze
weergeeft, haar niet te banaliseeren!’
Zijn besluit was genomen. Hij roeide 't schuitje naar den zacht-
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hellenden oever om dadelijk van daar uit een schets te nemen. Maar hij dacht
plotseling dat Florence zich daar wellicht zou vervelen.
‘Kijk eens, liefste, ik wil direct 'n schets maken, maar het zal je misschien vervelen
om zoo doelloos naast me te zitten. Zal ik je maar eerst naar Far-West terugroeien?’
‘Wel nee, 't zal me juist amuseeren je te zien werken,’ verzekerde zij. ‘En trouwens,
heb je ook niet in je schilderdoos 'n boek voor mij meegenomen?’
‘'t Is waar! je kunt lezen!’ riep hij met van blijdschap glinsterende oogen. ‘Ach! wat
vind ik het lief dat je bij mij wilt blijven!’
Hij sloot haar even in zijn armen en gaf haar een teederen zoen. En dan wipte hij
op den hellenden oever, hielp haar uit het bootje, waaruit Cosaque en Bossuet al
vast gesprongen waren, legde dit vast aan een struikje en zocht naar een gemakkelijk
plekje, waar zij gezellig naast elkander konden zitten.
‘Van middag, of morgen, als je weer met me mee wilt komen, zullen we ons
gezelliger inrichten,’ streelde hij. ‘Ik zal plaids meenemen, en kussens, en we zullen
zelfs thee gebruiken als je 't aardig vindt.’
‘We zouden er zelfs kunnen dineeren, het is hier heerlijk!’ schertste zij, zich lachend
op het donzig korte gras neervleiend.
Hij zag haar fijne voetjes, en haar fijne, zwartgekousde enkels, en plotseling
voelde hij zich weemoedig ontroerd worden van verteedering en liefde.
‘Oh! comme je t'aime! comme je t'adore!’ sprak hij met tranen in de oogen. En
heilig-zacht streelde en omhelsde hij haar weder.
‘Als je zoo voort gaat zal je schilderij voor de tentoonstelling nooit klaar zijn,’ lachte
zij, hem zacht wegduwend. ‘Kom, geef me mijn boek en ga aan 't werk.’
Hij gaf haar het boek. En eensklaps heel ernstig ging hij op een korten afstand
van haar zitten en begon met inspanning te teekenen.
Gedurende ruim een half uur werkte hij door, sprakeloos, den scherpen blik
beurtelings op zijn doek en op het mooie tafereel gevestigd. Hij had zijn houten
pijpje aangestoken, zooals hij altijd deed onder het schilderen, en in zijn werk verdiept
hoorde hij
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vaag achter zijn rug Florence af en toe de blaadjes van haar boek omkeeren. De
zon werd heet, hoog rijzend in den blauwen hemel boven de donkere kruinen van
het eilandje, waar onverpoosd de lentevogels zongen. Een citroengele vlinder, - de
eerste dien zij zagen - kwam scheef over zijn doek gewaggeld, en waggelde verder
door over het blauwe water, in 't glinsterknippen van zijn lichte vlerken, tot hij heel
klein en eindelijk onzichtbaar werd, als opgelost in 't warme trillen der opale lucht.
En op de neergebogen bruine kuifjes van het blonde oeverriet zaten azuren
waterjuffertjes, hun glazen vleugeltjes wijd open, als uit vrees ze te verkreuken.
Soms zweefden zij even op in een geritsel als van zijde, en dan weer zaten zij heel
stil op 't bruine kuifje, als iets verrassend lichts en fijn, dat uit het rijk aetherisch
hemelsblauw op aarde was gevallen.
‘Cristi! quelle chaleur!’ murmelde hij even; en hij drong achteruit naar de heesters,
terwijl Florence, zijn voorbeeld volgend, met een ‘oui, ça pique’, haar parasol opende.
En weer bleven zij sprakeloos, hij in zijn werk, zij in haar lectuur verdiept.
‘O, wat 'n vreugd, wat 'n heerlijk geluk zóó te mogen leven!’ juichte hij plotseling,
na een lange stilte van halsstarrig werken zijn palet neerleggend en het kleine doek
opnemend. ‘Kijk eens, Florence, ik zal nu maar staken, om van middag, tegen
zonsondergang, met mijn avond-impressie te beginnen. Ik ben nog niet voluit
gedecideerd wat ik schilderen zal: een plein-jour verlichting of 'n schemer-effect. 't
Is toch ook zoo ontzettend rijk van kleur in 't volle daglicht!’
Plots keerde hij zich om, verwonderd geen antwoord te krijgen. Hij zag haar op
het zachte mos en gras der helling uitgestrekt liggen, roerloos, het hoofd achter
haar witte parasol verborgen, met rechts en links van haar Cosaque en Bossuet,
die er in slaap gevallen waren.
‘Hè, Florence!’ riep hij. En daar ze nòg geen antwoord gaf, noch geen beweging
maakte, sprong hij eensklaps op, als onder den vlijmsteek van een schrikgevoel.
‘Florence! qu'est-ce que tu as?....’ Maar zijn angstkreet veranderde in zachten
glimlach toen hij merkte dat zij eenvoudig ook in slaap gevallen was.
Hij kroop zacht naar haar toe en stak zijn hoofd onder de parasol, om haar met
een zoen te wekken. Maar hij zag 't boek
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dat naast haar open uit haar handen in het gras gevallen was, en nam het op, om
eens te zien wat haar zóó sterk geïnteresseerd had, dat zij er bij in slaap gevallen
was.
En hij las:
‘Puis commencèrent les excursions. Ils allaient toujours deux par deux, la comtesse
et Julien devant, le comte et Jeanne cent pas derrière. Ceux-ci causaient
tranquillement, comme deux amis, car ils étaient devenus amis par le contact de
leurs âmes droites, de leurs coeurs simples; ceux-là parlaient bas souvent, riaient
parfois par éclats violents, se regardaient soudain comme si leurs yeux avaient à
se dire des choses que ne prononçaient point leurs bouches; et ils partaient
brusquement au galop, poussés par un désir de fuir, d'aller plus loin, très loin...’
't Was een passage uit het voortreffelijk boek Une Vie, van Maupassant, daar
waar de gravin de Fourville haar ruw-rechtschapen, goedgeloovigen echtgenoot
met een vriend van hem bedriegt.
Hij legde stil het boek weer neer en een uitdrukking van ernst kwam over zijn
gelaat, terwijl hij haar, vol bewondering, in de kalme schoonheid van haar slaap
aanschouwde. O! te denken dat zoo iets toch gebeurde! dat het niet enkel roman
was, maar dat er zulke vrouwen waren, zoo mooi als zij en zoo gelukkig, die alles
onder de voeten trapten, die man en kinderen verlieten om met een ander weg te
vluchten. En er waren ook, - en meer nog -, mannen die vrouw en kinderen verlieten,
en 't was soms of een helsche macht uit louter boosaardig genot het puurst geluk
der menschen wreed vernielde.
Een diep onaangenaam gevoel kwam over hem en hij zat daar even voor haar
neergeknield met saâmgefronste wenkbrauwen, als een rechter voor een schuldige.
Toen werd hij 't zich bewust hoe gek hij deed, en weer helderde zijn gelaat onder
een streelenden glimlach op. Hij dacht opeens een grapje uit. Hij nam haar boek
en onder de gelezen bladzij plakte hij een wit papiertje, waarop hij schreef met roode
verf:
‘Mais le comte s'aperçut bientôt de sa trahison, et, pour la punir, l'abandonna
toute seule à son sort dans une île déserte.’
Zoo legde hij het boek naast haar weer open en kroop dan stil in 't schuitje, dat
hij loshaakte en met zachten riemslag van het eiland weg deed drijven.
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Daar lag ze nu op 't groen der helling als een groote stille wit-en-blauwe bloem
tusschen de twee slapende honden, zoo rein en schoon, zoo verteederend in haar
zachte, bijna kinderlijke rust. En vreemd was het hem weer te moede, vreemd en
kwellend of hij haar nu werkelijk voor goed verliet in het onvoelbaar glijden van het
bootje, dat hem, als met een fatale macht, van haar verwijderde.
Hij glimlachte, en tranen van emotie straalden in zijn oogen.
O, als dàt ooit moest gebeuren, als ooit iemand of iets hem als in dood van haar
moest scheiden, dan zou het ook wel 't einde van zijn eigen leven zijn. En 't werd
hem pijnlijk dat ze daar alleen lag en verlaten, hij wou de grap niet langer volhouden,
hij roeide 't bootje terug naar den oever, op een plek waar hij zich achter riet en
pluimgras schuil kon houden, en riep, met luider stem:
‘Florence!’
Hij zag haar wakker worden, en bewegen, en met verbazing om zich heen staren.
Dan viel haar blik op het boek, en hij zag haar glimlachen onder 't lezen, en langzaam
opstaan in haar rijzige gestalte, en met haar mooie glimlachende oogen zoekend
kijken over den waterspiegel van het meer.
Toen liet hij 't bootje met een langen zachten riemslag weer naar 't midden van
het baaitje glijden, en rechtstaande van voren op de punt, in de theatrale houding
van Lohengrin met de zwaan, kwam hij, als in triomf, naar haar toe gevaren.
‘Oh! le traître!’ schaterde zij.
‘Mein lieber Schwan!’ begon hij met emphatisch uitgestrekte handen te zingen.
En hij ontving haar in zijn armen, en tilde haar op, en zoende haar, en droeg haar
eindelijk op het kussen van de achterbank, als een geliefkoosd en gestreeld kind.
Toen greep hij weer de spanen, en in de glorie van den lentemorgen roeiden zij
terug naar den oever, waar alle de vogels zongen, waar alle de bloemen geurden,
waar 't grootsche woud hoog en statig oprees onder 't hemelsblauw, als een
reusachtige zuilentempel van poëzie en heerlijkheid.

VII.
‘Ga je weer mee naar 't eilandje?’ vroeg hij haar 's namiddags,
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toen de zon oranjekleurig-gloeiend in het Westen begon te dalen.
Zij had een korte aarzeling.
‘Neen, blijf nu maar liever hier, twee keer per dag is te veel, je zoudt je vervelen,’
sprak hij.
‘Denk je?’
‘Ik geloof het wel. Kom liever morgen weer mee. Il ne faut pas abuser des bonnes
choses.’
En hij vertrok alleen, opgetogen en gelukkig, trillend van bijna koortsachtig
verlangen om nu ook de mooie schets met avondlicht te maken.
‘Heb je den tijd?’ riep zij hem nog even na. ‘Ik zal drie maal laten bellen voor 't
diner. Tracht het te hooren.’
‘Best!’ riep hij, zich omkeerend. Hij zond haar een kus met de hand, en met
gehaaste schreden verdween hij in de beukenlaan.
Toen hij met de invallende duisternis op het gegalm der bel terug kwam, was hij
als een kind van uitgelaten verrukking.
‘Oh! ma chère, tu n'as pas idée d'une telle splendeur!’ juichte hij. ‘'t Is een droom,
een betoovering! En weet je wat nog meer: ik ga er twee schilderijen van maken:
een bij ochtend-verlichting en een bij avondlicht. 't Is misschien wel wat vervelend,
omdat het zoo dikwijls gedaan is dat het aan 't banale grenst, maar, tant pis, 't is te
mooi, je n'y résiste pas. 't Kan me niet schelen als het banaal en romantisch
gevonden wordt. 't Is de schuld der Natuur zelve. Zij is soms zoo: romantisch. Ja,
waarachtig. Denk maar niet dat de romantiekers enkel een vervalschte,
gemaniéreerde Natuur hebben weergegeven. Zij zijn soms, in de keus van hun
onderwerpen, en daar gelaten hun manier van uitvoeren, heel trouw realistisch
geweest. Werpt het heerlijk zonnelicht dan niet, op één en zelfde landschap, de
ideale frischheid van een morgen en de purperen glorie van een avond?’
‘Comme tu t'animes, chéri!’ glimlachte zij.
‘O! 'k ben als een gek!’ riep hij. ‘Ik ben verrukt van mijn twee schilderijen! Maar jij
zelf,’ viel hij eensklaps zachter in, ‘hoe heb jij den middag doorgebracht?’
‘Wel, ik heb mijn huishouden gedaan, en ook nog 'n beetje gelezen.’
‘Haha, je hebt gelezen! Ach, je bent goed, goed, zoo goed en lief als je mooi bent!’
streelde hij verteederd. ‘O, liefste, voel je niet dat we hier gelukkig zullen zijn, ideaal
gelukkig?’
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VIII.
Alfred wàs gelukig. Op dat oogenblik was zijn leven precies zooals hij 't verlangde,
zooals hij 't zich wenschte. Als hij soms dacht wat hij nog meer, of nog anders zou
kunnen wenschen, dan was het hem onmogelijk iets uit te denken. Hij was, tijdelijk,
volmaakt gelukkig.
Hij leefde, om zoo te zeggen, ginds, op 't eilandje. Na herhaalde proefschetsen
had hij zijn beide schilderijen vastgesteld, de eene 't ochtendzicht, de andere 't
avondzicht, en nu werkte hij aan de twee groote doeken, met zulk een hartstocht
en een inspanning, of er niets anders op de wereld meer bestond. Désiré, de tuinman,
had hem daar op 't eilandje een hout-en-strooien hokje opgetimmerd, waarin hij zijn
schilderijen, zijn verfdoos, al zijn materialen opborg, zoodat hij die niet telkens heen
en weer naar huis hoefde te sjouwen; en zóó vast kon hij daar zitten, zóó in zijn
werk verdiept, dat hij soms niet de verre huisbel hoorde, en te laat kwam voor het
lunch of voor 't diner. Eens zelfs, om ook zijn onderwerp in 't volle middaglicht te
bestudeeren, had hij zijn lunch meegenomen, en was den heelen dag op 't eilandje
gebleven.
Florence, nochtans, was na dien eersten keer op 't eilandje niet meer
teruggekomen. In het begin vroeg hij haar telkens mee, maar het gebeurde ook
telkens dat zij door 't een of 't ander was verhinderd, en van lieverlede nam hij de
gewoonte er alleen naar toe te gaan zonder haar mee te vragen, en ook zonder de
leemte harer afwezigheid te voelen. Hij was te zeer verdiept in zijn arbeid, hij werkte
daar zoo heerlijk en zoo rustig in volkomen eenzaamheid, dat hij de gansche
omgevende wereld vergat.
Alleen toen hij moe was, toen hij beu was, toen hij niet langer schilderen kón,
dacht hij direkt en plotseling weer aan haar, als aan een zachte, teedere belooning
voor al zijn hard werken, het heerlijkst en zaligst genot dat hem op aarde kon
geschonken worden. Dan borg hij ijlings alles op, dan wipte hij in 't schuitje en roeide
gehaast naar den oever, zich schuldig voelend dat hij haar alweer zoo lang alleen
gelaten had, alsof hij haar wetens en willens verwaarloosde. En dan zoende hij haar
als om haar nooit meer los te laten, en vroeg haar om vergiffenis, en beloofde haar
dat hij den volgenden dag vroeger terug zou komen,
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en dat zij samen zouden gaan wandelen of rijden, zoo ver, zoo lang als zij maar
wilde.
Florence verweet hem niets, maar over haar kwam soms een mat gevoel van
stil-droeve verlatenheid.
‘Wat zou je wel doen, als je gedwongen werd te kiezen tusschen je kunst en mij?’
vroeg zij hem eens, heel onverwacht, op een middag dat hij weer,
berouw-en-liefdevol, maar te laat van 't eilandje terug kwam.
‘Maar liefste... die keus dringt zich gelukkig niet op,’ antwoordde hij ontwijkend,
als om zich den tijd te geven een beter antwoord te verzinnen.
‘Neen, maar àls hij zich eenmaal opdrong?’ drong ze zelf aan.
Hij wist niet goed of zij ernstig sprak dan schertste, doch het deed hem
zelfverwijtend en onaangenaam aan.
‘Ik zou zeer ongelukkig zijn als ik werkelijk zulk een keus moest maken,’ sprak hij
eindelijk, heel ernstig.
Zijn antwoord bevredigde haar niet. Zij maakte een vluchtig gebaar, als van
ongeduld.
‘Je durft niet zeggen wat je denkt,’ verweet zij hem. ‘Maar ik zal het je zeggen: je
zoudt je kunst kiezen en mij verlaten.’
Hij merkte duidelijk nu dat zij geprikkeld en misnoegd was, en scherp voelde hij
eensklaps zijn eigen schuld, dat hij haar den laatsten tijd te veel verwaarloosd had.
Hij kreeg op eens een heel anderen blik over hun onderlinge verhouding en begreep
dat er heel wat in haar was omgegaan, waarvan hij tot nog toe de kwelling niet
vermoed had. 't Was als een vaag, nog verwijderd gevaar, dat plotseling hun jong
geluk bedreigde, en hij schrikte diep in zichzelf terug voor die zoo onverwachte,
onheilspellende waarschuwing.
‘O, liefste, hoe kan je zoo iets zeggen!’ kwam hij streelend naar haar toe. ‘Ik leef
toch maar voor jou, en mijn geluk met jou inspireert mij al het mooie van mijn kunst.
Ik werk door jou, voor jou. Als ik je niet meer had, dan zou ik ook niet meer kunnen
werken, dat weet ik, dat voel ik. Je bent één geworden met mij en met mijn kunst.’
En zacht nam hij haar in zijn armen, en vleide haar met de zoetste woorden, terwijl
tranen in zijn oogen kwamen.
‘Waarom verlaat je mij dan? Waarom laat je mij hier gansche dagen alleen?’
verweet zij hem. En zenuwachtig begon ze te schreien.
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‘Ach, liefste,’ streelde hij nog zachter. ‘'t Is waar, ik heb je verwaarloosd, gansch
ingenomen, gansch overweldigd als ik was door mijn schilderen. Vergeef me, en ik
dank je dat je 't mij verweten hebt, dat je mij gewaarschuwd hebt. Ik ben egoïst
geweest voor mijn kunst, maar ik beloof je, ik zweer je dat het niet meer gebeuren
zal. Luister: morgen werk ik niet, en overmorgen ook niet. Wil je met mij uitgaan?
Willen we samen naar Brussel gaan of naar Ostende, of waar je ook wilt? Of inviteer
je hier liever 'n paar vriendinnen, of je ouders, of zal ik mijn eigen vrienden vragen?
Zeg me wat je verlangt, wat je verkiest, en 't zal gebeuren?’
Zij snikte nu, als in een plotseling onbedwingbare uitbarsting van te lang opgekropt
wee, dat onder zijn zachtende, stillende woorden en streelingen nog overweldigender
vloeide. Hij was voor haar voeten neergezonken, hij omstrengelde haar middel met
zijn beide in elkaar gesloten handen, en zoende haar knieën, steeds smeekend om
vergiffenis, zelf weenend van spijt en van rouw, alsof de ramp die hij eerst slechts
als een verre dreiging vreesde, nu plotseling in al haar heftigheid over hen
losgebroken was, en heel hun jong en frisch geluk vernielde. Hij zelf begreep maar
niet hoe of 't in eens zoo erg geworden was, waarom hij zoo in eens, zonder eenige
voorafgaande gebeurtenis, van het hoogste geluk in de diepste droefheid lag
gedompeld. Het was of alles plotseling uit en dood was: dood hun liefde, dood zijn
kunst, dood al het lieve, en zachte, en teere van hun gansche leven.
‘Ach kom, Florence, we zijn gek elkander rampzalig te maken voor niets!’ riep hij,
eensklaps opstaande, en met geweld tegen hun ongemotiveerde droefheid
reageerend. ‘Kom kom, wat is dat voor 'n malligheid; laten we toch niet met eigen
handen ons geluk vermorsen. Laten we nu eens ernsig, kalm en praktisch zijn.
Morgen werk ik niet, en overmorgen ook niet. Wat doen we met die beide dagen?’
Toen veegde zij haar tranen weg en snikte droog, het hoofd een weinig van hem
afgewend, als een kind dat zich schaamt:
‘Pardon,.... liefste.... ik heb me gek.... aangesteld.... maar.... ik voelde me zoo
eenzaam.... zoo ongelukkig.... de laatste dagen.... Maar nu is 't over.... Jij zal....
voort werken.... en ik.... zal mama inviteeren.... en misschien.... 'n paar vriendinnen.’
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‘Ach ja, doe dat!’ juichte hij. ‘En weet je wat: ik zal ook eens enkele van mijn vrienden
inviteeren die je nog niet kent, en we zullen ons allen samen heerlijk amuzeeren.
Men moet af en toe 'n beetje talrijk zijn, buiten. Edmond de Goncourt heeft het
immers gezegd: ‘J'ai fait mes calculs; à la campagne il faut un invité par hectare.’
Zij glimlachte. Haar mooie oogen straalden zacht streelend door hun laatste tranen
naar hem toe, als verfrischte zonnestralen door aftrekkende regenwolken. Weer
was hun hemel blauw van loutere liefde, maar in hun sterk geschokt gemoed bleef
de zware emotie nog een tijdlang dof natrillen, als het brommen van een verrollend
onweer, dat nog dreigt terug te komen.

Daarna.
I.
Mevrouw de St. Mars, diep in haar gemakkelijken rieten stoel gezonken, met kussens
in den rug en kussens tegen 't grijze achterhoofd, genoot van haar gewone
middagdutje op het bordes onder de veranda. Haar borduurwerk lag verfomfaaid
op haar afzakkende knieën, door een geel-zijden, om haar wijsvinger gewonden
draadje, vastgehouden. 't Gelaat met dichte oogen had een strakke, trotsche
uitdrukking, hoog van kleur, met lijnen van hardheid om de gesloten lippen en om
de sterk afgeteekende kin. De grijze haren, dungezaaid en plat gestreken, ontblootten
midden op het hoofd een kale spleet tusschen de schrale vlechten, die klam waren
van warmte.
Daarbuiten, op het kort geschoren grasveld vóór de veranda, als groote vlinders
midden in den wijden kring van kleurenrijke bloemperken en heesters, speelden
Florence en hare gasten tennis, ondanks de heete zon: Maxime en Paul, in wit
flanellen pantalons en sporthemden, Florence en Elise Loebmuller, - een harer
vriendinnen, - kortgerokt, met lichte blouses an breedgerande zonnehoeden. Scherp
vlogen de grijze ballen onder de doffe, matte slagen der raketten heen en weer over
het net, in 't driftig
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heen-en-weer-gevlieg der spelers, en ieder oogenblik was 't een gejoel van plotseling
uitbarstende kreten en gelach. Alleen op een bank in de schaduw van een priëeltje,
zat Marie Bagnolet, - Florence's andere vriendin -, rustig het spel op te nemen.
Mevrouw de St. Mars werd eindelijk door hun schreeuwen wakker. Zij opende
bedwelmd haar oogen, vreemd licht en grijs van tint in haar hooggekleurd gelaat,
en voelde naar haar horloge. Half vijf. Met inspanning richtte zij zich overeind en
riep, over de leuning van klimop en bloemenranken van 't bordes:
‘Florence!’
‘Maman!’ antwoordde Florence, met opgewekt gezicht naar de veranda kijkend,
even roerloos met het raket in de hoogte, klaar om te spelen.
‘Veux-tu sonner pour le thé?’
Het jonge meisje dat alleen en rustig onder het priëeltje naar het spel te kijken
zat, kwam in háár plaats aangeloopen.
‘Continuez seulement!’ riep zij Florence toe. En licht rende zij in 't gewapper van
haar rokken op de trappen van 't bordes, en drukte op een knop.
‘Speel jij dan niet mee, Marie?’ vroeg Mevrouw de St. Mars.
‘Ik heb gespeeld, mevrouw,’ antwoordde 't meisje met een lieven glimlach. En
even bleef ze voor de oudere dame staan, wachtend of ze haar soms met iets
behulpzaam kon wezen. Er was iets stralends en tevens ernstigs in haar gansche
verschijning, dat dadelijk groote sympathie opwekte. En zonder bepaald mooi te
zijn maakte zij grooten indruk door haar rijzige gestalte, die haar langer deed schijnen
dan ze werkelijk was, en vooral door haar magnifieke donkerbruine haren, golvend
rechtopstaande met een zware krul op 't voorhoofd om haar fijn-besneden, ietwat
bleek en mager gelaat, met innemend-zacht-bezielde blauwe oogen. Zij was de
eenige dochter van een rijk industrieel en Florence's oudste kostschoolvriendin.
‘'t Is ook veel te warm om te spelen,’ sprak de oude dame zich uit haar stoel
oprichtend en puffend naar het theetafeltje gaande. En zij riep het den spelers toe:
‘Hoe is 't toch mogelijk je zoo af te sjouwen in die warmte!’
‘We komen, mama, we zijn dadelijk klaar!’ riep Florence van op het veld.
En plotseling gingen juichkreten op en werden alle vier de raketten wuivend in
de hoogte gezwaaid. Het spel was op een
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mooien slag uit, en rood en warm van de inspanning, lachend en babbelend onder
elkaar met schitterende oogen, kwamen ook de spelers op 't bordes uitblazen.
Een dienstmeisje verscheen met een groot zilveren presenteerblad, druk met
theegerei en sandwiches beladen, en allen schaarden zich om 't tafeltje, de raketten
tusschen de beenen, in opgewonden nagepraat over het spel zich droogwuivend
met waaiers en zakdoeken. Paul en Florence, die 't verloren hadden, namen hun
kopjes aan met nog van inspanning bevende vingers en stelden voor om dadelijk
een revanche te spelen.
‘Je moet het heusch niet doen,’ sprak mevrouw de St. Mars beslist. En zij schoof
haar stoel naar achter, bewerend dat zij werkelijk warmte afstraalden, en dat ze 't
zelve warm en benauwd kreeg van hun overdreven opgewondenheid. ‘Neen maar,
kijk eens naar Elise, 't is ongepermitteerd!’
Elise Loebmuller, rond en poezelig, met vuurrood, transpireerend gezicht, proestte
't uit van lachende pret voor die bijna verontwaardigde opmerking van mevrouw de
St. Mars.
‘Trouwens,’ voegde deze er bij, met plotseling iets hoogmoedigschimpends in
den toon, ‘jullie moeten immers frisch zijn tegen dat onze voorname gasten
aankomen!’
‘Hohóóó! 't is waar!’ riep Paul, met comisch-spottende intonatie. En hij begon in
gehaaste affectatie aan zijn kleeren te scharrelen, of hij zich reeds voor de ontvangst
klaar maakte.
Weer moest Elise, en ook even Florence, om 't flauwe grapje lachen. Alleen Marie
bleef ernstig, met bijna iets afkeurends in de uitdrukking van haar oogen.
De voorname gasten, door mevrouw de St. Mars bedoeld, waren enkele van
Alfred's artiesten-vrienden, twee heeren en drie dames, die hij op Far West ten eten
had gevraagd. Hij beschouwde hun bezoek als een goede en gewenschte reactie
tegen den frivolen invloed, door elementen als Paul en 't meisje Loebmuller in
Florence's leven gebracht. Hij had zich even in dien zin met zijn schoonmoeder
uitgelaten, hoog prijzend den levensernst en de schitterende gaven van zijn vrienden,
maar was nog al teleurgesteld van het onderhoud teruggekomen.
‘Hoe zeg je ook dat ze heeten, die menschen?’ had mevrouw de St. Mars met
gefronste wenkbrauwen gevraagd, alsof ze zich nooit goed hun namen kon
herinneren.
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‘De beroemde landschapschilder Vanlaer met zijn vrouw, en de niet minder beroemde
romanschrijver Darmont, met mevrouw Darmont, die zelve een heele knappe
schilderes is. Zij brengen hun logeetje mee, mademoiselle Desfeuilles, die ook al
heel aardig begint te schilderen.’
‘Connais pas,’ had mevrouw de St. Mars hoofdschuddend, met koelen blik en op
elkaar geknepen lippen geantwoord.
‘Ze zijn anders toch wel genoeg bekend in de wereld,’ kon Alfred niet nalaten te
zeggen.
‘Van goeje familie?’
‘Dat weet ik heusch niet, mama,’ had Alfred met een begin van wreveligheid
geantwoord. ‘Van artiesten als Vanlaer en Darmont vraagt men niet tot welk soort
familie zij behooren. Het zijn superieure menschen, die op zichzelf en door zichzelf
tot de werkelijke aristocratie gerekend worden.’
Maxime, die geen ouderwetsche vooroordeelen kende, had de woorden van Alfred
krachtig beaamd, er aan toe voegend dat men het tot een groote gunst en eer mocht
rekenen met zulke menschen nadere kennis te maken; doch evenmin als Alfred
was hij er in geslaagd mevrouw de St. Mars' weinig verholen tegenzin te fnuiken.
Zij had haar neus opgetrokken en niets meer gezeid, maar in 't geheim, met
bedekt-schimpende woordspelingen, ruide zij Florence en ook de andere gasten
tegen dit bezoek op.
‘Enfin, enfin, je suis curieuse de voir ca,’ besloot zij nu weer, met bijna
nijdig-sissende stem, terwijl ze 't tafeltje verliet om opnieuw in den gemakkelijken
rieten stoel, naast den bloemenrand van het bordes, haar peuterig borduurwerk te
hervatten. Maar plotseling bleef ze roerloos stilstaan, den strakken, barschen blik
gericht in het verschiet der lange beukendreef, die op den verren steenweg uitliep.
‘Wat is dat? Wat komt er dáár aan?’ vroeg zij, in de verte wijzend. En zij nam haar
face-à-main, om beter te zien.
Allen keerden zich op haar uitroeping om en staarden insgelijks in 't verschiet der
lange beukendreef. En wat zij daar zagen aankomen waren vijf wielrijders, drie
dames en twee heeren, in kalmen rit tusschen de hoogstammige, donker opkruinende
boomen, tot het buiten naderend. De schuinsche zonnestralen wierpen om de beurt
een glinsterende lichtstreep of een doffe schaduwvlek over het wielerend groepje,
naarmate zij in 't ijle van de open
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ruimte of in 't donkere der stammen reden, en de twee mannen leken daarin klein
en schraal, verloren als zij waren tusschen het gewuif der rokken en de wemelende
glanzing van de lichtgekleurde blouses.
‘Cà, ma tante, ce sont nos invités!’ glimlachte Paul, vooraan op 't bordes, de
linkerhand als een vizier boven zijn oogen.
Er was een algemeene kreet van ongeloovige verbazing.
‘Maar 't is niet mogelijk! Het is pas vijf uur en wij dineeren om half acht! En ook
men komt toch niet dineeren in fietspak!’ sprak mevrouw de St. Mars bijna geërgerd.
‘Jawel, mevrouw, ze zijn het. Ik herken duidelijk mevrouw Darmont,’ verzekerde
Maxime.
‘Mais c'est de la dernière inconvenance!’ kreet mevrouw de St. Mars, een hooge
kleur van gramschap krijgend. ‘Wat moeten we toch al dien tijd met die lui gaan
doen?’
‘Ik denk dat ze 'n beetje rond willen loopen,’ zei Florence gejaagd. ‘Ik zal maar
spoedig Alfred laten halen.’
Zij vloog naar den hoek van de veranda, roepend in den tuin:
‘Désiré! Désiré! Kom ne kier seffens hier!
En zoodra de tuinman, haastig aanloopend, met de pet in de hand om den hoek
van de villa verscheen:
‘Désiré, gij zul moet seffens naar meneer loop, en hem zeg dat de invités hier al
zijn.’
‘Zit hij op 't eilandeke, mevreiwe?’
‘Joa joa, moar hoast ou, nie woar?’
Een voor een, met verhitte gezichten even naar de veranda opkijkend, kwamen
de fietsers door het hek binnengereden. Florence trad met Maxime en Paul de
trappen af, hen te gemoet.
‘Maxime, jij kent ze allen, niet waar? zal jij de voorstellingen doen?’ vroeg Florence
bijna angstig fluisterend.
‘Jawel, wees maar gerust.’
Een tiental meters vóór het huis stegen de fietsers af en met een lieven glimlach
van blij-verrast-zijn trad Florence naar hen toe.
‘Monsieur Vanlaer,’ haastte zich Maxime den eerst optredenden voor te stellen.
Het stuur van zijn fiets in de linker hand, en zijn rond bruin dophoedje in de rechter,
naderde Vanlaer met levendig-schitterende oogen, als verrukt door haar schoonheid,
tot Florence, en verzocht haar, hem en zijn vrienden te willen excuseeren dat ze
zoo
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vroeg en met hun fietsen kwamen. Zij hadden een rijtoer gemaakt door de prachtige
omstreken, en wilden ook graag nog bij daglicht het oord bezoeken en bewonderen,
waar hun vriend nu zijn woon- en werkplaats had gevestigd.
‘Vous avez bien fait, vous avez très bien fait, monsieur Vanlaer,’ stamelde Florence
met kleurende wangen, en zij verwelkomde ook Darmont en de dames, die haar
om de beurt door Maxime werden voorgesteld. Toen zetten zij hun fietsen naast
elkaar tegen den klimop- en bloemenmuur der veranda, en klommen op 't bordes
waar de overige voorstellingen plaats grepen, de dames ceremonieus en zwijgend
voor elkaar knie-plooiend, de heeren ietwat losser, met een vluggen handdruk en
een vluchtig gebrabbeld ‘enchanté de faire votre connaissance.’ Florence berichtte
dat Alfred nog aan 't schilderen was, maar dadelijk zou komen; en daarop namen
zij de aangeboden stoelen en zaten even als verbijsterd naast elkaar, met dat
onaangenaam, onsympatiek gevoel van menschen die elkaar niet kennen en niet
weten welke aanrakingspunten zij met elkander zullen hebben. Die penibele toestand
duurde echter slechts een oogenblik, want dadelijk herbegonnen Vanlaer en Darmont
in opgewonden geestdrift over de mooie omstreken en het zoo heerlijk gelegen
Far-West te juichen, tot zij een vluggen stap over het grintpad hoorden ritselen en
Alfred de trappen op geloopen kwam.
‘Ah! dat vind ik aardig, dat je wat vroeg komt!’ riep hij opgetogen. En nu werden,
met verrukte uitroepingen, echt gulhartige groeten en handdrukken gewisseld. Wat
zag hij er goed uit! Wat had hij hier een prettig leven! Wat moest het heerlijk zijn, in
die prachtige omgeving te werken! 't Gevoel van gêne en benauwdheid was met
zijn komst verdwenen, en vroolijk schalden nu de stemmen door elkaar, terwijl het
dienstmeisje, door Florence teruggeroepen, met kopjes thee en glazen port rondging.
En weldra ontstond tusschen Alfred en zijn vrienden een levendig gesprek, waar
de anderen, Maxime uitgezonderd, zich als door een stil accoord, buiten hielden.
Het duurde niet lang of zij waren, als van zelf, in twee afzonderlijke groepjes verdeeld:
mevrouw de St. Mars, met Paul, Elise en Florence in gedempt, als 't ware
fluisterend-intiem gesprek; de anderen luidruchtig babbelend en lachend, als goede
oude vrienden, die verrukt zijn elkander na een lange afwezigheid terug te zien.
Alleen Marie zat
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ernstig tusschen beide groepen, een oor naar rechts en een naar links, niet goed
wetend hoe zich te houden, ietwat bedeesd in 't midden dier artiesten, naar wier
gesprek zij zoo graag luisterde, en van een anderen kant wat bang mevrouw de St.
Mars te ergeren, indien ze zich te sterk opvallend van háár groep afzonderde.
Toen de thee gedronken was stelde Alfred voor een wandelingetje door den tuin
en 't bosch te maken en dan te roeien naar het eilandje, waar hij hun zijn werk zou
laten zien.
‘C'est ca, promenez-nous dans ce Paradou enchanteur!’ juichte Darmont. En na
zich even te hebben geëxcuseerd stonden de bezoekers op, en verlieten zij met
Alfred en Maxime de veranda, waar Paul de overige dames zou gezelschap blijven
houden.
‘Is het niet onbeleefd dat niemand van ons meegaat?’ fluisterde Marie tot Florence.
‘Ik geloof het niet,.... wat denkt u, mama?’ vroeg Florence aan haar moeder.
‘Wel nee, laat ze toch gaan,’ murmelde mevrouw de St. Mars, met een gegrinnik
van minachting de bewegingen volgend der korte fietsrokjes, die achter een boschje
bloeiende azalea's, om den hoek van 't huis verdwenen.
Plotseling sprong Paul in de hoogte, en begon als een gek met wijd-uitslaande
armen en beenen over den vloer der veranda heen en weer te dansen.
‘Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend?’ riepen Florence en Elise
proestlachend.
‘Rien, rien,.... je m'amuse.... je fais aussi de l'art,.... de l'art chorégraphique!....
tenez,.... en jupes courtes,.... comme une danseuse de l'Opéra!’ gilde Paul hoe
langer hoe gekker doende, met de opwaaiende slippen van zijn kort wit tennis-jasje
over de armen heen en weer hollend en springend.
Florence en Elise schaterden, en zelfs de deftige oude barones moest er
onwillekeurig om lachen. Maar plotseling werden allen stil, terwijl Marie, die de grap
smakeloos vond en niet meelachte, een dringend-vermanend stt! liet hooren.
Een der dames, mevrouw Darmont, kwam haastig op 't bordes terug, om haar
zakdoek te halen, dien zij er vergeten had. Zij zag nog juist, wijl ze de stoep beklom,
den jongen mal met opgeheven armen in een hoek van het bordes zijn gekheid
maken,
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en eventjes onthutst keek zij met verbaasde, haast verschrikte oogen op. ‘Pardon,
monsieur,’ sprak ze, naar haar zakdoek grijpend, en weer holde ze weg, met een
kleur als vuur, de trappen af, het boschje azaleas om, zóó gehaast, dat de kiezeltjes
van het grintpad ritselend onder haar voeten opstoven. Stom en roerloos even keken
de anderen elkander aan.
‘Est-ce qu'elle m'aurait vu?’ vroeg Paul, comisch-ontsteld naar voren tredend,
met trage breede passen en wijd-open mond en oogen, als een clown in een circus.
‘Ah! par exemple!’ riep Elise.
‘C'est dommage, elle aura pensé qu'on se moquait d'elle,’ zei Florence onthutst,
met hooge kleur.
‘Oui, c'est bien dommage,’ sprak ernstig Marie, met een uitdrukking van ware
spijt.
Alleen mevrouw de St. Mars bleef spotlachen, met een air van genoegen en
voldaanheid op haar strak gezicht, als bij een goed geslaagde klucht.
‘Alors, vous croyez vraiment qu'elle m'a vu!’ spotte Paul. ‘Eh bien, je continue!’
En weer begon hij als een gek te springen en te dansen.
‘Mais voyons, Paul, cesse donc!’ smeekte Florence, half boos half lachend naar
hem toe vliegend om hem te doen ophouden.
Maar uitgelaten greep hij haar vast en deed haar mee rondhollen en springen.
‘Cesse! cesse, te dis-je! Tu sais qu'Alfred n'aime pas ces farces!’ En hijgend
worstelde ze zich los.
Paul hield op met gekheid maken. Hij stak een sigaretje op en kwam weer kalm
naast Marie en Florence zitten, die nog even, met bezorgde gezichten, het geval
bespraken. De zon ging langzaam onder, achter de hooge boomen van het park,
met breede gouden vlekken en vegen over het groen der gazons en het
kleurengeflonker der bloembedden. De lucht was heilig-stil geworden, en in het
hooge ijl azuur, waar schril-schreeuwende benden zwaluwen in wijd-scherende
kringen elkaar achtervolgden, hingen lichtroze wolkenstreepjes, zoo fijn en
teer-doorschijnend, als waren zij met penseeltjes van goud op 't pure hemelsblauw
geschilderd. Een zacht-bedwelmende geur van azaleas en seringen zweefde bij
tusschenpoozen als een onvoelbare ademtocht door de zwoele atmosfeer, en in
de zware, donkere kruinen zongen de nachte-
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galen, nu eens in hoog geschal van triomfante heerlijkheid, dan weer langzaam en
zacht in teer-verliefde tonen, tot zij een oogenblik doodstil bleven, in de
bespiegelende stilte van het avondrood. En aan het uiteinde der beukendreef
verscheen weldra de maan boven de hooge zwarte toppen, een vreemde, bleeke
maan in al dat tooverlicht, een wezen zonder glans in dunne paarsche nevelsluiers,
een droevige verschijning als van rouw en zwakheid, week aarzelend of ze zich
geheel vertoonen zou, dan wel achter haar droeve, paarsche sluiers weer
terugwijken.
‘O, wat 'n mooie avond!’ sprak zacht Marie, met ernstige, strak-droomerige oogen
op het verre schemerlicht der maan.
‘Ik ga binnen, ik vrees de avonddauw en raad jullie aan mijn voorbeeld te volgen,’
zei mevrouw de St. Mars, met inspanning opstaande.
‘Moeten we niet wachten tot ze terugkomen, mama?’ vroeg Florence aarzelend.
‘Ik zie niet in waarom, aangezien Alfred met hen is,’ sprak mevrouw de St. Mars
uit de hoogte. ‘Ik toch ben niet van plan om voor hùn pleizier 'n verkoudheid op te
doen.’ En statig verdween ze door de glazen deur naar binnen.
De anderen vroegen zich af of zij nog even zouden blijven wachten dan ook
binnen gaan, toen zij Alfred met zijn vrienden achter het boschje azaleas hoorden
terugkomen. Hoog-enthousiastisch klonk de stem van Darmont boven alle andere
uit: ‘Ah! c'est superbe! c'est divin! divin! Ah, mais voyez cette lune! cette lune! Elle
est fantastique! phénoménale!’ En even stonden zij het schouwspel te bewonderen,
zoo vreemd gehuld in tooverachtig schemerlicht, met over hun ruggen den dofrooden
gloed van het uitstervend daglicht, en in hun aangezichten den licht-paarschen,
bijna lijkkleurigen twijfelglans der opkomende maan.
‘C'est beau, n'est-ce pas?’ riep hun Paul van uit de schaduw der veranda toe.
‘C'est féérique! C'est d'une beauté suprême et immatérielle! oui, immatérielle!’
galmde Darmont's emphatische stem.
Gejaagd, in rusteloos, geruischloos fladderen, zwierven grauwe vledermuizen
heen en weer. Men zag ze scherp zigzagen in de nog bleek-glanzende open
hemelsruimte, tusschen het hoog-donkere der opkruinende boomen, steeds komend
en verdwijnend, in dwarsche kruisvlucht over de gazons, als de zwijgende, gepijnigde
boden
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van geheimzinnige gebeurtenissen. En plotseling begon weer een nachtegaal te
zingen, heel dicht bij 't huis, in een reusachtiggrooten cederboom.
‘Comme c'est beau! Comme c'est beau!’ fluisterden zij.
Paul en de jonge dames kwamen met zacht-schuivende voeten tot aan den
bloemenrand van de veranda luisteren. Werktuigelijk keek Alfred naar hen om, met
een enthousiastisch-zwijgend handgebaar naar de donkere kruin waarin de
onzichtbare, heerlijke vogel zat te zingen. Hij zag in vagen nevelglans de sierlijke
gestalte van Florence, de lichte, ovale vlek van haar gezicht, de donkere vlekken
van haar haar en oogen. Paul stond aan haar linkerzijde en Elise aan haar rechter,
en ietwat ter zijde naar achter Marie, haast onzichtbaar in de duisternis. En in het
zinsbedrog der schemering kwam het Alfred eensklaps voor alsof Paul's rechterarm
om Florence's middel was geslagen, terwijl hij in zijn linkerhand haar rechterhand
gedrukt hield. 't Was of hij plotseling een klap in het gezicht kreeg, zoo gek en
onwaarschijnlijk kwam 't hem voor.
‘Florence!’ was hij op 't punt haar dreigend toe te roepen,.... toen hij die hand van
om haar middel zag verdwijnen en even naar Elise's hoofd toe gaan. Het was Elise's
eigen hand, welke hij voor die van Paul had aangezien. Paul hield eenvoudig zijn
beide handen in elkaar gevouwen, en dan zag Alfred ook Florence's handen, alle
twee rustig naar voren op den bloemenrand van het bordes geleund.
‘Hoe gek had ik mij daar toch kunnen aanstellen!’ dacht hij, blozende van schaamte
in de halve duisternis.
Aan het diner heerschte een gedwongen stemming. Mevrouw Vanlaer en
mademoiselle Desfeuilles hadden iets gegeneerds en verlegen over zich, en
mevrouw Darmont zag er bepaald gepiqueerd uit na de gekkedoenerij van Paul op
't bordes. De huisdames en logées waren zich even, als elken dag, gaan verkleeden,
en hare toiletten, hoewel niet overdreven, staken toch sterk af naast de kortgerokte,
ietwat stofferige fietspakjes van de bezoeksters. Alleen Alfred had niet, als naar
gewoonte, van kleeren veranderd, om de anderen meer op hun gemak te stellen,
wat zijn schoonmoeder trouwens niet belette hem met vreemde afkeurende oogen
aan te kijken toen hij in de eetzaal kwam, en als in verbazing uit te roepen:
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‘Hè, Alfred, je bent niet gekleed voor 't diner! Hoe komt dat?’
‘Ik had geen tijd meer, mama,’ antwoordde hij met matte, ietwat korzelige stem.
En plotseling vergramd over die aanmerking van zijn schoonmoeder, waarin hij zeer
duidelijk de indirecte, bedekte hatelijkheid tegenover zijn vrienden voelde:
‘En ook geen zin,’ voegde hij er kortaf bij.
Zij keek hem even roerloos aan, met strakken blik en hoog kleurende wangen,
en er ontstond een pijnlijk oogenblik van algemeen stilzwijgen.
‘Mevrouw, 't is ònze schuld, wij hebben den tijd vergeten in bewondering over zijn
schilderijen,’ complimenteerde Vanlaer om het weer goed te maken.
‘Ah! ze zijn prachtig! prachtig! vindt u 't ook niet mevrouw?’ vroeg Darmont aan
Florence, die naast hem zat.
Florence werd rood tot in den hals en haar blik ontmoette dien van Alfred, die
haar als 't ware met bedroefd verwijt aankeek.
‘Ik heb er alleen het begin van gezien, ik moet er volstrekt nog eens naar gaan
kijken,’ antwoordde zij bedeesd.
‘Wat! mevrouw!’ riep Darmont comisch-verbaasd, met groote oogen van
haast-niet-kunnen-gelooven. ‘Wat! heeft u die wonderbare werken niet gezien, die
idyllische, ideale frischheid van den ochtend, die grootsche, glansrijke apotheose
van den avond, die twee heerlijke doeken van realistisch romantisme, zooals onze
vriend Melville ze zoo juist noemt! Maar mevrouw!....’
‘'t Is waar, meneer, 't is ongepermitteerd, ik moet er volstrekt weer naartoe,’
herhaalde Florence gegeneerd de oogen neerslaande onder den bedroefd
verwijtenden blik, dien Alfred over de tafel strak op haar gevestigd hield.
Vanlaer en de andere bezoekers hadden insgelijks met verbazing opgekeken,
en weer ontstond even een algemeene drukking van gêne om de tafel. Vanlaer en
zijn vrouw, die tegenover elkander zaten, wisselden een vluggen blik van
diep-begrijpen, en mevrouw Darmont bleef strak-starend kijken op haar bord, in
moedwillige stugheid zich buiten het gesprek houdend. Mademoiselle Desfeuilles,
aan het ander eind der tafel, luisterde verstrooid naar het gebabbel van Maxime en
Paul, de aandacht afgeleid door Darmont, die nu, veelpratend, in drukke, algemeene
beschouwingen over kunst uitweidde. Dit bracht gelukkig wat verlichting in de pijnlijke
stemming, en, daar hij mooi en vloeiend sprak, met groote vindingrijkheid van
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uitdrukkingen, gelukte 't hem weldra de aandacht van allen in beslag te nemen. Hij
imponeerde hen door zijn veelzijdige kennis, die onwillekeurig eerbied afdwong. Hij
gooide namen in 't gesprek van groote mannen waarmee hij op intiemen voet
verkeerde, waarmee hij gedineerd had, bij wie hij gelogeerd had, met wie hij allerlei
interessante onderwerpen en gebeurtenissen had besproken. Hij domineerde, hij
triomfeerde. Alleen mevrouw de St. Mars liet er zich niet aan vangen, bleef stroef
en nurksch, met een strakmisnoegd gezicht van gruwelijk-zich-vervelen. Zij kon het
overvloedig gepraat van Darmont niet uitstaan en poogde er weldra stoornis in te
brengen. Elk oogenblik vroeg zij fluisterend 't een 't ander aan Florence of aan Elise,
opzettelijk geen notitie nemend van de andere dames, of maakte uit de hoogte
teekens naar de meid of naar den tafelknecht, hun zwijgende bevelen gevend die
zij niet konden begrijpen, hen met een pstt! of hm! bij zich wenkend, en ze dan
wegsturend en weer terugroepend, tot er inderdaad eindelijk stoornis kwam, en
Darmont met een zijdelingschen blik op haar zijn woordenvloed staakte.
Gelukkig liep 't diner vrij spoedig af, en 't was een algemeen gevoel van verlichting
toen mevrouw de St. Mars eindelijk statig van tafel opstond en aan den arm van
Vanlaer, die naast haar klein en schraal leek als een jongetje in zijn fietspak, naar
den salon ging, waarvan de tafelknecht de dubbele deur wijd openschoof, en waar
allen haar volgden. De dames werden er alleen gelaten, terwijl de heeren in de
veranda gingen rooken.
Toen zij in den salon terugkwamen, stonden de dames reeds klaar om afscheid te
nemen. Alfred hoorde Florence zwak aandringen dat zij nog wat langer zouden
blijven, maar duidelijk was ook dáár de stemming niet aangenaam geweest, en hij
merkte tot zijn verwondering dat mevrouw de St. Mars bij het gezelschap niet meer
was.
‘Waar.... waar is mama?’ vroeg hij met aarzeling.
‘Zij voelde zich niet heel lekker, zij heeft afscheid genomen van die dames en is
naar haar kamer gegaan, je verzoekende die heeren haar excuses aan te bieden,’
antwoordde Florence gegeneerd.
Alfred kreeg een kleur van toorn en schaamte. ‘Quelle grossièreté!’ mompelde
hij binnensmonds, met een verwoeden blik op Florence, of het ook háár schuld was.
Hij voelde duide-
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lijk de beleediging tegenover zijn vrienden, en zag geen middel meer om het nog
goed te maken.
‘Ah bah! ah bah!’ herhaalde hij nog een paar keeren, gansch trillend van
opgewondenheid, en hij voelde zich zóó diep gekwetst, dat hij van spijt en ergenis
had kunnen huilen. En plotseling steeg het in hem tot een soort wraaklust, wijl hij,
den zin van Florence's woorden verdraaiend, tot zijn vrienden zei:
‘Ik bied u wel mijn excuses aan voor het onverwacht vertrek van mijn
schoonmoeder, maar het schijnt dat ze zich niet lekker voelde en naar haar kamer
is gegaan.’
Zij wisselden een vreemden blik onder elkaar en uitten enkele vage woorden,
terwijl Florence met stil verwijt hem even aankeek. Maar zelfs háár afkeuring kon
hem op 't oogenblik niet schelen, en met nog eens dezelfde, zenuwachtig-moedwillig
herhaalde excuses, vergezelde hij zijn vrienden naar buiten, om het duidelijk genoeg
te laten merken hoe sterk hij tegen dat gansche, ongastvrij onthaal protest
aanteekende. Dezen hielden zich trouwens heel correct, tot het einde toe vriendelijk
pratend en glimlachend, doende of zij niets onaangenaams gevoeld noch gemerkt
hadden, wijl Alfred wel met rouw in 't hart begreep, dat zij toch nooit meer, hoezeer
zij ook persoonlijk van hem hielden, op Far West zouden terug komen. Alleen
mevrouw Darmont, de meest trotsche van aard, liet bij 't vertrekken een schimpachtig
haha! als van verlossing hooren, dat Alfred, hoe diep bedroefd ook, haar niet kwalijk
nemen kon.
Buiten was de maan, ontsluierd van haar lichte nevels, hoog en helder in den
wolkeloozen hemel opgerezen, en haar blanke licht viel volop op het vlakke grasveld
vóór de villa, tusschen 't donkere der reusachtig hoog en zwaar opkruinende boomen.
De bloemenperken stonden vreemd verkleurd, de kiezelpaden lagen wit als krijt,
en heel de eene kant van den wit-en-groen geverfden villagevel was als 't ware
scheef afgekapt door een helle, driehoekigblanke maanlichtstreep waarin de
bovenramen glinsterden, terwijl ginds verre, buiten 't groote ingangshek, de zware
donkere stammen van de lange beukendreef laag bij den grond waren gehuld in
een dikke, wijde mistlaag, als stonden zij midden in een eindeloos-uitgestrekt
bevroren meer of sneeuwveld.
Zij hadden allen hun lantarens mee, maar de lucht was te mooi
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en te helder om door kunstmatig licht het heerlijk schijnsel van maan en sterren te
storen en te schenden. De dames trokken enkel, tegen de nachtelijke kilheid, de
korte manteltjes aan, die zij op de sturen van haar fietsen hadden vastgebonden,
en na een laatsten groet die in Alfred's ooren klonk als een vaarwel voor altijd, wipten
zij licht op hun zadels en vertrokken, zachtraderend over de ritselende kiezeltjes,
in 't zangerig-gedempt-gerinkel van de aan de sturen vastgemaakte belletjes.
‘'t Is 'n schande!’ bromde Alfred tusschen zijn tanden, toen hij de laatste fiets
buiten het hek had zien verdwijnen.
‘Wat dan? Wat is er 'n schande?’ vroeg kalm Maxime, die met Alfred de bezoekers
tot beneden de stoep vergezeld had.
‘De manier waarop mijn schoonmoeder, en ook mijn vrouw, mijn vrienden hier
ontvangen hebben,’ raasde Alfred.
Hij hield zich even in voor Paul, die op 't bordes verscheen, vragend of zij soms
geen zin meer hadden nog in den maneschijn wat rond te wandelen.
‘Neen, blijf bij mij,’ fluisterde Alfred dringend tot zijn vriend.
En daar geen van beiden dadelijk een antwoord gaf, herhaalde Paul, half
onzichtbaar in de schaduw der veranda, ietwat ongeduldig zijn vraag.
‘Neen, we blijven maar 'n oogenblikje meer, we komen spoedig weer binnen,’ riep
Maxime.
‘Tant pis; dan ga ik het aan de dames vragen,’ besloot Paul. En hij liep weer in
huis.
Zoodra hij weg was trok Afred zijn vriend in 't donkere van een kronkel-allee met
zich mee.
‘Ik ben er woedend en rampzalig onder! Ik zou er om kunnen huilen!’ kreet hij.
Maxime, diep halend aan zijn sigaar, liep een oogenblik zwijgend naast Alfred,
als verdiept in gedachten.
‘Je schoonmoeder, soit; en nòg kan je niet weten of ze zich werkelijk niet onlekker
voelde. Het mensch eet en drinkt nog al veel, en dat bezwaart. Maar je vrouw heeft
toch geen schuld daaraan,’ sprak hij eindelijk, kalm verwijtend.
‘Jawel, jawel, Florence ook,’ drong Alfred opgewonden aan. ‘Zij heeft wel niet de
onbeschofte insolentie van haar moeder getoond, maar zij is niettemin onbeleefd,
onverschillig, ongastvrij geweest, niet zooals de vrouw van een artiest tegenover
andere
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artiesten, menschen van groote waarde en vrienden van haar man, zou behooren
te zijn.’
Weer liep Maxime een poos stilzwijgend in gedachten.
‘Que veux-tu, mon cher? 't Is de opvoeding,’ sprak hij eindelijk.
‘Zeg liever “het gebrek aan opvoeding”,’ beet Alfred hem toe.
‘Soit, gebrek aan opvoeding,’ hernam Maxime. ‘Maar dat heb je vooruit wel
geweten, en daardoor heb je je recht verbeurd om het haar te verwijten.’
‘Maar ze zijn toch niet allen zoo. Daar heb je b.v. Marie Bagnolet. Wat 'n aardig,
ernstig, ontwikkeld meisje! En hoe of ze zich voor alles interesseert! Die heeft toch
ook dezelfde opvoeding gehad als Florence.’
Een lichte kleur, onzichtbaar in 't halfduistere der allee, kwam als een warme
gloed over Maxime's gelaat. Sinds hij met Marie op Far-West gelogeerd was, voelde
hij een toenemende genegenheid voor haar in zich opkomen. Hij bestreed in zichzelf
dit gevoel, sterk-steunend op zijn pessimistische en cynische levensbespiegelingen,
die hem elke liefde welke op een huwelijk kon uitloopen, als een ramp hadden leeren
beschouwen. Maar in den laatsten tijd was die overtuiging wel wat aan 't wankelen
gegaan, en niet zonder een geheim gevoel van jaloezie had hij de groote
genegenheid en bewondering opgemerkt, die Marie voor Alfred en voor zijn
kunstgewrochten scheen te koesteren.
‘Marie is eenvoudig een uitzondering die den algemeenen regel qua opvoeding
in haren stand bekrachtigt,’ antwoordde hij zoo kalm mogelijk.
Op zijn beurt liep Alfred nu een lange poos stilzwijgend, als weggezonken in zijn
sombere gedachten. Zij liepen sprakeloos naast elkaar, nu eens in 't donkere der
lommerpaden, waar onzichtbare azaleas en seringen geurden, dan weer in het
breed open maanlicht der gazons, waar hun reusachtig-lange, tegen de zachte
glooiingen schuins-oploopende schaduwen, fantastisch met hen mede gingen.
‘Als ik denk,’ hernam treurig Alfred, ‘dat Florence, sinds haar eerste bezoek met
mij op 't eilandje, geen enkele maal daar meer teruggekomen is om naar mijn werk
te kijken, terwijl Marie, voor wie ik toch maar een vreemd-onverschillige ben, mij
zoo dikwijls vergezelt, en zich interesseert voor mijn werk, dat ze liefheeft, dat ze
bewondert, dat ze begrijpt, o, dan vraag ik mij
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soms vol angst en wanhoop af, of ik mij niet totaal vergist heb in mijn huwelijk, en
of ik niet, in plaats van Florence, een meisje als Marie tot vrouw had moeten kiezen!
En toch bemin ik, aanbid ik alleen en uitsluitend Florence, en voor Marie zou ik nooit
anders kunnen voelen dan een groote, innige, broederlijke vriendschap. Ah! 't is
treurig, 't is wel diep treurig!’
Maxime bleef sprakeloos, zwaar halend aan zijn eindje sigaar. Maar plotseling
hoorden zij gegiegel achter een boschje heesters, en in de schaduw eener donkere
kronkelallee hielden zij beiden werktuigelijk stil.
‘'t Is die fatterige Paul met de anderen,’ fluisterde Alfred misnoegd. ‘Laat ons hier
eventjes wachten, ik ontmoet ze liever niet.’
Zij hielden zich schuil in het donker der heesters, en een twintigtal passen verder,
daar waar een dwars-allee op een breed grasveld uitliep, zagen zij de
luid-lachende-en-giegelende groep in 't volle, helder manelicht voorbijgaan. Paul in
't midden, aan den eenen arm Florence en aan den anderen Elise, en een weinig
op zij, eenzaam en als 't ware er niet bij hoorend, Marie. Zoo duidelijk als uitgeknipte
poppetjes teekenden zich hun gestalten op den klaarlichten achtergrond af, en onder
het donkere bont dat zij hadden omgeslagen kregen de bleeke japonnen van
Florence en van de jonge meisjes iets irreëels en tooverachtigs in hun glanzende
lichtheid, als waren zij van een onbekende, heel dunne, doorschijnende materie,
als weefsels van nevel en droom.
‘Zie, dàt is haar genre, dáár kan ze zich mee amuseeren,’ murmelde Alfred
verbitterd, toen zij in wegstervend gepraat en gegiegel voorbij waren: een hansworst
als die jonge snob, een gansje als die dikke Elise. Ik erger mij ontzettend aan die
onuitstaanbare familiariteit met haar neef. Ik heb haar herhaaldelijk en uitdrukkelijk
verzocht er mee op te houden, en in mijn tegenwoordigheid durft ze 't niet meer
doen; maar je ziet het: als ik er niet bij ben begint ze weer.
‘Je bent te streng voor haar,’ zei Maxime. ‘Zij toont zich immers zooals ze is.
Wellicht zal ze liever een charade of een partijtje tennis spelen met dien jongen
idioot, dan zich in gemaakte vervoering op te winden over je mooie schilderijen,
maar wat kan je daaraan doen? Zij is nu eenmaal zoo, het is haar aard, en eigenlijk
blijft ze sinceer en logisch met zichzelve.’
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‘Ah! het is treurig, ik verzeker je dat 't treurig is zoo iemand lief te hebben!’ zuchtte
Alfred.
‘Het is altijd treurig iemand lief te hebben,’ filosofeerde Maxime.
Plotseling galmden storende kreten in de heilige sereenheid van den zomernacht.
Het waren de anderen die naar hen riepen, vragend waar zij waren, en of zij mee
naar huis gingen.
‘Ja ja, we zijn hier, we komen!’ riep Alfred tegen. En zijn harde stem galmde
triestig-schor, als een wanklank in de zachtharmonieuze stemming van den nacht.
‘Neen neen, niet trouwen, nooit trouwen,’ murmelde nog even Maxime, als 't ware
sprekend voor zichzelf, in verbitterd terugdenken aan veel verleden smart.

(Wordt vervolgd).
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Iets over de Zuid-Afrikaansche literatuur.
Door Prof. Dr. N. Mansvelt.
In de Inleiding tot zijn zoo boeiend en verdienstelijk werk, ‘Paul Kruger en de Opkomst
der Z.-A. Republiek,’ zegt de heer J.F. van Oordt, zelf een geboren Afrikaner: ‘Ons
volk is een volk dat zich hecht aan personen, niet aan beginselen. Wij hebben, over
't algemeen gesproken, geen de minste neiging om ons met abstracte dingen bezig
te houden; wij hebben geen verbeeldingskracht noch wijsgeerigheid genoeg om
ons aan iets vast te houden, dat wij niet zien kunnen. Het beginsel en de persoon,
die het beginsel volgt, van elkander scheiden, daar heeft ons gewoon Z.-A. volk
geen begrip van en voornamelijk niet de eenvoudige Boer.’
Het is niet mijn bedoeling, deze uitspraak van den begaafden schrijver te
weerleggen, ofschoon er m.i. wel wat op af te dingen valt. Of hebben de Boeren
niet ondanks hun pastoraal leven gedurende het grootste gedeelte van hun
zelfstandig bestaan aan het republikeinsch beginsel vastgehouden trots de krachtige
en machtige persoonlijkheid van hoofdmannen en aanvoerders als Andries Pretorius,
Hendrik Potgieter en een Paul Kruger? En hebben zij niet op gevaar af van als
1)
schijnheiligen en huichelaars gebrandmerkt te worden, het beginsel van
‘gelijkstelling’ tusschen blanken en inboorlingen in kerk en staat bestreden en
geweerd? Danken zij niet voornamelijk daaraan het hooge zedelijke peil,

1)

Nog niet zoo lang geleden sprak een Engelsche dame het hier ter stede tegenover een
predikant als hare overtuiging uit, dat dit de Gode meest welgevallige oorlog was, dien
Engeland ooit gevoerd had, omdat hij diende tot uitbreiding van het evangelie!!
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waarop zij als natie zijn blijven staan te midden van naar-benedentrekkende
invloeden en omstandigheden, waartegen andere koloniseerende Europeesche
volken elders niet opgewassen zijn gebleken? Zou de tegenwoordige wereld,
beheerscht, doch gelukkig nog niet geheel ontaard door materialisme en
mammonisme, tot zulk een ongekende geestdrift en bewondering kunnen ontstoken
zijn geworden door den jongsten heldenstrijd der Boeren, als men in dien strijd niet
een kamp voor beginselen erkend had? Zeker, ook in dezen oorlog hebben de
persoonlijkheden van mannen als Steyn, Botha, De Wet, De la Rey, Smuts, Hertzog
e.a., een machtigen invloed uitgeoefend; maar zouden zelfs die krachtige
persoonlijkheden vermocht hebben, de Boeren dien ongelijken strijd zoo lang te
doen volhouden, als zij niet gedragen en gesteund waren geworden door mannen
en vrouwen, die gevoelden en zich bewust waren, dat het hier een strijd voor
beginselen en niet voor personen of zaken gold?
Doch genoeg. Ofschoon ik het dus niet geheel met den heer Van Oordt eens ben,
erken ik toch gaarne, dat er heel veel waars in zijn uitspraak ligt, vooral waar hij
zegt: ‘Wij hebben, over 't algemeen gesproken, geen de minste neiging om ons met
abstracte dingen bezig te houden; wij hebben geen verbeeldingskracht noch
wijsgeerigheid genoeg om ons aan iets vast te houden dat wij niet zien kunnen.’
1)
Behalve dat de Afrikaner reeds van huis uit niet bijzonder aangelegd is op de
bespiegelende wijsbegeerte, hebben de wordingsgeschiedenis van de Afrikaner
natie, de dagelijksche strijd om 't bestaan, de voortdurende kamp tegen twee- en
meerbeenige vijanden, tegen de elementen en tegen de gevaren en bezwaren eener
onontgonnen natuur zeker niet weinig bijgedragen om dien praktischen zin in hem
te ontwikkelen, die hem zoo bijzonder eigen is en hem ook in den laatsten oorlog
zoo uitnemend te stade is gekomen. Hoog en indrukwekkend als zijne bergen en
onmetelijk als zijn gezichtsveld zijn, heeft de Boer als natie nog te weinig tijd gehad
om zich aan bespiegelingen over te geven en daarom zoekt men ook te vergeefs
in de Z.-A. letteren naar voortbrengselen van den Afrikaner geest, die zich met
‘abstracte

1)

Volgens Dr. Colenbrander, ‘De Afkomst der Boeren,’ (zie het orgaan van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, Neerlandia, voor October 1902) zijn de Afrikaners voor ruim 50 pCt.
van Nederlandsche afkomst.
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dingen’ bezig houden. Zondert men godsdienstige en vrome gedichten en versjes
en een enkel gedicht op de Vrijheid, de Vaderlandsliefde enz. uit, dan vindt men in
al de bundeltjes van ‘Afrikaanse Gedigte’ bijna geen enkel, waarin de Afrikaner
geest zich met ‘abstracte dingen’ heeft bezig gehouden. Zelfs de verheffende en
ontzagwekkende bergtooneelen, de onstuimige bergstroomen en watervloeden, de
stoute of bekoorlijke watervallen, de vreeselijke donderstormen, die aan Zuid-Afrika
eigen zijn, hebben, zoover mij bekend is, nog geen Afrikaansch dichter de lier doen
grijpen en hem stof tot een gedicht van eenige beteekenis geleverd.
Men moet hier echter onderscheiden. Wanneer ik hier van een Afrikaanschen
dichter spreek, dan bedoel ik den geboren Afrikaner, die zich van de Hollandsche
of Hollandsch-Afrikaansche taal bedient. Onder deze uitspraak is dus bv. niet
begrepen de Engelschman Thomas Pringle, die, na zich in Zuid-Afrika nedergezet
te hebben, daar verzen dichtte, noch ook de Nederlander Hubertus Elffers, in wiens
‘Bloemen in het Kaapland geplukt,’ zoowel als in zijn ‘Debora,’ werkelijk verheven,
dichterlijke denkbeelden en ontboezemingen voorkomen. Men vergelijke alleen
maar de inhoudsopgave van Elffers' ‘Bloemen’ met die van Reitz' ‘Vijftig uitgesogte
Afrikaanse Gedigte’ en de verschillende ‘Versamelingen van Afr. Gedigte, o'ergedruk
uit die “Patriot”’, en men zal zich zelf van de juistheid mijner bewering kunnen
overtuigen.
Ook de taal van den Afrikaner, voor zooverre die een eigen karakter heeft
verkregen en de Afrikaansche geest zich daarin heeft belichaamd, levert hiervan
het bewijs. Voor sommige van de schoonste bloemen bijv. heeft de Afrikaner geen
1)
2)
3)
andere namen kunnen vinden dan misrijbol , varkblom , peper-en-sout ,
4)
5)
bebroeide-eiers , enz.; voor 't Hollandsche onze-lieven-heersbeestje: skulpadje ,
voor dat ‘zingend vedertje en gewiekt geluid,’ de Z.-A. kolibrie: suikervo'l, enz.
Tegenover dit gebrek aan verbeeldingskracht, aan een meer ideale beschouwing
der dingen, staat echter een waarnemings-

1)
2)
3)
4)
5)

Een schoone, rooskleurige lelie, dus genoemd, omdat men in den tijd, waarin zij bloeit, mis
(mest) naar den wingerd rijdt.
De Aronskelk, wier bollen en bladeren een geliefkoosd voedsel der varkens uitmaken.
Een trosvormig veldbloempje met een kleur veel gelijkende op een mengsel van peper en
zout.
Een soort van abutilon, ook aarbeiplant genoemd.
eigenlijk schildpadje, naar de overeenkomst van dit insekt met de in Z.-A. inheemsche
landschildpadden.
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vermogen, zóó groot en juist, en zulk een zin voor humor, dat men zich als
Nederlander daarover vaak moet verbazen. Zelfs onder de ernstigste
levensomstandigheden, op het slagveld bijv., verlaat den Afrikaner zijn luimigheid
niet. Men denke slechts aan de staaltjes, die de dagbladen gedurende den oorlog
daarvan gegeven hebben; aan dat ondeugend-geestige, opgewekte en opwekkende
gedichtje van den heer Reitz op ‘Die Lady-Roberts,’ een bij Helvetia op de
Engelschen veroverd scheepskanon; aan ‘Die Mieliepit,’ zoo vol blijmoedigen humor
te midden van de grootste gevaren en ontberingen den lof van de maïskorrel
bezingend, die met nu en dan wat vleesch maanden lang het eenig voedsel der
Boeren en hunner leiders uitmaakte. Terwijl schrijver dezes zich onder de quasi-preek
(alias: politiek betoog) van een jong warhoofdig theoloog (een der eerste overloopers
in den oorlog) geërgerd had over diens onbekookte woordenkramerij en
‘kosmopolitaansche’ ontboezemingen, waarin cosmos en chaos schering en inslag
vormden, had diezelfde Afrikaansche staatsman en dichter met den hem eigen
opmerkingszin en humor de onmacht van den spreker om zijn gehoor te boeien en
als het ware mee te sleepen, zoowel als het holle van zijn rede, uitstekend geschetst
in deze regelen:
1)

2)

‘Mijn achteros wou hom ni weer ,
Al roep ik nog so: Ga-os.
Ik denk: wat sou die bees mankeer?
3)
4)
Toen bulk hij somaar: kos -mos !’

Dienzelfden humor vindt men in talrijke Afrikaansche gedichten, hetzij oorspronkelijke,
hetzij vertaalde.
Zoo vond ik zelfs in het geheel in het Engelsch geschreven ‘The South African
College Union Annual’ voor 1891 het volgende stukje, getiteld:

Al te Snaaks (grappig).
5)
(The Height of the Ridiculous .
Ik skrijwe eens 'n vers of ses
In opgeruimd gemoed,
En dag, die mense sou weer seg:
Mar hoor! d'is regte goed.
Die versies was soo snaaks soo snaaks,
6)
Ik dag dat ik sou vrek ;
Want, alhoewel 'n stille man,
Ik lag toen nes 'n gek.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hem;
zich weren, inspannen;
kost, voedsel;
verbastering van immers, plat Holl. ommers;
het toppunt van belachelijkheid. Of dit de toelichting voor de Engelsche lezers dan wel de
titel van het oorspronkelijke, dus Engelsche, stukje is, kan ik niet beoordeelen;
doodgaan.
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Ik roep mijn klerk, hij kom oek gou;
Dit was soo mooi van hom;
Ik is soo klein en hij soo groot,
Tog het hij nie gebrom.
‘Dit na di drukkers gou’, seg ik
En, soo als menig maal,
1)
‘Of anders’ (tog slegs ver di grap)
‘Di duivel sal jou haal!’
Hij neem dit toe(n), ik kijk hom an,
Ik het dit nie verwag;
Hij lees een vers; toe siet ik hoe
Dat hij begin te lag.
Hij lees nog één; sijn lag die groei
Nou glad van oor tot oor;
'n Derde; en 'n snaaks geluid
Kon ik al duidlik hoor,
2)

Nog één, en hij begin te skree ,
Sijn kleere bars ook nou;
Di knoope waai, en ag, di vent
Val bij mijn voete flou.
Tien daa'e en nagte waak ik met
Di doodlik sieke man,
En sinds di tijd durf ik nie dig
Soo snaaks soo's ik soms kan.
W.H. M(ASKEW).

Doch ik zou al een zeer onvolledig en eenzijdig beeld van den Afrikaanschen dichter
geven, als ik den lezer in den waan zou brengen, dat diens dichterlijke
ontboezemingen niets dan humor en scherts bevatten of alleen in het ongekunsteld
Afrikaansch-Hollandsch gesteld waren. Als men de bestaande bundels doorbladert,
vindt men daarin gedichten en gedichtjes, waarin nu eens met diepen ernst en
teeder gevoel de Vrijheid, het Vaderland, de Taal, de Liefde, Historische en
Bijbelsche personen of Godsdienstige onderwerpen bezongen worden, dan weder
in boeienden trant en met levendige schildering een historisch of verdicht verhaal
wordt voorgedragen. Ook aan Politieke gedichten, waarin verschillende gevoelens
worden uitgesproken, ontbreekt het in deze bundels niet. Van al die verschillende
dichtsoorten voorbeelden aan te voeren, dit laat de omvang van dit opstel niet toe.
Het zij mij echter vergund, hier een brokstuk van een gedicht af te schrijven, dat
toont, hoe een Afrikaner die zijn studiën geheel in Zuid-Afrika voltooide, de
Nederlandsche taal, ook in gebonden stijl, kan leeren beheerschen. Het gedicht is
van de hand van den heer N. Hofmeyr, schrijver van het boeiend en van zooveel
talent getuigend werk: ‘De Afrikaner Boer en de Jameson-inval.’ Het gedicht bezingt
de overwinning in 1838 door de Boeren onder hun aanvoerder Andries. Pretorius
in Natal behaald op het machtig Kafferopperhoofd Dingaan, die een hunner leiders,
Piet Retief, met 66 volgelingen verraderlijk

1)
2)

Voor;
schreeuwen
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vermoord en daarop een verschrikkelijk bloedblad aangericht had onder de argelooze
Voortrekkersfamiliën, wijd en zijd over het land verspreid.

Dingaansdag, 1895.
Kan het zijn, dat een volk van zijn roemrijk verleden,
Zijn geschiedenis, afkomst en helden niets weet?
Zoo verkleefd aan het goud of genot van het heden,
Dat het nakroost de daden der vaad'ren vergeet?
Kan het zijn, dat der edele voortrekkers zonen,
Door het voorbeeld van vreemden betooverd, verkracht,
Het geloof en de zeden van 't voorgeslacht honen,
En zich schamen te stammen van zulk een geslacht?
't Mochte zijn, maar niet ons zal die schaamte behagen;
Wij zijn fier op onz' afkomst, 't is steeds onze vreugd
Om den naam ‘Afrikaner’ met eere te dragen;
Want die naam is een roepstem en spoorslag tot deugd.
Ja, een spoorslag tot deugd; want er bruist ons door d'aadren
Een gevoel van verrukking, van geestdrift en moed,
Als wij lezen, hoe kalm en blijmoedig de vaad'ren
Voor hun land, volk en vrijheid vergoten hun bloed.
Al bespotten ons vreemden, verwaand en vermeten,
Wij zijn dankbaar en trotsch Afrikaners te zijn;
Want wij weten, wat zij in hun onkund' niet weten:
Ons verleden is groot, schoon in jaren nog klein.
----------------------Afrikaners! viert feest, heft het harte naar boven De gelofte der vaad'ren getrouw! - 't is uw plicht,
Uw behoefte en voorrecht, uw God thans te loven
Voor de roemrijke daad door die helden verricht,
Toen de ruwe barbaren,
Verwilderd, verwoed,
In ontelbare scharen,
Reeds dronken van bloed,
Ze omringden als bijen.
Dingaan staart met trots
Op die golvende reien,
Gewapend met knots,
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Assegaaien en schilden;
Hij ziet reeds het laêr
Overstroomd door zijn wilden....
‘Pretorius! Sta klaar!’
Het gevecht is - een bloedwraak!
De prijs is - Natal!
Geef Dingaan nu een voorsmaak,
Van naad'renden val!
---------------

------------------------------Hoe de Afrikaner in ongebonden stijl het Nederlandsch kan schrijven, heeft men
kunnen zien uit dat meesterlijk gesteld en aangrijpend manifest ‘Een Eeuw van
Onrecht,’ geschreven door den gewezen Staatsprocureur der Z.-A. Republiek, den
heer J.C. Smuts, wiens kort, onopgesmukt, maar niettemin welsprekend verslag
van zijn ongeëvenaarden tocht met een klein commando door den Oranje-Vrijstaat
en de Kaap-Kolonie naar het Westen daarvan zeker nog versch in ieders geheugen
ligt. Enkele regels uit bedoeld manifest mogen hier een plaats vinden:
‘Het derde tijdperk onzer geschiedenis wordt gekenmerkt door de combinatie van
de oude bekende politiek van bedrog met de nieuwe krachten van het kapitalisme,
door de minerale rijkdommen van de Z.-A. Republiek in het leven geroepen. Ons
Volks-, zoowel als ons Staatsbestaan, wordt thans bedreigd door een ongeëvenaarde
complicatie van machten en krachten. Tegen ons zijn geschaard de getalsterkte,
de publieke, naar bloed en wraak dorstende opinie van het Britsche Rijk, het kapitaal
der wereld en al de krachten die alleen de roofzucht en plundergeest kunnen bijeen
verzamelen. Gedurende de laatste jaren is ons lot steeds hachelijker geworden.
Het cordon van roofdieren en roofvogels is in de laatste tien jaren steeds nauwer
en nauwer rondom ons arm gedoemd volkje getrokken Gelijk de gewonde geit de
nadering van den leeuw, den vos en den aasvogel ontwaart, zoo ziet zich ook ons
volk over geheel Zuid Afrika omsingeld door de list, de wraakzucht, den haat en de
begeerlijkheid zijner vijanden. Elke zee der wereld wordt gekliefd door de schepen,
die uit alle hoeken van den aardbodem Britsche troepen aanbrengen om dit
handje-vol volks te verpletteren. Zelfs Xerxes, met zijne millioenen tegen het kleine
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Griekenland optrekkende, levert de verwonderde menschheid geen vreemder tooneel
dan deze zachtzinnige moeder der volkeren, wanneer zij in al hare kracht, in al
haren rijkdom, in al hare verheven tradities met geslepen mes toeloopt op dit kindje,
kruipende in het stof. Dit is geen oorlog, maar (een) poging tot kindermoord.
En wanneer de gedachte van den toeschouwer in verbijstering wegzinkt, en zijn
brein weigert verder te denken, dan rijst voor hem als in een droom in het verschiet
het tooneel van Bantukinderen, spelende in de tuinen en ruïnen van het zonnige
zuiden rondom duizenden graven, waarin de kinderen van de geloofs- en
vrijheidshelden van het oude Europa slapen. En de roof- en moordbenden der Bantu
zwerven weer rond, waar vroeger de woning van den blanken Europeaan stond.
En wanneer hij vraagt, waarom dit alles is geschied; waarom de heldenkinderen
van een heldenras, waaraan de beschaving haar onwaardeerbaarste schatten te
danken heeft, in dit verre werelddeel vermoord zijn, dan antwoordt een onzichtbare
spotgeest: “De beschaving is een mislukking, de Caucasiër is uitgespeeld.” En dan
ontwaakt hij met het getuit van het woord: Goud! Goud! Goud! in zijn ooren.
De orchideeën van Birmingham zijn geel.
De tradities van het grootste rijk der wereld zijn verwelkt en geel geworden.
De lauweren, die Brittanjes legioenen in Zuid-Afrika zoeken, zijn geel.
Maar de hemel, die zijne banier over Zuid-Afrika opent, blijft steeds blauw. De
Gerechtigheid, waarop Piet Retief zich beriep, toen onze vaderen de Kaapkolonie
vaarwel zeiden en waarop Joachim Prinsloo in den Volksraad van Natal zich beriep,
toen het door Engeland geannexeerd werd; waaraan de burgers der Transvaal hun
zaak op Paardekraal in 1880 toevertrouwden, blijft onveranderlijk en is gelijk een
rots waartegen de bruischende golven der Britsche diplomatie uiteen spatten.
Volgens eeuwige wetten werkt zij voort, onaangeroerd door menschelijken hoogmoed
en wispelturigheid. Zooals reeds de oude Grieksche dichter zeide, laat ze den tiran
in zijn aanmatigende verwaandheid steeds hooger en hooger klimmen en steeds
grooter eer en macht behalen, totdat hij het hem toegemeten toppunt bereikt en dan
in den onpeilbaren afgrond terneder stort.’
Zoo schrijft men in Zuid-Afrika nog Hollandsch. Beide laatst-
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genoemde schrijvers, de heeren Hofmeyr en Smuts, hebben wel is waar het laatst
als Transvalers de pen gehanteerd, maar beiden zijn toch geboren Kapenaars, en
de kennis, die zij van de Hollandsche taal bezitten, hebben zij hoofdzakelijk onder
de Britsche vlag verkregen, trots de weinige aanmoediging van overheidswege. En
zij zijn waarlijk niet de eenigen in Z.-Afrika, die nog goed Nederlandsch schrijven,
al heeft hun taal een eigenaardige kleur. Voor de meeste lezers wordt zij er
waarschijnlijk te aantrekkelijker door.
Behalve het genoemde werk over den Jameson-inval schreef de heer Hofmeyr
nog ‘Kijkjes in onze Geschiedenis’ en met zijn zwager, Ds. J.D. Kestell, te zamen
‘De Voortrekkers, of het Dagboek van Izak van der Merwe.’ Van den laatsten schrijver
is ook ‘Uit het Afrikaansche Boerenleven.’ In minder zuiver, doch zeer leesbaar
Hollandsch is het voortreffelijk werk van een anderen Afrikaner, den heer J.F. van
Oordt: ‘Paul Kruger en de Opkomst der Z.-A. Republiek,’ van wiens hand ook de
‘Zuid-Afrikaansche Historie-bibliotheek’ is, een reeks van twaalf historische novellen,
over welker verdienste de lezende jeugd en jongelingschap reeds terstond zulk een
gunstig oordeel velden.
Belangrijk en onderhoudend is ook het door een anderen geboren Afrikaner,
C.N.J. du Plessis, geschreven werk van eenigen omvang: ‘Uit de Geschiedenis van
de Z.-A. Republiek en van de Afrikaners,’ en zoo zijn ook ‘Eenige Schetsen van een
geschiedenis van de Trekboeren enz. te St. Januario Humpata’ door Ds. D. Postma.
Nog verdienen als schrijvers vermeld te worden Dr. J.W.G. van Oordt, C.W.H. van
der Post en Prof. Jan Lion Cachet, die, hoewel Nederlanders van geboorte, zich
geheel in de Afrikaner wereld hebben ingeleefd en de Z.-A. literatuur met ernstige
historische studiën of lichtere, boeiende verhalen en schetsen verrijkt hebben.
Het bestek van dit opstel laat niet toe, hier nog melding te maken van zoo vele
godsdienstige en stichtelijke werken van grooteren of kleineren omvang als in de
laatste jaren aan de pen van Afrikaansche schrijvers ontvloeid zijn en die alle
bewijzen, dat de Hollandsche taal in Zuid-Afrika beoefend wordt en hare letterkundige
voortbrengselen er lezers vinden. Dit getuigden niet alleen de duizenden schoolen andere boeken, die vóór den oorlog jaarlijks uit Nederland werden ingevoerd,
maar ook de
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verschillende dag- en weekbladen en tijdschriften, die er in Zuid-Afrika zelve
geschreven en gelezen werden. Volgens een door Dr. H.P.N. Muller, gewezen
Consul-generaal van den Oranje-Vrijstaat, in het begin van den oorlog opgemaakte
lijst bedroeg hun aantal niet minder dan een kleine zeventig. Ook verdient het
aandacht, dat er de laatste jaren vóór den oorlog - hoe het nu op 't oogenblik gesteld
is, is mij niet bekend - onder de studeerende jongelingschap te Stellenbosch in de
Kaapkolonie een tijdschrift ‘Stellenbosch Students' Quarterly’ bestond, dat voor een
deel ook oorspronkelijke, goed geschreven Hollandsche- of Hollandsch-Afrikaansche
bijdragen bevatte. Dat het grootste deel in het Engelsch was gesteld, is wel daaraan
toe te schrijven, dat die jongelieden daar bijna allen voor examens studeeren, die
tot heden nog uitsluitend in het Engelsch worden afgenomen, zoodat eigenbelang
dagelijksche oefening in die taal tot plicht stelt.
Voor den lezer, die belang stelt in de vraag, of de Nederlandsche letteren in
Zuid-Afrika al dan niet een toekomst hebben - en men mag zeker bij de diepgevoelde
belangstelling voor de Afrikaners in hun tegenwoordige verdrukking aannemen, dat
er weinig rechtschapen Nederlanders zijn, die dat niet doen - is het zeker niet
voldoende, deze vraag met een eenvoudig ja of neen of wel met de uitspraak eener
eigen overtuiging te beantwoorden. Voor hem dient eerst een andere vraag
beantwoord te worden, nl. deze: Was de toestand, zooals die in de voorgaande
bladzijden beschreven werd, de laatste term eener afdalende of wel die eener
opklimmende reeks? Of met andere woorden: Was de toestand der Nederlandsche
letterkunde in Zuid-Afrika gedurende de laatste eeuw voor- of achteruit gegaan en,
zoo er vooruitgang vast te stellen viel, was die aan natuurlijke of aan kunstmatige
oorzaken toe te schrijven? Ik aarzel niet te antwoorden, dat er zich vooruitgang,
groote vooruitgang zelfs, openbaarde en dat die niet aan kunstmatige middelen,
maar aan natuurlijke oorzaken was toe te schrijven. Ik wil dit zoo beknopt mogelijk
met feiten trachten te bewijzen.
Toen in 1806 de Kaap voor goed aan Nederland ontrukt werd, was de officiëele
taal nog uitsluitend Nederlandsch. Zoo ook de kanseltaal. In hoeverre de huis- en
omgangstaal der Kolonisten al of niet zuiver Nederlandsch was, kunnen wij hier
thans als een betwist punt buiten bespreking laten. Zeker is het, dat alle niet-
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officiëele geschriften, zooals particuliere brieven, gedichten en aanteekeningen, die
nog uit dien tijd overgebleven zijn, voor zoover ons bekend is, in goed Nederlandsch
gesteld zijn, ook al kan men duidelijk zien, dat de schrijvers of schrijfsters met
sommige spraakkunstige vormen nu en dan in de war waren. Dagbladen of
tijdschriften bestonden er toen nog in 't geheel niet en al wat men las, was uit
Nederland ingevoerd. Een enkele bundel preeken was 't eenige wat op 't gebied
van letterkunde in Z.-Afrika voortgebracht werd. In 1825 werd het Engelsch als
officiëele taal en in 1827 ook in de gerechtshoven verplicht gesteld.
In 1824 was echter het eerste Z.A. nieuwsblad verschenen. The South African
Commercial Advertiser, dat gedeeltelijk in 't Hollandsch geschreven werd of althans
in uit Engelsch vertaald Hollandsch. In hetzelfde jaar werd ook een zuiver Hollandsch
blad, Het Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tijdschrift, opgericht, dat weliswaar na een
reeks van jaren gebloeid te hebben, in 1843 moest bezwijken, maar toch later, in
1858, weer uit zijn assche verrees en sedert dien tijd met een korte tusschenpooze
bleef voortbestaan, tot het in 1893 door ‘Jong Zuid-Afrika’ vervangen werd, dat
weder op zijn beurt in 1897 door een meer aan de eischen des tijds beantwoordend
‘Ons Tijdschrift’ werd opgevolgd.
Het Zuid-Afrikaansch Tijdschrift dankte zijn ontstaan en voortbestaan voornamelijk,
zoo niet uitsluitend, aan predikanten der Ned. Hervormde Kerk en aan
rechtsgeleerden, die allen in Nederland gestudeerd en daar ook een grondige kennis
van de Nederlandsche taal verkregen hadden, gelijk dat dan ook uit hun bijdragen
duidelijk blijkt. Hun taal is nog zuiver Nederlandsch en draagt nog niet dien
eigenaardigen stempel, die de taal der tegenwoordige Afrikaansche schrijvers
kenmerkt en zelfs aantrekkelijk maakt.
In 1830 werd de eerste zuiver Hollandsche courant, ‘De Zuid-Afrikaan’ uitgegeven,
die trots de mededinging van andere later verschenen nieuwsbladen, zoo als ‘Het
Volksblad’ e.a., tot in 't laatst der vorige eeuw bleef stand houden en toen door het
nu zoo wel bekende ‘Ons Land’ werd opgenomen, In 1833 werd op 't initiatief van
Dr. Changuion, een Nederlandsch geleerde, te Kaapstad, de ‘Maatschappij ter
Uitbreiding van Beschaving en Letteren’ gesticht, terwijl van denzelfden bekwamen
en ijverigen voorstander onzer moedertaal een aantal grootere en kleinere geschriften
het licht zagen.
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Trots deze lofwaardige pogingen van enkele vaderlandslievende mannen was het
echter gedurende de twee middelste kwartalen der vorige eeuw met de
Nederlandsche taal en letteren in Zuid-Afrika maar treurig gesteld en werd er meer
dan één gevonden, die zich overtuigd hield, dat hare dagen geteld waren en zij het
einde der eeuw nauwelijks overleven zouden. De geslachten, die Jozef gekend
hadden, zooals de bekwame schrijver van een artikel over de Z.-A. literatuur in Ons
Tijdschrift van Mei en Juni 1898, waaraan ik enkele bijzonderheden ontleende, het
uitdrukt, waren gaandeweg uitgestorven; het jongere geslacht, dat niet meer de
Nederlandsche hoogescholen bezocht, maar in Z.-Afrika of in Engeland en Schotland
zijn opleiding ontvangen had, wist weinig van, en gevoelde daarom ook weinig voor,
de Nederlandsche taal en letterkunde. Engelsche opvoedlng, Engelsch prestige,
Engelsche mode vooral hadden hun invloed doen gelden en op de breede wateren
van den machtigen Angelsaksischen wereldstroom dreef het wrakke Hollandsche
vaartuig met zijn ingedommelde bemanning zijn wissen ondergang tegemoet.
Dank zij echter de domme verwaandheid van een Shepstone en zijn lastgevers,
die met schending van het Zandrivier-tractaat de Z.-A. Republiek annexeerden en
eindelijk de Boeren dwongen, met het geweer in de vuist de hun ontroofde vrijheid
te hernemen, kreeg het Hollandsche vaartuig zulk een schok, dat de gansche
bemanning plotseling op de been sprong en met ‘alle hens aan dek’ de zeilen begon
te brassen om het schip ‘De Goede Hope’ weer in veiliger koers te sturen. Met
andere woorden: de Tranvaalsche gebeurtenissen van 1877-'81 brachten een
ommekeer in Zuid-Afrika teweeg, die zeker wel het allerminst door de Engelsche
bewerkers van de annexatie en den oorlog was voorzien of bedoeld geworden. De
Afrikaner natie was aan zichzelf ontdekt geworden, had zichzelf gevoeld, en van
dien tijd af voer er een nieuwe geest in het volk, dien het vroeger niet gekend had.
Van dien tijd afdagteekenen dan ook het ontstaan der Taalbeweging, de stichting
van den Afrikaner Bond, van den Z.-A. Taalbond, het verschijnen van tal van
Hollandsche nieuwsbladen en vooral ook de geboorte van een eigen Afrikaansche
literatuur. Dit kindje, schoon nog zwak en teer, is de spruit van gezonde ouders en
blijkt ook zelf een goed gestel te bezitten. Terecht zegt Prof. Te Winkel in zijn
belangrijke studie over 't Nederlandsch in N.-Amerika en Z.-Afrika
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(Vragen van den Dag, 2 jg., afl. 6-9): ‘Wie eenig besef heeft van natuur en waarheid
in de poëzie, zal begrijpen, dat een volk, waaronder zulke gedichten, als wij
aanhaalden, gemaakt worden, zich vrijvechten moet. Dit toch is geen verwijfde,
geknutselde, geparfumeerde poëzie, maar de ware, de echte, taal van het hart.’
Ditzelfde mag ook gezegd worden van den Afrikaanschen prozastijl. De Afrikaner,
die wat te schrijven heeft, zet er zich niet toe om mooie frases te maken. Hij wil,
evenmin als Multatuli, mooi schrijven. Hij volgt, als 't ware, het bevel van dien
Engelschen officier, die zijn manschappen toeriep: ‘Shoot straight!’ (Schiet rechtuit).
Waar hij iets verhaalt of schildert, is hij natuurlijk, eenvoudig, aanschouwelijk, waar.
Daardoor heeft ook de Afrikaansche literatuur iets frisch en bekoorlijks. Omgekeerd
is het ook verstaanbaar, dat de Afrikaner zich meer tot de Nederlandsche literatuur
van een vroeger tijdvak dan tot de meeste letterkundige voortbrengselen van den
tegenwoordigen tijd voelt aangetrokken, afgezien nog van de daarin ontwikkelde
moderne denkbeelden, enz. Zelfs heb ik de ervaring opgedaan, dat jongelieden,
die vroeger weinig of niets aan de beoefening van het Nederlandsch gedaan hadden
en geen smaak in Hollandsche lectuur vonden, onder de behandeling van
Middelnederlandsche schrijvers tot het Hollandsch bekeerd werden. Als een
Afrikaansch kind eenigszins behoorlijk in 't Hollandsch onderricht wordt, valt het
hem (haar), afgezien van de moeilijkheden met die dwaze geslachtsregels, ook niet
zoo zwaar, zijn (haar) gedachten in goed Nederlandsch uit te drukken, gelijk ik zelf
jaren lang heb kunnen waarnemen. Dit is ook opgemerkt door den Franschen
inspecteur van onderwijs, den heer J. Baudrillard, die naar aanleiding van de door
hem bestudeerde inzendingen van het Transvaalsche departement van onderwijs
ter Parijsche tentoonstelling in 1900, met betrekking tot het werk der leerlingen
opmerkt: ‘En parcourant ces devoirs, j'étais frappé de l'intelligence et du degré
d'instruction des petits Transvaaliens. Nos bonnes écoles de France ne donnent
pas de meilleurs résultats. L'écriture est ferme; le style, autant que j'ai pu en juger
par la traduction que l'on voulut bien me faire est aisé.’ Dat het voor een Afrikaner,
die maar eenigszins in 't Hollandsch onderlegd is, geen zware taak is, zich daarin
schriftelijk uit te drukken, getuigen mede, de vele brieven, die men in de Afrikaansche
dagbladen, veel meer dan in de Nederlandsche, aantreft.

Groot Nederland. Jaargang 1

57
Aan aanleg ontbreekt het dus den Afrikaner niet en aan stof zeker nog minder,
vooral na de gebeurtenissen der laatste jaren, die, helaas! schrijfstof genoeg voor
duizenden pennen geleverd hebben. Wij mogen veilig aannemen, dat de boeken
van Van Warmelo en generaal De Wet, Viljoen e.a. slechts de voorloopers zijn van
een menigte andere, en mogelijk heeft de heldendichter reeds zijn pen ingedoopt,
waarmee hij den ontzaglijken kamp zal beschrijven, die bijna drie jaren lang de
gansche beschaafde wereld in spanning hield. Ook voor den Afrikaanschen dramatist
is er, helaas! nu stof te over in zijn eigen geschiedenis en behoeft hij die, evenmin
als den aandrang daartoe, bij de Ouden of in den vreemde te zoeken.
Ik twijfel dan ook geenszins aan de toekomst van de Nederlandsche taal en
letteren in Zuid-Afrika, evenmin als wij aan de toekomst van het Nederlandsch
element in dat werelddeel behoeven te wanhopen. Daarvoor staat ons het
Afrikaansch volkskarakter borg, zoowel als de ongeneeslijke hoogheidswaanzin,
wreedheid en trouweloosheid van den Brit. Alleen rust op het Nederlandsche volk
de plicht en is het zoowel zijn voorrecht als zijn belang, gelijk gelukkig thans door
velen begrepen wordt, uit eigen volheid de zoo vandaalsch verwoeste boekenkasten
1)
en -planken der Afrikaansche gezinnen weder op te vullen en te zorgen, dat de
leesgrage Afrikaansche jongeling en jongedochter bij gebrek aan goede Hollandsche
lectuur niet zijn (haar) toevlucht zal behoeven te nemen tot de ‘penny-dreadfuls and
shilling-shockers’ (goedkoope Engelsche sensatie-romans enz.), waarmede de
Engelschen waarschijnlijk zullen trachten die ‘stupid and barbarous Boers’ te
beschaven en die zeker meer verderf zullen aanrichten dan de lee-metford- en
dum-dum-kogels vermocht hebben te doen.

1)

In de Zwolsche Courant van 20 October l.l. verscheen reeds een daartoe strekkende oproeping
van B.H. Zooals velen bekend is, hebben de Engelsche huurbenden kostbare bibliotheken,
zooals die van Ds. Winter van Hartebeestfontein en van Ds. Coetzee van Wolmaransstad
totaal vernield. Een Afrikaner van kolonische afkomst, die als Transvaalsch burger den
geheelen oorlog heeft meegemaakt, vertelde mij onlangs, hoe hij getroffen was bij het zien
van de vele mooie Hollandsche boeken, die hij in het eerste gedeelte van den oorlog in de
Transvaalsche boerenwoningen aantrof. Ook dezen zijn later tegelijk met de duizenden
woningen vernield, en hoeveel Hollandsche onderwijzers hebben niet, terwijl zij voor hun
aangenomen vaderland streden, of in krijgsgevangenschap zuchtten, moeten vernemen, dat
al hun boeken vernield of verbrand waren geworden!
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Zoolang de Boeren nog niet hun verbrande en verwoeste woningen en ‘plaatsen’
eenigszins hersteld hebben, is het Nederlands plicht en belang, hen stoffelijk en
geestelijk te steunen en zoowel voor ontaarding als voor pauperisme te bewaren.
Zoolang de Afrikaansche letteren nog niet toereikend zijn om in de geestelijke
behoeften van de Afrikaner natie te voorzien - en dat zal nog lang duren - is de
Nederlandsche literatuur aangewezen om dat te doen. Waar echter de Boer vroeger
niet op een paar shillings zag om een mooi Hollandsch boek voor zich zelf of zijn
kinderen te koopen, daar ontbreekt hem nu vooreerst alle koopkracht daartoe. Waar
bovendien vele Afrikaansche ouders door armoede gedwongen zullen worden, hun
kinderen naar de kostelooze Engelsche scholen te zenden, waar het Afrikaansche
kind in het Engelsch zal leeren denken, daar is het voor het Nederlandsche volk
zaak te zorgen, dat de Afrikaner der toekomst het denken in de Hollandsche taal
niet verleert.
‘Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen’ (Prediker
XI:1).
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De haas.
Door Frans Netscher.
- Stil maar, Brak, koest maar....
't Was nog donker achter het huisje op de Vaart. En Nelis deed zijn best het tuig
om den bast van den trekhond vast te peuteren.
- Ja, 't is goed, hoor... De baas is weer thuis... Stil nou.
Het kwispelend dier, dat aldoor tegen hem poogde op te springen en in het gezicht
te likken, krinkelde zich zoo in allerlei bochten, dat 't hem niet mogelijk was de
riempjes vast te krijgen.
- Ja, ja, Brak... ben je dan zoo blij de baas weer te zien... best dier, hoor... maar
nou even stil zijn, anders kan de baas niets doen... zooo - o....
Hij nam den hond tusschen zijn beenen, kneep hem met de knieën, duwde den
kop weg achter zijn onderarm, en zoo gelukte 't hem op den tast de gespen van het
tuig vast te maken. En telkens liet de dolblije hond een doffe kreun hooren, nog
aldoor probeerend om los te komen en zijn baas te likken.
Het lampje, dat op een tafel bij de open deur van het uitgebouwde keukenhuis
stond, scheen een rossige vlek op de steenen van het achterplaatsje, en telkens
als een stuk van het lichaam van den hond of van Nelis voor dit licht kwam, dansten
er reusachtige, wilde schaduwen tegen den muur van de geitenschuur, waar de
hondenkar nog in stond.
De andere armelijke huisjes op de rij waren nog doodstil; ze bobbelden, als met
ingetrokken koppen tusschen de schouders, tot eenige hooge hobbels van zwart
op; even, waar de daken eindigden, was een flauwe afscheiding zichtbaar tegen
de lucht, die al wittig
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voorlicht kreeg. Een paar woningen verder, was ook een klein raampje rossig verlicht
door een binnenstaand lampje. En daar men geen woning zag, scheen het een
stilstaand zweefoog, zonder doel in de donkerte heenstarend.
Nelis had nu den muilkorf van den spijker aan den muur genomen, waar hij wist
dat hij altijd te vinden was.
- Hier Brak!
De hond ging op zijn achterpooten staan en daar Nelis op zijn hurken was gaan
zitten, kon hij hem de voorpoten op de schouders zetten.
- Verdomme, beest, wees nou toch even stil... 't is nou genoeg geweest... ho
kreng!, basbromde hij goedig boos.
Hij greep een oor van den hond vast, trok zijn kop naar beneden en schoof er
met de andere hand den muilkorf over.
- Zoo! Vooruit maar!
Nelis liet het dier los, stond overeind en verdonkerde met zijn groote lichaam het
verlichte gat van de keukendeur. En Brak sprong rond op het kleine plaatsje, zich
klaar wetend, dol om weg te gaan en gaf voor 't eerst een luiden, vroolijken blaf.
Maar Nelis bedacht zich, riep den hond terug, die dadelijk kwam, denkende dat
hij ingespannen zou worden. Hij trok hem in het licht van de keukendeur, onderzocht
het tuig nog eens, schoof den muilkorf eenige malen heen en weer, klopte hem op
de lenden, in een aandoening om lief te zijn tegen het beest, zorgelijk dat alles goed
zat bij dien trouwen bliksem. Het stomme dier kon 't toch niet helpen, dat hij voor
zijn zuipen een paar weken in de kast had gezeten en nu zoo dol was hem weer te
zien. Wat? Wat weet zoo'n arme donder daarvan?
Hij klopte hem nog eens op den rug, en bromde met een goedaardige liefkoosstem:
- Nou, lummel, vooruit nou maar... Nou gaat de baas er weer met Brak op uit...
eerst even den polder in, en dan naar Wijkerhoef. Kom Brak.
Nu was alles in orde en kon hij den hond inspannen. Een haan bij een der buren
kraaide, en een andere haan op het Zuideinde antwoordde. De streep boven de
woningklompen aan de Vaart werd ook al duidelijker; een windtocht schommelde
aan een groep boomen langs den weg en de takken zwiepten even met een zacht
gefluit.
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Brak stond kwispelend voor de deur der geitenschuur te wachten, toen Nelis kwam
om er de hondenkar uit te halen. 't Had dien nacht gevroren, want het ijs kraakte
onder zijn klompen, toen hij ze in een plas zette, op een plek waar zijn moeder den
vorigen dag de vaten had geschuurd.
Een warme aanwaai van mest en beestenlucht snoof hij op toen hij den geitenstal
opende; vergeleken bij de prikkelende kou van den winternacht met zijn
ochtendvorsten, was het in de schuur gezellig warm. Hij hoorde gestommel van de
geit tegen het beschot, terwijl bij het dak, onder de pannen, reeds een lichte streep
zichtbaar werd van den opkomenden schemer in het Oosten.
Ook de hondenkar stond op zijn oude plaats, tegen het beschot van de geit. Hij
greep ze aan, trok ze naar buiten. Maar hij zette ze zoo, dat de tramen juist in de
lichtvlek van de keukendeur kwamen te staan. Nu kon hij tenminste zien. En nu den
hond nog.
Maar Brak was al bij zijn werk. Uitgelaten, dat hij na een paar dagen van niets
doen, van zwerven over het plaatsje en door de schuur - want voor Nelis' moeder
mocht hij niet in het keukentje komen - tijdens de afwezigheid van zijn baas, weer
voor de kar mocht en den weg op, wachtte hij bij de tramen, terwijl Nelis het schuurtje
weer sloot.
- Zoo Brak, ben je er al... Heb je zoo'n trek, ouwe jongen?... Dan zullen we je
eens laten loopen.
Hij lichtte de boomen van de kar op, duwde er den hond, die er uit eigen beweging
al onhandig en dwars onder kwam te staan, recht tusschen, maakte hem vast en
gespte den singel om.
- Ziezoo. En wacht nou nog even.
Nelis liep naar het keukentje, de hond volgde hem met den kop. Hij hoefde den
wagen niet na te kijken; zijn moeder had hem den vorigen avond al gezegd, dat ze
voor alles gezorgd had, en dat de negotie in orde was. Hij kon dus zóó wegrijden.
Het lichtje op de keukentafel werd met een poef uitgeblazen, de deur op het
plaatsje achter hem gesloten en zijn winterjas dichtknoopend, de kraag opzettend,
maakte hij zich klaar om weg te gaan.
Weer kraaide de haan bij de buren, nu eenige malen achtereen, en weer
antwoordde de haan op het Zuideinde. De streep boven de woningen was steeds
duidelijker te herkennen als een dakrand, en al de lucht er boven en in de rondte
was grijzig wit geworden;
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het takgewriemel der boomtoppen aan den voorweg kriewelde met zwarte streepjes
tegen de lichting der luchten.
Het daagde. De wind stak op.
Het achterdeurtje in de schutting werd open gezet. Nelis ging vóór, Brak met de
kar volgde; hij kende den weg.
De lichtvlek van het keukenlampje op de plaats was nu verdwenen, en toen Nelis
de deur in de schutting weer sloot, bleef het huisje, in de rust van zijn zwarte
opeenpakking, zonder eenig geluid achter; alleen zaagde de regelmatige adem van
Nelis' slapende moeder er in de bedstee heen en weer.
Een wind van prikkelende nachtkou piepte door de boomkruinen, kwam opzetten
over den weg, die uit het bosch liep, verdween weer langs de woningen in het zwarte,
verder op.
Nelis schurkte met zijn schouders van een kourilling; hij vloekbromde tusschen
zijn tanden.
Brak gaf een zenuwachtigen blaf van weg-willen.
- Vooruit, Brak! Allo!
De hond zette aan, de kar hobbelbonsde over den weg, en nadat Nelis een paar
stappen had meegeloopen, zette hij een voet op den uitstekenden rand van de
wielas, wipte zich met een afzet op en plonsde boven op het deksel van de kar neer.
Nu zat hij schrijlings op zijn negotiewagen, zijn beenen er af bungelend.
Brak jankte zenuwachtig schel van pleizier, rukte zijn rug krom, kwam in draf en
kuchte al loopend nog eenige vroolijke blafstooten uit.
- Vooruit tjonk!, en Nelis klefte achter zijn kiezen eenige tongklapjes om den hond
aan te sporen.
De kar hobbelsprong over de steenen, pofte neer in de kuilen, deed de bevroren
plasjes krakend breken, denderde de boomenlaan langs Dennenheuvel in en zwaaide
den hoek bij het Zuideinde om.
Op de boerderij was het volk al op. Teun, de zoon van Post, kwam de koestal uit,
groette, keek de kar met Nelis even na.
Het Zuideinde lag reeds duidelijk gecontoureerd in het jonge licht aan den voet
der duinen, die nog als stapelingen van duister vreemd achter de boerderij de hoogte
in klommen.
Een melkkar reed het erf af; de koperen kannen roffelden in den wagen. Daan
ging zelf zijn melk naar stad brengen.
- Dag Lap!, schreeuwde hij lachend Nelis bij zijn scheldnaam toe.
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- Verrek waterboer!, bulkte deze terug. ‘Vooruit tjonk, haî, haî!’, spoorde hij Brak
aan.
***
Heel in de vroegte was het in de rij huisjes aan De Vaart al bekend, dat Nelis
terug was.
De vrouwen in de tuintjes, bij de waschhokken en varkenskotten, spraken er onder
elkander over; ze schreeuwden 't elkaar toe over de lage heiningen.
- Is 't waar dat Lap terug is?, vroeg er een.
- Gisteren avond laat, ja hoor, ik heb den hond hooren blaffen. Gerrit heeft 't hem
van den spoor zien komen, van den laatsten trein, bijkans om half twaalf.
- Laat Giel dan maar oppassen. Hij zou hem door zijn donder steken als-t-ie terug
was, heeft-ie gezegd.... 't Is zoo'n kwaje als-t-ie 'm om heeft.
Nelis, die zich den avond voor hij moest gaan zitten, bedronken had, had nog
gezworen, als hij uit de kast terug kwam, zich op Giel te zullen wreken. Met zijn
schorre drankstem had hij op het plaatsje achter de woning staan lallen en dreigen,
dat ze 't op de heele rij gehoord hadden. Zoo'n dondersteen! Zoo'n gluiperd! Hij zou
hem in riemen snijden als-t-ie 'm in zijn klauwen kreeg. Wat dacht ie wel!.... Goed,
hij ging de kast voor hem in, maar wacht maar 's.... hij zou hem wel vinden. Zoo'n
dondersteen! Zoo'n verrekkeling!
En al de buren hadden hun deuren gesloten gehouden. Ze waren niet eens buiten
komen kijken, ofschoon ze wel gewild hadden. Maar ze waren bang voor den jongen,
dronken reus. Je wist nooit waartoe hij in staat was als hij een borrel op had. Hij
zou je desnoods alles wat hij in zijn handen kreeg naar je hoofd gooien.... Laatst
nog had hij een zen naar een dochter van Fokkens gegooid, twee tuintjes wijd, toen
ze had staan lachen bij een dergelijke schreeuwbui.
Ze waren dan ook maar binnen gebleven, luisterend achter de deuren en de
gordijnen, als zoo menigen keer vroeger wanneer hij aan het razen en tieren was.
Zoo'n dondersteen!
Dan was 't weer eenige oogenblikken stil geweest; hij had gestommeld in de
geitenschuur, allerlei dronkenmansteederheden tot Brak gestameld, raadgevingen
gebrabbeld tot de geit, een paar
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armenvol hooi voor het beest van de vliering gehaald, en telkens heen en weer
geloopen. Maar dan klonk plotseling zijn vloekstem weer hard en eenzaam door de
stille winternachtlucht.
- Zoo'n dondersteen! Zoo'n lazerbol! Wacht maar!....
Eindelijk had men de keukendeur van Nelis' huisje hooren kraken en een oogenblik
later de goedige bromstem van zijn moeder tusschen de zijne hooren meepraten.
Er was wat gefemeld en vergoelijkt, wat gelijk gegeven en gesust. Nelis was zachter
gaan brommen en vloeken. En zooals altijd, was 't het oude mensch weer gelukt
den dronken reus mee naar binnen te krijgen. De jongen was zoo kwaad niet....
Toen het keukendeurtje dicht kletste en de stilte in de tuintjes weer alleen stond,
waren de buren ook van de deuren en de ramen heengegaan. Gelukkig was hij den
volgenden morgen, toen De Vaart wakker werd, al heen gegaan; hij had den eersten
trein moeten nemen naar de stad, om zich te melden om te gaan zitten.
Maar nu was hij weer terug....
De jongen was zoo kwaad niet, 't was wáár, maar hij was toch de schrik van De
Vaart en den geheelen omtrek; zelfs de politie op Wijkerhoef had 't menigmaal met
hem aan den stok, en op het politiebureau te Haarlem was hij ook geen onbekende
meer.
En dat was allemaal de schuld van den drank.
Drinken, dàt hij kon, neen 't was ‘zuipen’ zei men op het dorp. Er liepen dan ook
allerlei verhalen over het aantal borrels, die hij bij deze of gene gelegenheid gebruikt
had. Weddenschappen had hij bij menigte aangegaan, dat hij zoo of zooveel jenever
drinken zou. En nog nooit had hij er één verloren. Men durfde 't daarom ook niet
meer tegen hem aan, liet hem in de herbergen liefst met rust, want het verliezen
van een weddenschap kostte altijd geld of rondjes.
En daar kwam nog bij, dat hij in den laatsten tijd erg lastig werd als hij wat te veel
op had. Vroeger was het anders geweest. Als hij dan de hoogte had, werd de jonge
reus goedig, vroolijk en goedgeefsch. Dan maakte hij gekheid, deed krachttoeren,
gaf borrels weg. Hij lichtte ook wel eens bezoekers in de herbergen op, droeg ze
rond de zaal, bracht ze naar buiten, maar zette de menschen altijd weer op hun
beenen neer en dronk 't ten slotte weer met ze af. Ook tilde hij biervaten op en
wedde met een
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anderen bezoeker wie ze 't verste kon weggooien; en de kastelein profiteerde er
dan bij, omdat, als hij zoo'n bui had, hij gewoonlijk erg roijaal was en de centen
rollen deed. Bovendien had hij in zijn dronken vlagen een sentimenteele liefde voor
kinderen. Zwaaide hij over De Vaart rond, van de eene kroeg naar de andere, en
ging de school juist uit, dan hoopten de kinderen rond hem op en hield hij dadelijk
met zijn balkend zingen op; er kwam een spleetlach op zijn gezicht, zijn pruimmond
opende zich van slappen lummeligen lol, en hij stond stil, zwiepend op zijn beenen.
- Zoo kwajongens, stamelde hij met wazige oogen; zoo tuig, zoo satansgebroed,
zoo tuig van Laban.... schreeuwen, ja, schreeuwen.... hâ, hâ, hâ.... hou je muil dan
toch.... niet zoo trekken.... neen, neen, geen foesies, hoor,.... centen?.... vraag ze
aan je moer, die heeft centen, Nelis heeft ze verzopen.... geen bliksem meer, niks
meer, zelfs geen centen voor een proppie....
Maar de jongens en meisjes hielden aan, klonterden dichter tegen hem aan,
klommen tegen zijn armen en beenen op.
- Toe Nelis, 'n cent.... 'n cent.... gooi 's 'n cent.... Laat 's grabbelen!
En de goedige reus spleetlachte nog meer van zacht schuddend pleizier, hoog
boven de kleuters uit stekend, eindelijk in zijn hand een paar centen uit houdend,
die hij dan woest-ver wegwierp, zoodat de kinderen buitelend en stompend
wegvlogen om ze op te zoeken.
Ook ging hij wel eens met eenige kleine meisjes een snoepwinkeltje binnen om
ze zoetigheid te koopen, of deelde snoep rond, dat hij in zijn zakken voor ze
meebracht.
Men liet hem stil zijn gang gaan; de veldwachter bracht hem nooit op, ja, hielp
hem zelfs wel eens zijn huis vinden als 't 's avonds laat was en niemand 't zag. Zelfs
als hij de boerendochters in het voorbijgaan in de heupen kneep of aanpakte, werden
zij niet boos, maar sloegen alleen met een lolligen tik zijn handen weg.
- Handen thuis, Nelis.... Niks voor jou.... Afblijven hoor!
En Nelis stommelde dan verder, nog eenige oolijkheidjes of dronken liefkozingen
brabbelend, goedaardig, slappig.
Men was toen in het geheel nog niet bang voor hem op het dorp
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en ging, in zijn drankbuien, met hem om als met een grooten, speelschen, jongen
beer. En niettegenstaande zijn heftige kracht en zijn plompheid, vocht hij zelden als
hij te veel op had.
Den volgenden dag bebromde men hem dan als een groot, stout kind. Maar dan
gaf hij in 't geheel geen antwoord, stugger dan anders, grommelend met
onverstaanbare woorden. Zijn moeder, met wie hij alleen woonde en wier kostwinner
hij was, zei zelfs nooit iets, zette hem zwijgend zijn eten voor, liet hem zitten, want
ze wist dat 't tóch niets gaf.
Het was een bui. En die moest uitwerken. Daar hielp niets aan.
's Avonds was hij dan wéér dronken, en den volgenden dag óók, en soms nog
dagen lang. En dan was 't ook weer ineens gedaan; de bui was over.
Als een beul ging hij dan weer aan 't werk, van den ochtend tot den avond, en
liefst aan den zwaarsten arbeid, dat zijn botten er van kraakten en het oude
drankzweet hem langs het lichaam siepelde.
Met de lippen op elkaar geklemd, zijn pet in den nek, stug van stilte, haast niet
sprekend, bleef hij aan het werk; hij kortte vrijwillig zijn schafttijden in, bleef over als
de anderen al naar huis gingen, was er 's morgens weer 't eerste bij.
Hij kon dan ook altijd, tusschen zijn drankbuien in, voldoende werk vinden. Men
had hem zelfs graag, omdat hij dan voor twee werkte, nooit moe of op, nog frisch
door zijn reuzekracht als de anderen 't al moesten opgeven. Op de bollenvelden in
de buurt kon hij als spitter steeds terecht, ofschoon men hem nooit vast in dienst
wilde hebben en hij dit ook niet verlangde. Lustig ging hij drie steek diep den grond
in, zijn spa omzwiepend, gebogen in de graafkuil voor hem, in een regelmatigen
kadans opwippend met zijn rug, snijdend in het zand, en de mest er in schuimend.
En was hij bij den een klaar, dan had de buurman onmiddellijk wat voor hem te
doen. Zoo ging hij van baas tot baas in den omtrek. En was het grondwerk in de
bollenvelden afgeloopen, dan hadden de boeren hem noodig en dan kon hij bij Post
op het Zuideinde invallen, of bij Vermeer aan den Breehoef, of, in den hooitijd, bij
de boeren in den Broekerpolder. Geen druppel drank kwam in zulke tijden over zijn
lippen, en zelfs dronk hij niet mee van den jenever, die de boeren aan hun hooiers
op het land lieten brengen. Maar maakte men daar dan gekheid over, of
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plaagde met hem met zijn tijdelijke soberheid, dan diende men toch voor hem op
te passen, want, ofschoon hij anders zijn handen niet uitstak, zou hij op zulk een
oogenblik toch in staat zijn geweest een kwaadaardigen mep uit te deelen, die
ongemakkelijk aankwam.
Zoo maakte hij in het voorjaar en in den zomer een mooi weekgeld, waarvan hij
met zijn moeder uitstekend kon rondkomen, terwijl hij 's winters, als er op het land
niets voor hem te doen was, met de negotiekar er op uitging, om bij de boeren in
den Broekerpolder en in het nabijgelegen Wijkerhoef aan de deuren der huizen
kruidenierswaren te venten. En ook dán had hij goed zijn brood, ofschoon hij verdacht
werd in dien tijd meer met het stroopen van hazen dan met zijn negotie te verdienen.
***
Met het vlugge pootgetippel van Brak denderde het wagentje voort over den
steenweg.
In enkele oogenblikken had Nelis het Zuideinde al uit het oog verloren. Hij floot
zacht, bleef den hond toespreken. Een lichte, opgewekte stemming was in hem;
maar daaronder zat nog een groote stilte. En zijn gedachten draaiden om die stilte
heen. Er zou wel iets uit die vreemde mengeling voortkomen. Maar hij wist nog niet
wat. Hij kende die zonderlinge dooreenhaspeling van opgewektheid en stilte in zich.
Zoo draafde hij langs de Meerhoef, waar het volk ook al op was. Fie, de dochter
van boer Geertes, hielp den knecht aan het opladen der melkkannen. ‘Ze zijn laat,’
dacht Nelis. ‘Dag Nelis!’ riep Fie. Hij groette terug, klefte met zijn tong in den mond:
‘Kom Brak! Kom, tjong!’
De duinen achter de Meerhoef vatten al wittig licht tegen hun flanken; hun toppen
profileerden in een tuimellijn tegen de lucht. De wind stak nóg meer op; het woei
kouder. En telkens kreeg Nelis een schok op zijn kar als de wielen over de bevroren
karrensporen kwakkerden.
Toen kwam het bosch; ineens opende zich de laan als een koker van zwart in
den buitensten rand. De kar verdween er in. Aan weerskanten boomen, stam aan
stam, pilaren op een rij; en boven zijn hoofd welfde het groen der sparren samen.
En geen wind was er in die laan te voelen. Het was er doodstil en kil van winterzwart.
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De wielen waren nu onhoorbaar rollend over het boomafval, en duidelijk hoorde
Nelis het ademen van den hond.
Het was alsof hij ineens weer door een stuk nacht reed.
En toen kwam Nelis plotseling tot klaarheid met die stilte in zich. Uit die afwachting
in hem was ineens een plan gekomen, kant en klaar. Nu wist hij het. Het had al in
hem gelegen. Er moest iets uit voortkomen. Nú had hij het.
En de vroolijke, lichte stemming zonk tegelijk tot stilte in hem neer.
Alles was strak, gedecideerd, hard-duidelijk in hem geworden. Het zwervend
denkgesoes in zijn hoofd, zonder vast doel, was nu verstard tot een vast plan.
En verder handelde hij met kille gedecideerdheid.
Met een zetje van zijn lichaam wipte hij zich wat hooger op de kar; hij trok zijn
kraag vaster dicht tegen de kou, rolde met zijn tong de tabakspruim om, hield zijn
beenen, die telkens tegen het wiel bungelden, strakker op zij uit.
Ook had hij ineens behoefte aan meer spoed. Hij haastte den hond weer op. ‘Allo
Brak! Allo tjong! Tjê! Tjê!’ En dan floot hij spitsig tusschen zijn voortanden.
Het stuk bosch eindigde in het open land. De weg zwaaide met een bocht langs
den duinvoet; aan den anderen kant lag een stuk weiland, verlaten nu het vee op
stal stond. Een bonte kraai vloog op. Een fletsch winterzonnetje was doorgekomen,
veegde even bleeke vlekjes tegen eenige boomen rond een melkbocht. Uit de
neusgaten van den hond puften regelmatig witte asemwolken.
De weg splitste zich; op zij, in den polder, stak het torentje van Wijkerhoef omhoog,
op een zijner zijkanten verbleekt door het witte zonlicht.
Helder was inmiddels de lucht geworden; het was vol daglicht nu.
Op de scheiding der wegen wilde Brak als naar gewoonte uit zich zelf den kant
van Wijkerhoef op. Maar Nelis sprong van de kar, greep haar van achteren vast,
wrong haar om en riep: ‘Tjuu, Brak, tjuu!’
De hond, zachter tippelend, trachtte zijn kop om te wenden, voelde de tramen
van de kar hem zijwaarts duwen en toen gehoorzaamde hij dadelijk. Met een vluggen
sprong zat Nelis weer op den wagen, en voort ging het den zijweg op.
Hij dacht nu niet meer; hij wist het. 't Was nu alles zeker in
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hem, en het plan, dat hij ging uitvoeren, stond hem tot in alle bizonderheden voor
den geest.
Maar er was haast bij; als 't te laat in den morgen werd, kon 't niet meer.
- Tjuu, Brak, tjuu!
Het was er nu net een morgen voor: - die lichte nachtvorst, en de heeren van het
kasteel kwamen nooit zoo vroeg in het jachtseizoen in den polder; dit zou wel de
volgende week worden. En hij was vlak bij Duinhove; daar kon hij zoo lang zijn kar
wel neerzetten.
- Allo, tjuu Brak!, en hij klefte weer aanmoedigend met een smakkend geluid
achter zijn kiezen.
Helder licht was 't, wit licht, met alleen op den horizont een blauwigen damp. 't
Zou een zonnige winterdag worden, met een prikkelende kou. De zon was hooger
gestegen en haar licht van de boomkruinen reeds gezakt op den grond.
Bij een zwaai van den weg, van achter een boschje komend, lag de polder
eensklaps voor hem uit. En juist op de scheiding van de duinstreek en het weiland,
half onder een groep boomen, die over het dak welfden, stond onder den diepen
domper van haar rieten bedekking, Duinhove, de groote boerderij van Meijer.
Buiten bleef het doodstil in de vrieskou. Niemand was Nelis nog tegen gekomen,
en niemand was er op het erf van Meijer te zien. Alleen kwam uit een zijschuur een
kwakkelend, ploffend en roesemend geluid van de molen, voortgedraaid door een
paard, welks regelmatige pootenkadans hij aan den anderen kant der schuur eentonig
hoorde klotsen.
Brak hield stil aan de deur van de zijkeuken; groote, witte pufwolken dampten uit
zijn neusgaten, zijn flanken gingen op en neer als blaasbalgen.
Nelis was er afgesprongen; hij keek rond; er was niemand te zien. Toen opende
hij een deur en zocht met de oogen in het halfdonker.
- Mag ik den wagen hier even laten staan, vrouw Meijer?
Een stem antwoordde uit de diepte.
- Nee, nee, wees maar niet bang. Ik zal 'm goed vastbinden.
De vrouw kwam op den drempel staan.
- Wel, wel, ben je al terug? Nou, je bent er niet schraler op geworden, Nelis.... En
wou je den polder nu weer in?.... Pas
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maar op. Geurts is vanmorgen vroeg al den kant van Wijkerhoef opgegaan. Hij is
er op uit.... Ze motten er gisteren-avond weer met den lichtbak zijn geweest....
- Raakt mij niet!, zei Nelis stug.
- Mij m'n zorg; ik zei 't maar. Je mot zelf weten. Maar zet den wagen dan achter.
Nelis antwoordde niet verder; hij bracht de kar achter de hooischuur, spande den
hond los, bond hem met een touw aan het wiel en gooide een leegen zak op den
grond, opdat het beest er op liggen kon.
Toen trok hij de kraag van zijn jas nog eens ferm op, stak zijn handen in de zakken
en verliet het erf.
Een oogenblik later was hij uit het gezicht; door uitgeloopen paadjes in het
kreupelhout bereikte hij den duinzoom, waar zich uitloopers van den polder, stukken
open weiland, en eenige vakken aardappelland bevonden, nu leeg en omgewoeld,
met eenige aardbulten in het midden, waar aardappelen gekuild lagen.
Nelis wist, dat hier nog al eens hazen kwamen.
***
Een uur later was hij op Duinhove terug.
De hond werd weer ingespannen, de kar omgezet. Er was op het erf nog niemand
te zien; alleen het kwakkelend, ploffend en roesemend geluid van de molen klonk
nog altijd in de stilte; er lekte vuil uit een gootje van den koestal, waar dierengeluid
in leefde.
Met een sprong zat hij weer boven op zijn kar, en voort ging het weer, het erf af,
den weg op.
En toen begon de dagtournée, die hij in den winter zesmaal in de week maakte.
Het eerst trok hij naar Wijkerhoef, het dorp waarvan hij de torenspits al zoolang
in de verte gezien had. Toen hij er aankwam, was het wakker. Kinderen op klompen
klapperden over de keien van de dorpstraat, schoolwaarts gaande, gewikkeld in
jasjes, manteltjes en armelijke omslagdoeken. Hier en daar riep men hem toe.
- Dag Nelis, Nelis!
De kinderen ook hier mochten hem wel; ze kenden hem allen. Zoo dikwijls had
hij ze snoep gegeven als hij half dronken tegen den avond door het dorp was komen
rijden; dan strooide hij

Groot Nederland. Jaargang 1

71
ook voor hen goedkoop suikergoed, lachte om hun vechten, duwde een verlegen
jongen of meisje tusschen den grabbelenden hoop in, hitste ze op.
- Nou heeft de Lap lol! Nou heeft-ie lol! Vooruit jongens, allo!, grinnikte hij dan
met een vettige drankstem tot zich zelven.
Maar nu antwoordde hij niet. Met zijn handen in de zakken boven op het deksel
van de kar reed hij star door. Brak trippelde ferm aan, met den hotsenbotsenden
wagen op de keien achter zich. Hij had nog geen lust tot praten.
In de schooldeur stond de meester. Hij groette even, met het aanslaan van zijn
vinger tegen den petrand. Vroeger was hij hier ook school geweest, en de meester
had hem later, als 't bekend was geworden dat hij weer 't een of ander had
uitgehaald, wel eens vriendelijk vermanend toegesproken; hij meende 't goed met
hem. Nelis voelde en wist dit wel; en daarom groette hij nog altijd als hij hem zag.
Een eind verder stopte hij. Toen begon hij met zijn negotie. En loopende naast
zijn wagen trok hij de straatjes van het dorp door. Hij kende zijn klantjes en wist
waar hij kon aankomen met zijn kaas, margarine, eieren, veters, knoopen op
kartonnetjes, gekleurde zakdoeken, pakjes naalden, knotten wol en de overige
artikelen, die zijn moeder altijd voor hem in de kar schikte.
Haast overal werd hij door de vrouwen met uitroepen van verwondering ontvangen.
Men dacht dat hij nog ‘zat,’ maar was bang 't hem zoo onomwonden te zeggen. En
dan draaide men er met allerlei voorzichtige woorden omheen. Men vroeg ook naar
zijn moeder, die zoolang op het dorp had gewoond en er nu alleen nog eens per
jaar kwam, met de groote Augustus-markt.
En nu moest hij wel spreken.
Zoo raakte hij langzamerhand los. Hij hoorde den klank van zijn eigen stem weer.
Eerst antwoordde hij met korte, schorre, stugge zinnetjes. Maar hij begon zich al
losser, vrijer, vroolijker te gevoelen. Men riep hem ook wel eens een schertsend
woord toe, en dan repliceerde hij met een lach, met een plagend gezegde. Bij de
herberg van Van Dongelen ontmoette hij de dochter van den kastelein, een groote,
brutale, rooie meid, die er alles dorst uit te flappen, en die hem toeriep:
- Zoo Lap, ben je daar weer? Hebben ze je niet langer willen houden?
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Maar Nelis werd heelemaal niet boos.
- Nee, schertste hij terug, maar ze vroegen of jij niet eens kwam. Bij zoo'n rooien
kop zouden ze 's avonds kunnen zien.
Met het klimmen van de zon werd de dag vroolijker en zachter. Overal was
bleekgeel licht. De menschen waren opgewekt gestemd door den mooien winterdag.
Ook Nelis voelde zich zorgeloozer worden. Hij liefkoosde Brak telkens met goedige
troetelwoorden; hij sprak langer met de vrouwen, die met hem aan de kar kwamen
staan kijken en pingelen.
En toen hij zijn ronde door het dorp gedaan had, dacht hij er over even in ‘de
Posthoorn’ aan te gaan. Maar hij besloot het niet te doen; hij voelde zich nu zoo
secuur over zich zelf, met een vasten wil. Neen, hij wilde niet, en zou 't niet doen
ook. Daarom reed hij het dorp weer uit.
Verder op den dag zag men hem met zijn wagen door de geheele streek. Tegen
twaalf uur was hij aan den Ruigen Hoek; later stond zijn kar aan de Wijde Krocht;
bij boer Wessels op ‘Hoogveld’ kwam hij ook nog aan, en was de dag niet zoo kort
geweest, dan was hij zeker tot Langerend doorgereden.
De zon had op sommige plekken den grond ontdooid en de dunne ijskorstjes op
de plassen doen smelten. De wielen van den wagen zakten in den modder en Brak
had dan zwaar trekken. Nelis ging op die plekken er naast loopen, hielp den hond
met duwen. Hij voelde zich hoe langer hoe opgewekter. Er was een zorgelooze
opgeruimdheid in hem gekomen. En heel diep, in een hoekje van zijn hoofd, lag
een prettig vooruitzicht, waaraan hij cajoleerend dacht, zoo af en toe eens, als een
kind dat met zijn vinger telkens van iets snoept om 't niet te gauw op te maken. Dan
floot hij eens lustig tusschen zijn tanden, en, zonder den hond te willen jakkeren,
alleen uit behoefte om eens tegen hem te spreken en buiten, in de open lucht, onder
den heel ver weg staanden blauwen winterhemel zijn stem te hooren, riep hij dan:
- ‘Vooruit, tjonk! Vooruit Brak!’
In den namiddag kwam hij den jachtopziener Geurts tegen. Vrouw Meijer had dus
gelijk gehad; hij was er op uit geweest. Maar nu was hij op weg naar huis. Er was
dus geen gevaar meer. En overmoedig, als uitdagend, riep hij hem in 't achterop
rijden toe:
- Dag Geurts! Niks gesnapt nog, man?
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De jachtopziener keek naar den wagen, verwonderd den Lap al weer te zien.
- Zoo, ben jij los?
- Nou, of ik. Zoo los als 't maar kan. Maar straks heb ik wat vast.
Hij reed voort schik hebbend over hetgeen hij een geestigheid, een uitdaging
vond.
Tegen donker kwam hij weer naar Duinhove gereden. Vrouw Meijer keek door
de gordijntjes van een achtervenster. Nelis maakte een gebaar en vrouw Meijer
knikte toestemmend.
En op dezelfde plaats, waar hij 's morgens zijn wagen had laten staan, werd de
kar weer neergezet.
Toen ging hij het erf af, de uitgeloopen paadjes in het kreupelhout weer over, tot
hij zich bij een der open vakken aardappelland van den duinzoom bevond.
't Was nu geheel duister. Maar Nelis kende den weg. Hij ging regelrecht op de
plek af, waar hij 's morgens den sprenkel had gezet.
Hij boog zich, voelde, en ja, er zat er een in. Het beest, dat nog warm was, werd
los gemaakt. Toen knoopte hij zijn jas open en verborg er den haas onder, dien hij
vast hield door zijn hand in een zak zonder voering te steken.
Haastig keerde hij naar de boerderij terug. Hij lichtte het deksel van den wagen
op, kwakte er den haas in, wierp 't met een knal dicht, en zonder iemand gezien te
hebben, ging hij er weer vandoor.
Na het ondergaan van de zon was het weer fijn koud geworden; er was een dunne,
felle wind komen opzetten. Nelis bibberde op zijn kar, joeg den hond op.
Maar de kou kon hem niet veel schelen. Hij voelde zich nog altijd bizonder
opgewekt, en floot zacht tusschen zijn tanden. Ook tegen den hond voelde hij zich
in dezelfde een opgewekte, goedige stemming.
- Kom joggie, kom Brak, loop 's wat an, tjuu, tjuu, de baas heeft haast. Tjuu.
En denderschokkend holderbolderde de wagen over de karrensporen, die al weer
begonnen te bevriezen.
In plaats van regelrecht naar De Vaart terug te gaan, sloeg hij een zijweg in, die
langs een alleenstaande villa liep. Daar stopte hij:
- Hô, Brak, hooo.... Hier moet de baas even wezen.
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Eenige vensters waren gelig verlicht in den zwarten romp van het huis en gaven er
een gezellig aanzien aan, van warmte en rust.
De haas werd uit den wagen genomen; het ijzeren hekje piepte; het grint knerspte
onder zijn voeten; en langs den zijkant der villa omgaande, klopte Nelis bij de
keukendeur aan.
Deze werd opengemaakt.
- God allemachtig, wat laat je me schrikken, riep de meid met een gilletje uit, toen
ze eensklaps de reusachtige bonk zwart van Nelis' gestalte in de felle gulp licht der
open deur zag staan.... Ben jij 't, Lap? Ben-je al terug!.... En wat is er?
Een oogenblik later klopte de meid aan de deur der huiskamer. Meneer zat aan
de tafel onder het lamplicht de courant te lezen.
- Meneer, daar is de Lap.... Of ie u even spreken mag?
- Wat heeft-ie?
- Ja, dat wou-d-ie niet zeggen. Maar hij zei, dat u 't wel begrijpen zou. Hij kwam
uit den polder.
- O.... a-ja.... Waar is-t-ie? Aan de achterdeur?
Even later stond Meneer buiten het huis met Nelis te praten.
- Meneer.... Kijk er is weer zoo'n mooi haasje in mijn wagen gesprongen.... Een
zwaar dier.... Ik dacht zoo....
- Ja, jawel.... En wat moet je er voor hebben?
Spoedig waren ze 't eens over vijf-en-dertig stuivers. Meneer gooide den haas in
de keuken, betaalde den Lap.
- Hoor's, Nelis, zei hij vriendelijk, hier heb je de centen.... Een gulden, en drie
kwartjes, zie-je, maar ze nu niet naar de kroeg brengen.... zal je?.... beloof je't?...,
Je bent nu pas weer vrij.
- Nee, secuur, Meneer!
***
Fluitend ging Nelis het knerspende grintpaadje over, den tuin weer uit en naar
zijn wagen, waar Brak nu zacht huilend stond te bibberen van de kou.
Denderend en kletterbonsend reed hij weer voort, den weg van De Vaart op.
Eindelijk naderden de pinklichtjes der straatlantaarns. Hij kwam in het dorp, in de
luwte tusschen de huizen, waar de fijne vrieswind niet zoo te voelen was.
Voor den ‘Uijlenboom,’ de kleine kroeg links, bij den ingang der dorpsstraat, stopte
hij; de twee ramen waren er hel verlicht.
Hij opende de deur en slungelrinkelend ging het belletje over. Zijn enorme gestalte
vulde een oogenblik het deurgat.
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Met hartelijke verbazing werd hij ontvangen. De kastelein stond tegen het buffet,
achter de toonbank, te leunen. Miel Vergauwen, bijgenaamd de ‘Spekker,’ zat op
een stoel tegen den muur, en Willem, de losse spitter, die ook zijn moeder onderhield,
was juist bezig een verhaal over een bollenbaas te doen. Hij stopte toen Nelis binnen
kwam.
- Goejen avond samen, riep Nelis met vroolijke goedigheid. Goejenavond, zeg
ik.
- Wel Jezis, Lap, ben jij daar?
- Hebben ze je nu al laten loopen?
Zijn vrienden lachten; de kastelein stak hem over de toonbank de hand toe.
- Zooals je ziet. Van mij is niks te halen en te houden.
- En waar kom je nou vandaan? Met den wagen er op uit geweest?
- Ja.... Maar geef me eerst een borrel. Een Catsje, kastelein.... En jullie ook,
jongens?.... Goed.... Een rondje dan, kastelein.... Ik heb een keel als van leer. Niks
geproefd, in geen drie weken.... En hoe is 't hier?.... Dankje.... O ja, santjes dan!
Met een wippenden draai van zijn pols goot hij den inhoud van het glaasje ineens
in zijn mond: één krachtige klok in de keel, en het vocht was weg.
Hij zette het glaasje voor den kastelein op de toonbank.
- Vul nog maar 's.... Vervloekt koud. 't Gaat je door je kleeren.
Hij schokschouderde, als nog rillend van de kou op zijn rug. Gezellig wreef hij
zich in de handen. Hij voelde zich in zijn humeur, lekker, prettig. Met zijn hoofd
raakte hij bijna aan de balken van de lage zoldering. De kolos domineerde in het
benauwde lokaaltje. Zijn lachstem vulde het vertrekje met gezelligheid. Heerlijk vond
hij 't, weer eens onder zijn kameraden te zijn.
- En jij, Spekker, wat heb jij in dien tijd uitgepeuterd? Nog altijd den zatlap
uitgehangen, hè? Dweil! Wanneer wor jij nu 's een fatsoenlijk mensch?....
- Als jij 't wordt, Lap!
- Ben 't al!.... Een Meneer met centen ben ik nou.
Hij sloeg op zijn broekzak, waarin geld rammelde.
- Dan kon je er nog wel eentje weggeven.
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- Goed.... Zeg 's slokkiesbaas, bulderstemde hij amicaal, schenk nog maar eens in.
Hij maakte een cirkelvormige beweging met zijn hand over de lege glaasjes.
Toen nam hij ook een stoel, ging zitten, schoof aan. En hij begon te vertellen van
zijn verblijf in de gevangenis, van zijn behandeling aldaar, van de plannen die in
zijn hoofd waren opgekomen en wat hij gedacht had te zullen doen als hij er uitkwam.
Er was geen boosheid in zijn stem, geen wraak in zijn woorden. Hij voelde zich
niet gegriefd, dat men hem eenigen tijd had opgesloten; hij had gevochten en iemand
gewond, en daar stond straf op. Dat was nu eenmaal zoo en daar had hij zich aan
te onderwerpen. En dáár bromde hij ook niet over. Dat zitten op zich zelve vond hij
ook zoo erg niet; hij had niet gestolen.... Wat is vechten nu?.... Voor zoo iets te
moeten zitten, was geen schande, niet waar? De fermste kerels hadden wel eens
voor vechten moeten zitten.... Als dat nu alles was....
De Spekker en Willem gaven hem gelijk; de kastelein knikte.
Alleen toen hij aan Giel dacht, door wiens schuld hij er in gekomen was, wond hij
zich op.
- Laat-ie oppassen.... Als ik 'm nog eens in mijn klauwen krijg.
Men suste hem. Neen, daar moest hij niet meer over beginnen. Dat was kul; de
zaak was nu afgeloopen, en Giel had er ook spijt van; dat wisten ze. Maar Nelis
werd nijdig:
- Kul! kul! Wat kul?.... Ik zal je kullen. Spijt! Wat 'n vent!
Neen, heusch, 't was zoo. De Spekker had hem nog gesproken, en hij....
- 't Kan me geen snars schelen. Spijt of geen spijt, als ik 'm in mijn klauwen krijg....
Nelis bleef strijden, zich meer en meer opwindend; bij dit en bij dat, als hij den
vent tegen zijn lijf liep, dan zouden ze wel eens zien.
- Allo, schenk in!, bulderde hij den kastelein weer toe, met zijn vuist op de tafel
slaande. Kom, jongens, zuip jullie ook nog wat!
Er moest nog eens rondgeschonken worden. Maar Willem vond, dat Nelis 't zoo
hard niet aanleggen moest; 't was nog zoo vroeg. En hoe hij aan de centen kwam?
Of hij in de gevangenis geërfd had? Nelis vertelde van zijn haas en men lachte.
Een oogenblik later stapte hij op; de vrienden bleven zitten.
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Zijn hoofd gloeide lekker, en toen hij buiten kwam, blies de vrieswind er frisch tegen
aan. Hij voelde een sentimenteele lievigheid voor den hond, die zacht bibberzanikte
van de kou. En in die stemming sprak hij het dier met allerlei lieve naampjes toe,
suste het met troost.
- Zoo, joggie, heb je het zoo koud? Braaf beest, hoor, Brakkie! Nou, we gaan al.
Vooruit maar!
En hij floot weer tusschen zijn tanden. Maar een eind verder stopte hij opnieuw,
voor ‘De Dorstige Keel’, de kroeg van Pluijm. Hij was zoo opgewekt. Het drong in
zijn hoofd om te spreken, om veel woorden van zich zelven te hooren, om weer wat
te vertellen. En de jenever brandde hem warm en gezellig in de maag. Allo, vooruit,
komaan! Een opwinding woelde in hem.
Zijn binnenkomen werd ook hier met allerlei uitroepen begroet. Bij Pluim was het
veel drukker dan in de ‘De Uijlenboom’. Er werd gebiljart; er stonden menschen, er
zaten er aan tafeltjes. Men klopte hem op den schouder, liet hem vertellen, riep hem
hier, riep hem daar. En Nelis, in stijgende, prettige opgewondenheid, praatte, praatte,
lachte, dronk. Hij trakteerde ook weer. Zijn stem daverde, zijn lichaam wierp
reuzeschaduwen tegen de lage muren, hij liep heen en weer, vulde de kroeg met
de drukte van zijn woorden en zijn bewegingen. De zachte opgewondenheid in hem
steeg. En hij werd mededeelzamer. Hij vertelde een mop uit de gevangenis: de
geschiedenis der vrouw van een cipier. En ook het sprenkelen van de haas deelde
hij mee aan ieder die 't hooren wilde, hardop, en van de vijf-en-dertig stuivers, die
hij er voor gekregen had. Met een soort van goedigen bluf wilde hij met een ander
bezoeker wedden, dat die morgen geen haas uit dezelfde krocht vandaan zou weten
te halen.... en in twee dagen ook niet. De tegenspraak van den ander, de poging
om hem te overbluffen, maakte hem nóg meer opgewonden. Hij dronk weer, vloekte,
schreeuwde, bulderde, lawaaide de geheele kroeg bij elkaar; de bezoekers kwamen
rond hem staan, men hield op met biljart spelen om te luisteren. En met zijn stronkig
lichaam boven de groep uitstekend, hield hij een betoog over het sprenkelen,
meesterde hij over de plaatsen en de uren van den dag, dat de hazen het best te
vangen waren, wel wat opsnijdend, medegevoerd door zijn eigen woorden,
geëxciteerd door eenige tegenwerpingen. Maar toen hij klaar was
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en de groep uiteenspatte, had hij het gevoel en de overtuiging 't gewonnen te hebben.
Plotseling scheen hij te bedenken, dat zijn wagen nog buiten stond en dat hij naar
huis moest.
Hij stapte op, lawaaide naar buiten. Maar zijn hoofd was vol van al het gesprokene,
het warrelde en rommelde in drukte er doorheen, er vielen hem nog dingen in, die
hij eigenlijk nog had moeten zeggen.... Wat zou hij ook weer doen?.... Hij had immers
gewed? Of neen, och, hoe heet-ie-ook weer, had alleen maar gezegd....
En hij lette nu niet eens op het bibberjanken van den hond. Hij sprong op de kar,
hitste het dier nonchalant aan. Hij dacht om heel andere dingen, voelde zich heel
anders dan toen hij in het dorp aankwam. Een leege zorgeloosheid was over hem
gekomen, en een opgewonden gloeiïng.
En toen hij het gezellige, rossige licht boven de horren van ‘De Landman’ zag
schijnen, meende hij zich te herinneren, dat hij daar nog een paar borrels moest
betalen, die hij er had laten staan vóór hij had moeten gaan zitten. Hij zou 't eens
vragen. Hij bedacht zich geen oogenblik, stopte, ging ook hier naar binnen.
Het hinderde hem, dat verscheiden der aanwezigen al wéér begonnen te praten
en te vragen over hoe hij 't gehad had, wat hij in de gevangenis had moeten doen,
wanneer hij terug was gekomen. En met een nijdigen uitval snauwde hij een zijner
ondervragers toe:
- Och, leg niet te kletsen, vent! Gaat 't jou wat an soms?
De ander zweeg; hij kende den ‘Lap’ als hij uit zijn humeur raakte. En Nelis nam
nóg een borrel, informeerde naar zijn schuld en toen hij van den kastelein hoorde,
dat hij werkelijk nog te betalen had, stak hij de hand in zijn zak en haalde er een
paar kwartjes, dubbeltjes en centen uit: het restant van de vijf-en-dertig stuivers van
de haas.
De kleine Verwoert, die aan het buffet naast hem stond, zag dit geld, en
half-gekscherend, half plagerig, zei hij:
- Nou Lap, 't zit er bij je an. Je mocht wel eens een rondje geven op je thuiskomst.
- Ik geef niks, boosde Nelis terug. Zuip jij voor je eigen centen.
- Kom, zal ik er maar een nemen?
- Neen!

Groot Nederland. Jaargang 1

79
- Kom, Lap?, hield de ander zanikerig aan.
- Ik verdom 't!
- Kom-m-m?
- Ik verdom 't!
- Kom, - ééntje!
- Ik verdom 't! En daarmee uit! Versta-je!, decideerde Nelis en draaide zich met
een nijdigen zet naar Verwoert, die nu niet verder durfde aan te houden.
En druk ging het algemeen gesprek voort. De stemmen roesemden dooreen,
blauwige damp kringelde rond de lampen, kerels spietsten bruinige spuwstraaltjes
op den vloer, klofferden met hun klompen rond het biljart, lawaaiden tegen elkander
op, schreeuwden, bluften, zwetsten.
Plotseling verliet Nelis de groep mannen, waarin hij stond te praten.
- Dat verrekte kreng!, knauwde hij tusschen zijn tanden.
Hij had Brak gehoord, die buiten in de kou lag te trilhuilen, af en toe een akeligen
jank lang aanhoudend. Nu de drank in hem was, opgewonden door het
meeschreeuwen, geïrriteerd door het tegenspreken van eenige kerels, hinderde
hem het klagen van den hond als een vervelende herinnering, dat hij er al zoo lang
was, dat het beest naar huis wilde en hij eigenlijk ook gaan moest.
Hij rukte de deur van de kroeg open, ging naar het dier, dat op den grond lag
tusschen de tramen van de kar, met koude sidderingen die het over 't geheele
lichaam liepen.
- Allo, loeder! Wil je je smoel wel 's houden!
Met de punt van zijn schoen gaf hij den hond een nijdigen schop in de zij, dat het
een kerm gaf van pijn.
Hij ging weer naar binnen, kwakte de deur achter zich dicht, riep om een borrel
en voegde zich opnieuw bij de groep.
- En ik zeg,.... schreeuwde hij met een brutale machtstem, het gesprek
overheerschend, zijn betoogingen voortzettend waar hij ze afgebroken had. Er werd
in de groep opgesneden en gezwetst over het spitten. Verwoert had beweerd, dat
hij acht roe per dag drie steek diep kon afwerken. En er was van alle kanten tegen
geprotesteerd; men had dooreen geschreeuwd, gebluft; een ander had beweerd,
dat hij er wel negen af kon. Toen had Verwoert gezegd te willen wedden om wat hij
wilde.... Alles
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rumoerde dooreen, drukker, heftiger, verwarder. En Nelis had er boven-uit gebulderd,
dat dat niets was, kinderwerk, dat hij aannam er twaalf te doen.... Nu ja, hij ook....
Goed veertien dan, of vijftien snoefde hij verder, geïrriteerd, opgewonden, verhit,
overmoedig, roeserig. Kijverig en zwetsend keften de stemmen tegen elkander op.
Toen ging de deur open. Men keek om.
Giel kwam binnen.
En ineens was er een stilte, een angst.
Men begreep.
De menschen gingen op zij, er kwam een ruimte in het midden van het
kroegzaaltje. Aan den eenen kant stond Giel met zijn kop met vastgeknauwde
trekken, bijterig scherp, nog hoog in de schouders, opgetrokken tegen de kou; en
aan den anderen kant Nelis, de stronkige, goedige kolos, met zijn reuzeschouders
en den grooten St. Bernard's kop, nu rood en geweldig. Er kwam een zucht uit zijn
borst; toen haalde hij diep adem. Het glaasje, dat hij in de hand hield, zette hij op
de toonbank weg.
Niemand durfde iets tegen hem te zeggen, hem tegen te houden. Alleen de
kastelein deed een poging op een verzoenenden toon:
- Nelis - zeg - hoor 's - Nelis....
Maar hij luisterde niet, scheen hem niet eens te hooren. Met een paar stappen
was hij de open ruimte over.
- Zie je die?
Hij hield Giel zijn mokervuist dicht onder de neus.
- Zie-je die?
Hij bracht zijn vuist nóg dichter bij.
- Zie-je die, ventje?
En nu hield hij zijn vuist vlak tegen Giel's neus, den kop vooruit, hem toebulderend
met zijn stem.
- En zie jij die? knauwde Giel terug, hem op zijn beurt ook de vuist onder de neus
houdend.
- Die is voor jou!
- Vooruit dan!
- Vooruit!
Maar de kastelein was van achter de toonbank gekomen. Hij legde zijn hand op
den schouder van Nelis, trok hem wat achteruit, drong tusschen de kerels in.
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- Nee, zeg's, hier niet vechten, jongens.... Niet in mijn huis.... Ga dan maar naar
buiten.... Daar moet ik niks van hebben.... Hier niet!
Hij drong naar de deur. De stemmen kwamen nu weer los. Men roesemde dooreen,
riep, liep, duwde. Nelis was omringd. De geheele wriebelende, bonkende
menschenkluit ging op de deur af, die al open werd gehouden. ‘Kom Nelis, wees
nou verstandiger!’ riep men. ‘Geen flauwe kul, hoor!’, zanikte Verwoert. ‘Laat nou
loopen!’
Maar Nelis zei niets, antwoordde niet. Een zware rimpel was tusschen de
wenkbrauwen in zijn geweldigen kop gekomen.
En een oogenblik daarna stonden allen buiten.
De lantaarn aan den overkant van den weg smeet schamplichten over de mannen.
Er was niemand anders in de dorpstraat, die naar beide zijden in een duister van
vreemde dingen wegliep. Het licht dat over de kroeghorren heen viel, lag in twee
schuinhoeksche vlekken op den grond.
Zwarte schaduwmannen liepen dooreen.
Nelis zweeg; met een afwijzenden duw zette hij een paar mannen op zij, die nog
iets tegen hem zeggen wilden.
Pats! Met een mep smeet hij zijn pet tegen den grond. Toen trok hij zijn jas uit,
en flang! ook die keilde hij weg.
Giel had ook, zonder een woord te zeggen, zijn jas uitgedaan. Hij was het eerste
klaar en ging een paar stappen vooruit; het flodderlicht der lantaarn maakte
schaduwen in de kuilen van zijn vastgeknauwde trekken. Het schenen nu twee
zwarte kerels uit een kolenmijndiepte naar boven gekomen.
Ze keken elkander even aan, slifferden met hun voeten over den grond, de
bovenlijven gebogen, de rossig beschenen koppen vooruit. En met een sprong zat
Giel zijn tegenstander op het lijf.
Men hoorde den bonkenden slag van de armen van Nelis, toen ze zich vastkletsten
over den holklinkenden rug van Giel.
En toen vormden zij één zwikkende, kwakkende, heen en weer schokkende
massa. Schaduwen van reusachtige afmetingen zwierden over den kroegmuur,
braken stuk op den grond, zwalpten op tegen een boom, knapten weer af in het
zwart van den achtergrond. De lichamen bonkploften van links naar rechts, stonden
wiegrukkend weer recht, knikten over, schoven eenige stappen op zij, omstrengelend,
krakend, snuivend. Zuchten, afgebeten vloeken,
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adempuffingen, afgeknauwde woorden stegen uit den zwarten vechtbal op.
Niemand der omstanders sprak. Zwart ook stonden hun lichamen als
schaduwsilhoeëtten op de nachtstraat.
En het duurde nog maar een oogenblik.
Schuifelend en wrikkend waren de kerels nu bij een houten scheering langs den
weg gekomen. Beiden stonden nog. En toen voelde Nelis, dat hij zijn tegenpartij
goed te pakken had. Hij lichtte hem, met de handen rond zijn lijf, een weinig op, gaf
hem met de reuzeschroef zijner armen een geweldigen knik in de lenden en plofte
hem, als een wild dier dat een knauw wil geven, onverwacht met de kin tegen de
borst.
Giel knikte door, sloeg achterover, smakte, de reusige zwaarte van den kolos op
zich, met het achterhoofd op de bovenbalk van de houten scheering, zoodat deze
een kreunenden kraak gaf. En toen ploften de beide lichamen op de straat.
De omstanders schoten nu toe. Een oogenblik ontstond er een krioelende massa
op den grond, waaruit kreten en vloeken opstegen.
Men trok Nelis van zijn tegenpartij af, sjorde aan zijn lichaam, wrong zijn
schroefarmen los, sjouwde hem overeind.
En toen hij eindelijk op zijn beenen stond, den kop kroezend verward, de armen
langs het reuzelichaam hangend, blaasbalgde zijn borst woest op en neer, en poefte
hij in de winterlucht groote witte ademwolken uit zijn opengesperde neusgaten.
Maar Giel was blijven liggen. Men boog over hem heen, morrelde en sjorde aan
zijn lijf, riep, schreeuwde hem toe. Er werd om een dokter gezonden.
En nadat deze het lichaam in de kroeg, in het licht, had laten brengen, bleek het
dat hij dood was, dat Giel zijn nek gebroken had op de houten scheering.
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De ring.
Door Marie Marx-Koning.
Ze zat boven op het duin, voorover-gebogen, haar kleed strak om zich heen.
Hij was daar ook.
Beneden lag de zee te schreien, wèg onder den avond-hemel, die zwart was en
zonder één star. Soms flauwde lauw-klam de wind, vlak tegen haar wang; dan rilde
ze, hoewel het warm was.
Hij, donkere, onkenbare figuur naast haar in 't zand tusschen de gladde, harde
helm, zat wat verder.... Ze wist rechte, spitse helm-halmen tusschen zichzelf en
hem: daar waren er veel, die bogen als de wind, een zachte, nattige hand gelijk,
tegen haar wang vlakte, aan haar slapen de haren plat-pakte.
Ze wist niet waarheen hij keek, voelde alleen soms, onzichtbaar in 't donker, zijn
oogen naar haar heen boren; voelde dat dan als vertrouwelijke pijn, als pijn die ze
wel altijd zou willen voelen.... tot ze er aan doodging....
Achter, onderaan de duinen, stond het visschers-dorpje. Lange slagen van de
kerkklok waren pas weg-gekalmd in het omhoogkomende zee-weenen.
- Négen.... had hij gezegd; en vreemd en zwaar was zijn stem over haar heen
gezonken.
Zooeven kwamen, als de wind lauwde, nog enkele tonen, van een piano in het
bad-hotel verderop. Die kwamen nu niet meer.... Nu was alleen beneden het wijde
schreien in het wijde donker....
Bovenaan, hier en daar op de duinen, en waar de wegen lagen
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die daags bezoekers van en naar het bad-hotel brachten, waren starre lichten van
alleene villa's. In één van die huizen woonde ze. Het stond hooger dan de andere;
leek bij daglicht heel ongenaakbaar, met dat alleen kort gras op het gladde duin....
Ze wist het lichtend staren.... voelde dat het wachtte.... zwart toezag....
Hij, naast haar, zag haar weer aan.... ook had hij zijn hand bewogen door de
helm-halmen.... Ze kende zijn hand heel goed.... hoefde die niet te zien.... Zij was
bruin en smal, met fijne rimpeltjes op de wat uitstekende knokken.... Er zat een
vreemde ring aan waar ze nooit naar had willen vragen....
Nu zou hij gaan spreken....
- Zèg het maar, zei ze zacht spottend, maar met een licht trillen van haar stem.
- Wat is het donker!
- Ja, héél donker.
- 't Is of de zee weent. Zou ze om ons weenen?
- 't Zal wel om haar eigen leed zijn.
- Dit van ons ìs geen leed.
- Neen, nu niet.
- Wanneer dan?
Even was alleen de zee.
- Je bent een man, zei ze toen zonder verwijt.
- Is dat.... ànders?
- Vraag dat aan de zee.
- Ik vraag de zee al zoo lang....
- Een man kan niet meepraten over leed. Hij bergt zijn leed in.... in een portret....
in wat brieven.... in.... in een ring.... Hij-zelf hééft geen leed....
- En een vrouw?
- Die bergt het in zìch.... en wordt zèlf leed....
- Er zijn niet veel vrouwen....
- Neen; wel mannen....
- Wònderlijk.... dat begrijpen....
- Niet begrijpen is veel vreemder....
- Voor jou.... ja!.... Hoe heerlijk zoo nergens licht.... en dan alleen dat weenen
beneden.
- Alleen dat weenen beneden?
Weer even alleen de zee; toen hij:
- Wil je dien ring hebben?
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- Je hebt van mij géén ring.... gelukkig.
- Ik heb hem gekocht van een visscher aan het Lago Maggiore.
- Gééf hem!
Gretig keek zij naar zijn handen.... zag ze over elkaar heen bewegen.... den ring
afschroeven.... Nu lag hij, een smal koud bandje, in haar hand.
- De zee is dichtbij.... zei ze, den ring tusschen twee vingers, zich met een
onzichtbaren lach voorover buigend.
Hij boog ook; antwoordde onverschillig:
- Vlak onder.
Slank-zwart zwaaide haar arm.... Een tam kletsje, haast onhoorbaar, klonk
beneden....
- Wat doe je? vroeg hij.
Ze voelde zijn oogen nu boos, als vlammen; voelde dit met genot.
- De ring van den visscher, zei ze.
Even weer de zee, toen hij:
- Wat ben je toch een.... vròùw!
Ze lachte, nu hardop: een leegen lach; zei:
- Je hebt van mij géén ring.... Je hebt van mij níéts.... Maar ik ben ook geen
visscher.... uit Italië....
En hij:
- Wil ik je àlles geven?.... Wil je met me meegaan en alles nemen wat je vindt?....
Je mag àlles hebben....
- Behalve jou....
- Ik ben van 't oogenblik.
- Je hebt van mij geen ring.... en niets.... Je kunt mij in niets wègbergen....
- Veracht je me?
- Neen.
- Waarom niet?
- Omdat ik je kènde....
- Je veracht me tòch.... Waarom wil je me anders niet weerzien.
- Omdat ik zelf een einde wil stellen.
- Mòèt er dan een einde zijn? Ik wou wel dat 't altijd maar zoo duurde....
- Als we 't zèlf stellen, is 't er niet; en er wordt dan tenminste niets leelijk gemaakt.
- Dat is waar. 't Is mooier zoo.... zònder tranen....
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- Juist; zònder tranen.
Weer weende alleen de zee beneden. Heel aan den horizon kwam wat licht in
een vage streep, die langzaam op-breedde naar boven.
Achter, met traag aanzagen van klank, sloeg de klok een slag, die lang hangen
bleef.
Ze lachte zachtjes; boog voorover.
- Zie je hem? vroeg hij, zich óók buigend.
- Neen; maar ik moet lachen als ik bedenk hoe de golven hem nu opnemen en
telkens een eindje verder dragen.... als een spelletje....
- Morgen zal die of gene hem vinden.
- Misschien een visscher.... maar niet van het Lago Maggiore....
- Je gelóóft me niet. Dat heb ik niet aan je verdiend.
- Dan aan anderen. Gelooven is onbewust weten. Ik heb trouwens nooit meer
een man geloofd, sedert ik er één kende.
- Wie was die één?
- Mijn eigen.
- Hij is beter dan ik.
- Wat ìs beter?
- Wat een vrouw beter nòèmt: trouwer.
- Trouw-zijn is geen deugd; dat is wetenschap.
- Hoe, wetenschap?
- Men is trouw als man wanneer men weet of meent te weten, dat er niets beters
te vinden is.
- Je bent.... onuitstaanbaar.
- Dat wou ik ook juist.
- Wees nog éénmaal lief voor me.
- Ben ik wel eens lief geweest?
- Neen, eigenlijk niet. Je bent hàrd!....
- Ik ben geweest wat jij verdiende dat ik zijn zou.
- Dat is zoo.... maar....
Weer boog ze voorover; wees naar beneden.
- Daar ligt hij; ga hem halen, spotte ze.
Hij keek langs haar vinger.
- Dat is een schelpje.
- Neen, 't is de ring van den visscher.... De golven hebben genoeg met hem
gespeeld.... Ze hebben hem losgelaten.... Hij ligt midden in 't water op een hoogte....
onderaan de duinen.
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- Wat wil-je toch van dien ring?
- Kijk! één golf doet nog moeite hem te bereiken.... wou nog wat sollen.... wat
spelen.... Maar het gaat niet.... hij ligt te hoog.... Kijk, hoe grappig!
- Ik zie niets grappigs.
- Kom, ga hem halen!
- De zee is vlak onder 't duin. Ik zou verdrinken.
- Juist daarom.
- Wou je dat ik verdrinken zou?
- Natuurlijk!
- Dan hòù je ook van me!
Hij zag haar aan. Ze voelde weer zijn oogen genot-vlijmen door zich heen.... en
rilde....
- Meende je van niet? vroeg ze op luchtigen spot-toon.
Toen stond ze op; ineens. Van de huizen-lichtjes op de duinen en langs de wegen
waren er enkele uitgegaan. Hij bleef zitten; speelde met zijn vingers door de halmen.
- Blijf je hier? vroeg ze, zonder naar hem te zien.
- Ja.
Ze rilde weer.
- Dit is geen mooi einde. Je wacht zeker hier tot 't eb wordt, om je ring te halen.
- Misschien.
- Breng me thuis; 'k ben bang alleen.
Hij bewoog zich niet.
- Ik ben bàng alleen.... Je ring is toch weg.
- Ik denk niet aan dien ring.
- Zul-je hem niet halen als ik weg ga?
- Neen.
- Dan zal ik gaan
- Waarom geloof je me nu?
- Omdat dit een mooi einde is.... Vaarwel.
Hij antwoordde niet; liet zijn kin in de hand rusten.
Ze keerde zich van hem af, liep door de hooge helmhalmen, die langs haar kleed
schrijnden.
Het zand mulde weg onder haar voeten, die zwaarder leken te zijn dan anders,
vast leken te kleven aan den grond. Een paar malen greep een duin-distel haar
sleep, zoodat ze zich bukken moest om dien los te maken. Ze nam haar japon nu
hoog op, waardoor
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bij 't afdalen van de duinen braam-ranken rond haar enkels vastzogen, haar voeten
wondend.
Eindelijk de straatweg. Haar schoentjes klapten hol neer in de zee-doorzongen
stilte. Wijd echoden de klankjes weg in de dorre eenzaamheid van kale duinen.
Langs villa's met lichten wendde ze 't hoofd en liep wat sneller: men hoefde haar
niet te zien. Toen ze haar eigen woning naderde, begon ze àl langzamer te gaan....
Toch kwam ze er.
In de open warande, ondiep, met gothische steenbogen, zat haar man bij een
lamp met rose kap. Hij las in een klein boek, ingespannen bij 't lezen. Achter hem,
de kamer, was leeg van geel licht op licht behangsel en lichte meubels.
Toen 't ijzeren hek rondom 't huis open-piepte, keek hij op. Een wit krulhondje
schoot keffend uit, zweeg kwispel-staartend toen het bij haar was, liep met haar
mee, den neus telkens tegen haar aan.
- Ben je daar? vroeg haar man niet onvriendelijk.
- Neen.
Hij lachte goedig.
- Je schijnt niet best gemutst. Hoe kom je zoo laat? Met je vriend gewandeld?
Waar is hij?
- Welke van die drie vragen moet ik beantwoorden? vroeg ze, neer-krakend in
een warande-stoel. 't Witte hondje sprong op haar schoot, snuffelde tegen haar
borst op om bij haar gezicht te komen.
- Ja, je bent zoet, je bent zoet, streelde ze.
- Meen je mij? lachte haar man, de oogen weer in 't boek. Ze keek op; vroeg met
een onzichtbaar glimlachje:
- Interessant?
- 't Boek? Ja.
- Wat moest er anders interessant wezen?
- Jij kon 't zijn, lachte hij, 't boek weer latende zakken. Wat zie je bleek.... Is er
iets?
- 'k Ben bang geweest. 't Is zoo donker.
- Ja 't is erg donker. Heb je alleen gewandeld?
- Ik wandel altijd alleen.
Hij keek naar buiten, waar de zee weende, van hier gehoord heel zacht.
- Neen, er is nergens licht.
- Nergens.
- Maar zoo donker als nú heb ik het hier toch nog nóóit gezien.
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Overal waar je kijkt, pik-zwart.... Maar dat komt ook omdat wij in 't licht zitten.
- Ja juist: als je zèlf in 't licht zit....
- Wat meen je?
- Wat?
- Waarom zeg je dat zoo?
- Zooals ik alles zeg.... zóó maar.... lachte ze leeg.
- Wat doe je raar.... Je bent zeker moe.
- Ja, erg moe.... En als je moe bent, en er is nergens licht, en 't donker is nog
donkerder omdat je zelf in 't licht zit, dan doe je wel eens raar....
Hij schouderschokte.
- Ik, begrijp je niet.
- Dat is niets nieuws.... Allons Zorretje, de vrouw gaat slapen.... Bij wie blijft-ie:
bij de baas of bij de vrouw?
Ze stond op. 't Hondje was op den grond gesprongen, zag nù naar hem, dàn naar
haar, blafte toen, 't kopje vooruit, de oogjes oneerlijk opzij kijkend, als honden soms
doen wanneer men ze fixeert.
- Zoo; wéét je 't niet?.... Blijft dan maar bij de baas.
- Ga je al slapen? vroeg hij, zich geeuw-rekkend.
- Wáárom niet! Wel te rusten.
- Slaap wel.
Ze stapte naar binnen, loom de kamers door, de trappen op. 't Hondje was haar
na-getript. Op haar slaapkamer stak ze de kaarsen aan weerskanten van het toiletje
aan, ging er voor zitten, en maakte langzaam het haar los.
Het hondje plantte zich een eindje van haar af op den grond, volgde nu,
mee-bewegend zijn kopje, al haar gebaren. Na een poosje hoorde het beneden
leven, luisterde, en gromde even.
Ze keek opzij; lachte:
- Zoo Zorretje, ben je daar tòch?
't Hondje sprong op haar schoot, dodderde met zijn kopje onder haar langs de
schouders vallend haar.
Maar ze pakte 't bij de voorpootjes, duwde zijn koud neusje tegen de hare, en zei
toen half-luid, haar oogen in de oogen van het hondje:
- Zeg, Zorretje, weet jìj ook, waarom de vrouw den ring maar niet zèlf gaat
halen?....
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Tooneel en realiteit.
Door Frans Coenen Jr.
Tusschen al die vervaarlijke krachten van het moderne leven: de economische
verhoudingen, die den menschen, op zeer enkelen na, rust noch duur laten, de
godsdienstige en fatsoensopvattingen, de kunstideeën van het publiek en zijn
betrekkelijk finantieel onvermogen, is het Tooneel al zonderling in 't gedrang geraakt.
Het doet zich aan ons gevoel voor als de vaagstomlijnde, twijfelachtigste,
minstbetrouwbare kunst-uiting en al is zijn uiterlijke vorm ook zeer imponeerend, een theatergebouw een onverduwbare wezenlijkheid, de spelers lijfelijk-vaste
persoonlijkheden, de geheele instelling een zeer vertrouwd en bijna niet weg te
denken onderdeel van het groote-stadsleven, - men kan zich nauwelijks even in het
wezen der zaak verdiepen of twijfel aan haar goed recht van bestaan komt weer
boven. Ja, er zijn haast geen theatervoorstellingen van waar men niet huiswaarts
keert met zekere gewetensknaging in den vorm van een vragenstoetje, dat
hinderlijk-druk spectakelt in ons hoofd. Wat wil 't? Wat bedoelt 't? Wat verbeeldt 't
eigenlijk? Waar moet 't heen en waar komt 't vandaan? Wat is 't mij? Wat is 't
anderen? Wat zal 't in de toekomst geven? enz. enz.
En 't eenige dat op die zee van twijfelingen tenminste eenigszins bovendrijft, is als men nl. van een blijspelvertooning komt - de impressie dat het tooneel een soort
vermaak is, gelijk kaartspelen en gezellig tafelen. Men hoort gelach en opgewekt
praten uit de groepen naar huis gaande menschen. Het blijkt, dat zij pret gehad
hebben in den schouwburg en dit schijnt voldoende te verklaren waarom zij er heen
gingen.
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Maar wie van een treurspel-vertooning komt, heeft al meer moeite om uit het publiek
wijs te worden. Daar wordt druk geredekaveld bij de deur en de stemming der tweeën
en drieën, der clubjes, die wegstappen in 't straatdonker is ernstig nadenkend, soms
ook verontwaardigd. Er zijn dikke heeren die overluid en driftig betoogen, dat zoo
iets geen kunst is, dat zij om ellende te zien, aan de werkelijkheid genoeg hebben
en dat men hen met zoo'n stuk niet meer vangen zal. Anderen beweren daartegen,
dat 't juist goed is, als je die dingen 's te zien krijgt zooals ze werkelijk zijn, en noemen
het min en bekrompen enkel om te lachen naar de comedie te gaan. Nog anderen
verklaren zich vóór noch tegen, vinden 't niet te erg en spreken zich ook niet uit over
de gewichtige kwestie van kunst of geen kunst, maar.... ze weten eenvoudig maar
niet wat daar nu aan is. Het heeft hun niets gedaan, ze hebben zich verveeld en
vonden 't soms mal en kinderachtig.
Aldus is 't eenige, dat hier blijkt een algeheele stemmingsverwarring, die vaak
met een Babylonische spraakverwarring in kunsttermen samengaat, en waarom zij
eigenlijk naar 't stuk gingen kijken, wat ze er van verwachtten en niet verwachtten,
blijft inmiddels zeer duister.
Arm Tooneel, arm Drama! dat op deze wijze door een deel van het menschdom
wordt veracht, door een ander twijfelachtig aangekeken en door een derde flauwtjes
geaccepteerd.
Wel ver, och Heer! zijn de dagen der Oudheid, toen het de zeden- en
beschavingsspiegel van een heel volk was en zijn opvoeding en hoogste geestelijke
genieting. Toen het, souvereinlijk, de andere kunsten van dans en muziek tot zijn
dienst betrok in de beelding van het leven, en zwaar of luchtig op dichtersvoeten
schreed.
En in later tijden, toen het mysteriespel in de kerk de scharen der vromen ademloos
geboeid hield door de altijd weer herhaalde voorstelling van die eene, aan allen
zeer vertrouwde, handeling, die lijdensgeschiedenis, waarin zij dagelijks hun fantasie
voldeden en hun harten verteederden.
En weer later, toen op de markten het houten tooneel was opgeslagen, de naïeve
ridderhistories verbeelding en gevoel der menigte beide veredelden en men tot slot,
en om uit te rusten van zoo vermoeiende beschaving in hooger sferen,
schuddebuikend lachen mocht om een of ander ‘sotte cluyt’, die op meer bekenden
bodem speelde.
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Maar ook nog in de dagen van het Shakespeare-tooneel, toen nog altijd de boeken
schaars en duur waren en lezen en schrijven eenigszins verheven kundigheden,
ook toen nog was het theater het dagelijksch brood der beschaving voor het volk,
waarbij het zijn weetlust en frissche lichtopwekkelijke verbeelding tegelijk bevredigde.
Zelfs in de bloeiperiode van het Fransch-classieke tooneel, toen wel het volk en
de burgerklassen lang van de beschaafdere adel gescheiden waren, voldeed het
nòg, was het een innige behoefte eener menschengroep en volkomen saam
verbonden met de statieuze, wijdsch-vormelijke beschaving van den tijd. De
zelfbehagelijkheid van leven, niet 't minst de nationale hoogmoed begeerde zulke
beelden der klassieke oudheid, in zulk een sierlijk-gladde, of rustig hoogdravende
taal, waarbij dan de minutieuze ontleding der menschelijke hartstochten de
dilettantisch-wijsgeerige tendenzen van den tijd voldoening gaf.
In al die tijdperken schijnt 't mij, dat het Tooneel inderdaad een aangewezen plaats
en taak had en, één met het gevoelen van tenminste een deel der menschen, uiting
en voldoening gaf aan hun smarten, vreugden, haat, medelijden en onrust van het
leven, ook wel aan hun verfijnd-smaakvolle en literaire begeerten.
Maar thans? Wat is het Tooneel thans, voor de huidige samenleving? Wat
openbaart en voldoet het dat men geopenbaard en voldaan wenscht te zien en
waarom men het eert en liefheeft? De overgroote meerderheid staat onverschillig
er tegenover en acht het hoogstens een amusement, waarvan men vooral niet te
veel moet hebben. Er is ontzaglijk veel aanbod, maar slechts lustelooze vraag en
de typische ‘uitdrukking van den tijd’ is gewis bij het hedendaagsch theater niet te
vinden. Er kan zelfs eenige twijfel bestaan, of zij thans wel bij eenige kunst te vinden
is, òf de kunst wel eenigszins omvattend en volledig den tijd uitdrukt....
Vele oorzaken hebben tot dit verval meegewerkt.
Sedert de boeken zoo goedkoop en zoo schrikbarend talrijk zijn geworden, is het
tooneel als element van volksbeschaving niet meer noodig. En de meer bezittenden
van thans zijn niet altijd de meer verfijnden, terwijl de wel-verfijnden sedert lang hun
beschaving niet uitsluitend of zelfs bij voorkeur in de klassieke oudheid zoeken,
waarvan zij dan op het tooneel de reproductie
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zouden verlangen in een evenmatige, koelrustige, klassiek-geachte taal. Eindelijk
is ook het gansche nieuwere leven te onrustig geworden en te zeer uitgegroeid, is
de verbeelding verflauwd en ontkend, het nuchter practisch verstand daartegen
hoog geprezen en ontwikkeld. Wij hebben tijd noch lust meer tot rustige overgave
aan nutteloos spel van verbeelding, als wij 't niet als luchtige ontspanning kunnen
aanmerken. De verwijdering tusschen maatschappij en kunst in 't algemeen is zoo
groot geworden, dat het Tooneel, het veel technische middelen en tijd en overgave
eischende Tooneel, zelfs bijna uit 't gezicht is geraakt.
Wat zou het, - nu niet meer gewild als elementaire volksontwikkeling noch als
verfijnd literair genot eener groep, verzot op antieke beschaving, - nog kùnnen
weerspiegelen in onze tegenwoordige maatschappij, waar zóóveel te weerspiegelen
valt, dat de geheele Kunst er van verbijsterd is en her- en derwaarts wankelt als
(sauf respect) een niet geheel nuchtere kip!
De Romantiek heeft het tooneel er nog eenigen tijd bovenop gehouden door de
menigte te vleien in haar oppervlakkigste neigingen: ijdelheid en valsche
dichterlijkheid. Inderdaad scheen het toen, in het treurspel en later in het melodrama,
de uitdrukking der volksgevoelens en menigeen, de geestdrift ziende die het
verwekte, geloofde waarlijk dat het volk zoo braaf en edel was, als zijn enthousiasme
deed schijnen.
Maar 't leed niet lang of de ook maar eenigszins ontwikkelden keerden zich met
weerzin af van deze al te zoete koek en hebben er nooit meer aan gewild.
En toen is het Tooneel, radeloos omziende naar een nieuwe roeping, in arren
moede er toe gekomen in godsnaam de literatuur te volgen, die, ook al niet meer
vast op haar beenen, in den vorm van roman, als een omnibus voor het gevoel,
trachtte zoo onderdanig en onvormelijk mogelijk, de flauwe kunstbehoeften van den
tijd te dienen. Ook al ten gerieve dierzelfde maatschappij was de roman zuiver
realistisch, kwasi-wetenschappelijk geworden en het Tooneel mocht hem daarin
volgen, tenzij 't liever begeerde bewust te gaan doen wat het in zijn besten tijd
volkomen onbewust verricht had, en een leerschool te zijn, waarin men de menigte
haar gebreken voorhield en op het betere wees. Verschillende Fransche schrijvers
hebben het Tooneel in die baan geleid. Maar toch niet heel lang, want het was een
geforceerde, onnatuurlijke richting,
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omdat de enkele niet hoog genoeg staat om de ware gebreken en nooden der
samenleving te overzien en te weten hoe ze te verhelpen.
Restte dus het ‘realistisch’ en zelfs ‘naturalistisch’ tooneel, dat het naakte leven
van elken dag zou beelden gelijk het was, zonder verzachting of verheimelijking,
gelijk men het in den roman beweerde te doen. Zola, de groote profeet der nieuwere
richting in de literatuur, betoogde overluid dat het moest kunnen, dat men genoeg
had van tooneeltrucs en conventioneelheid; dat het tooneel eenige speciale
technische eischen had, zeer zeker, doch dat overigens opvatting en methode gelijk
konden zijn, aan de in den roman gebruikelijke. Wat zou er tegen kunnen zijn?
Had men niet al in het klassieke theater, de tragedies van Racine en Corneille,
de comédies van Molière, de analyse der karakters gehad, de psychologie gelijk
de moderne roman die voorschreef? Zoo het latere tooneel die analyse vervangen
had door actie en enkel actie, dan moest men eenvoudig maar weer tot het vroegere
terugkeeren. En wat de lange beschrijvingen betreft, die de nieuwe werkwijze noodig
heeft om haar personages te definieeren, het Tooneel bezit zelfs beter dan dat,
bezit zijn decors, die beschrijving overbodig maken en, veel meer dan woorden,
onmiddellijk op de zinnen werken.
‘La décoration,’ zegt Zola, ‘n'est-elle pas une description continue, qui peut être
beaucoup plus exacte et saississante que la description faite dans un roman? Ce
n'est, dit-on, que du carton peint; en effet, mais, dans un roman, c'est moins encore
que du carton peint, c'est du papier noirci; pourtant l'illusion se produit.’
Vreemde en oppervlakkige redeneering, waarvan het nauwelijks noodig schijnt
de onjuistheid aan te toonen, want wie gevoelt niet onmiddellijk dat dit papier noirci
bestemd is om gansch anders te werken, dan het carton peint!
Maar met deze en diergelijke redeneeringen heeft Zola er machtig toe bijgedragen
het Tooneel in de gewilde richting te dringen, waar het noodzakelijk in een akelige
poel van kinderachtigheid en onnoozele excentriciteit verzinken moest. Het is er
heel en al door achterop geraakt, tot ook zijn laatste getrouwe aanhangers aan zijn
voortbestaan zijn gaan wanhopen en veel lust gevoelen dat zieltogende oue beestje
nu maar verder te laten liggen en huns weegs te gaan zonder omzien.
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Zou er nog nader betoog noodig zijn om aan te toonen dat zelfs een matig realisme
op het tooneel zich nauwelijks goed kan houden? Men kan de gebaren en woorden
zoo gewoon maken als in 't gewone leven, blijft toch altijd dat carton peint, dat juist
van een geaardheid is om elke illusie te verstoren. Dat kamerbinnen, waarin zich
onze meest ‘natuurlijke’ stukken afspelen, het is nooit tot een echte kamer te maken,
omdat de vierde wand ontbreekt, de spiegel en de haard en het venster zoo vreemd
zijn, de wanden en deuren zoo slapperig en vooral het licht zoo onnatuurlijk. Komen
we er toe ons een moment in een werkelijkheid in te droomen, op 't volgende tuimelen
we er weer uit als iemand die kachel opstookt of uit dat raam of in dien spiegel kijkt,
of of er een deur lamlendig open zwaait, waarachter een erg groene tuin zichtbaar
wordt. En zoo we ons buiten moeten verbeelden, is er zelfs aan onze illusie geen
beginnen. De kartonnen naargeestigheid van tuinen, straten en bosschen op het
tooneel wordt enkel overtroffen door de hooplooze belachelijkheid van een
tooneel-dakkamertje of de werkplaats van een armen schoenmaker, die bij zulk een
gelegenheid een zaal voor zijn nederig bedrijf schijnt te hebben afgehuurd.
Men krijgt in dit opzicht te veel of veel te weinig. Moeten de planken de
werkelijkheid niet voorstellen maar zijn, dan is het reëelste niet reëel genoeg en zal
een immer resultaatlooze strijd gevoerd worden tegen de eigen werkelijkheid van
het tooneel, die karton, blik en houten planken is. Mag het décor de realiteit enkel
aanduiden, dan is een paaltje met de aanwijzing: bosch of tuin of straat, veel
wenschelijker dan de gebrekkige, en als karton-werkelijkheid zich opdringende,
betreffende coulissen. Het is beter de verbeelding geheel vrij te laten dan haar slecht
en gedeeltelijk te helpen. Wat men thans bereikt is een soort tooneel-realiteit, een
zonderlinge middenstof, soms echt, soms niet echt, voor de dwaasheid waarvan
men zich eerst in een lange theatercampagne leert afstompen.
En dit alles betreft nog maar enkel het uiterlijke, het grofste van het tooneel.
Innerlijk is echter een eenigszins consequent realisme nog minder door te voeren.
Wat de naturalistische eisch voor den roman was, dat hij bloedwarm-levend en
koud-waar zou zijn, eenvoudig een brok natuur en menschenleven zoo rauw
voorgediend, omdat al het gebeurende
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op zich zelf, zonder toe- of afdoen, de moeite van 't beschouwen waard is (zelfs het
eenige beschouwenswaarde!), is lang bekend. Zola heeft het brutaal luid verkondigd
en zijn volgers in alle landen hebben ijverig de theorie in practijk gebracht. Maar
zelfs voor het losse en ruime van den hedenen romanvorm (nauwelijks meer een
vorm) is die levens- en kunstopvatting niet houdbaar gebleken en het zuivere,
volkomen naturalisme is dan ook sedert lang gestorven. Ja, er bestaat zelfs twijfel
of het ooit geheel geboren was....
Vreesachtig en van verre heeft nu het Tooneel getracht den roman te volgen,
voor zooveel als met de onvermijdelijkste theater-eischen maar eenigszins
bestaanbaar was. De Aristotelische eenheden van tijd, plaats en handeling had men
al lang verwaarloosd, doch niet te overkomen was de omstandigheid dat een
tooneelstuk maar een beperkten tijd mocht duren. Dit noodzaakte al dadelijk tot
bekorting der gesprekken, die in de werkelijkheid wel eens lang zijn, naar men weet.
En om de karakters nader te doen kennen, bleek het vervolgens noodig die verkorte
conversatie nog te ziften, er het toevallige onverschillige van weg te doen, om enkel
te behouden wat neiging en karakter der sprekende personen belichten kon.
Vervolgens moesten toch wel de tafereelen, de samensprekingen der verschillende
menschen, zij 't ook minimaal, verzorgd worden. Er moest afwisseling in gebracht
en opdat de handeling schijnen zou spontaan en natuurlijk te verloopen, moest men
haar meest op onnatuurlijke wijze schikken en uitplooien.
Wat bleef onder zulke benarrende omstandigheden over van de ‘tranche de vie’,
zelfs in de geamendeerde vorm der jongere tooneelschrijvers: tranche de vie choisie
avec art? Er bleef de intrigeloosheid, de volkomen verwaarloozing van de beproefde
klassieke tooneelkunst: opzet, verwikkeling, hoogtepunt en ontknooping. Van deze
dingen wilden de fanatieken der nieuwe beweging niets meer weten. Het waren
onnatuurlijke middelen en het tooneel moest maar leeren het zonder deze te doen.
En in vele zonderlinge scènes op Antoine's théâtre libre, trachtte het Tooneel
inderdaad ‘het zonder te doen’. Het poogde in de plaats stemming te geven,
mitsgaders zooveel realiteit als der planken gelegenheid maar toeliet en.... het gaf
van beide ongeveer de caricatuur, zóózeer dat Antoine allengs weer tot ietwat
redelijker stukken is teruggekeerd. En onder de hand poogde men soms met patholo-
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gische, of sociaal-tendenzieuse gevallen weer een weinig van die climax en spanning
in de stukken te brengen, die de theorie als onnatuurlijk had afgewezen....
Het spreekt van zelf dat al dit gewurm uit den booze is. Wat in de literatuur al
niemand meer voldoet, omdat de gloeiende hartstocht voor het leven van het geslacht
dat de kunsttheorie opstelde, bij het volgende reeds gedeeltelijk was gedoofd, is
voor het Tooneel nooit mogelijk geweest en dit gansche streven was een wanhopige
poging om de halfdoode weer frisch leven in te gieten. Het bleek echter dat men uit
de verkeerde flesch geschonken heeft en de patient is er erger aan toe dan ooit.
Op die manier gaat 't zeker niet. Zoolang men het Tooneel als een bijwagen van
de literatuur beschouwt en als zoodanig misbruikt, zal er nooit een herleving volgen.
Het Tooneel is nu eenmaal uit zijn aard iets heel anders en veel meer dan woordkunst
alleen. Het is beperkter en ten andere ook weer veel wijder, met oneindig machtiger
middelen dan de literatuur er kent: de levende stem, het gebaar, de zichtbare
handeling.
Niet echter zijn deze middelen het meest expressief als zij getrouwelijk het gewone
leven nabootsen, want beteekenisloosheid is juist het karakter van dat gewone, het nietszeggend gebaar, het overbodige woord, de leege handeling - doch zij mogen
trachten het wezen van dat leven uit te drukken, de innerlijke beteekenis van het
uiterlijk-verstrooide en overstelpend, verwarrend vele. Zij mogen bestudeerd zijn
om synthetisch naar een begrijping van het leven te trachten, al lijken ze dan ook
onnatuurlijk in lageren zin.
Maar hoe dit alles zal worden en òf 't wel zal worden, zou ik niet durven zeggen.
Het tegenwoordig Tooneel lijkt een van die dorpen, waar vroeger druk verkeer was
omdat er de groote postweg doorheen leidde. Sinds evenwel de spoorweg een heel
eind er vandaan bleef, is het daar als uitgestorven en staan er veel huizen op invallen.
Zal de oude bloei nog eens weerkomen? Het ziet er voorloopig niet naar uit. De
gansche kunst schijnt in een zwaren strijd om het bestaan gewikkeld. Negen tienden
der menschen hebben thans wel wat anders te doen dan aan haar te denken, zich
met haar bezig te houden. Zij schijnt soms bitter overbodig en eerder een schadelijk
aanhangsel dan een essentieel bestanddeel van het leven. De traditie is echter
sterk, dat het
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anders behoorde te zijn en er is nog steeds een schemerig besef dat een volmaaktere
samenleving niet buiten haar kan, zelfs op haar gegrond, van haar doortrokken dient
te zijn, waar zij dan in 't heden ook moge schuilen. Zoo zal zij 't dan ook wel uithouden
en, als de duif uit de ark, boven een wellicht spoedig komenden zondvloed blijven
zweven. Doch welke eindelijk haar uiterlijke vormen zullen zijn en of het Tooneel
daartoe nog behooren zal, vermag geen sterveling hedendaags te voorspellen.
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Een keerpunt . Dramatische Schets in één bedrijf.
Door W.G. Van Nouhuys.
Personen.
MR. WOUTER VAN WEZEL, rechtsgeleerde.
ADA, zijn vrouw.
Mevrouw VAN AARSEN, haar moeder.
ABBING.
EMILIE WEBER.
VAN RECHTEREN.
MINA, dienstmeisje.
Een klerk.

Plaats der handeling: Den Haag. Tegenwoordige tijd.
Weeldig ingerichte kamer bij Van Wezel. Rechts deur naar 't kantoor, links naar Ada's
kamer. In 't fond deur in de gang.
MINA

is bezig met de theetafel, zet den trekpot onder de cosy, schikt nog iets aan de kopjes, draait
zich om, kijkt naar de pendule.

Ziezoo. Alles in orde. As de thee nou te lang trekt en bitter wordt, is 't m i j n schuld
niet.
(Gaat naar de deur, bedenkt zich, keert bij de theetafel terug, neemt uit de bonbonnière een
bonbon, steekt die in den mond).

VAN WEZEL

komt uit 't kantoor. Op 't zelfde oogenblik slaat de pendule vier uur. Hij ziet op zijn horloge.
Hij is een krachtig man van ruim dertig jaar. Gesoigneerd gekleed. Ernstig, maar niet stijf.

Mevrouw nog niet thuis?

1)

De Kon. Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’ heeft het uitsluitend recht van vertooning.
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MINA

met afgewend gezicht, druk doende aan de theetafel.

Nee meneer.
VAN WEZEL.

Mevrouw laat uitgegaan?
MINA,

nog slikkend zich omdraaiend.

Zoowat halfdrie, meneer.
VAN WEZEL.

Alleen?
MINA.

Met mevrouw Weber, op de fiets.
VAN WEZEL.

Wat praat jij raar.
MINA,

nu weer gewoon.

Toch niet, meneer.
VAN WEZEL.

Was mevrouw nog wat gaan liggen? Klaagde mevrouw nog over hoofdpijn?
MINA.

'k Geloof dat mevrouw wat beter was. Geslapen heeft mevrouw zeker niet meer.
Mevrouw Weber was al zoo vroeg.
(Na een oogenblik).

Mevrouw zag wel erg bleek.
VAN WEZEL.

En was mevrouw Weber....
(wil iets zeggen, bedenkt zich)

Was meneer Weber er óók bij?
MINA.

Nee meneer. Mevrouw Weber was héél alleen - er was niemand méér bij.
(Ziet van Wezel aan).

VAN WEZEL
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wendt zich onverschillig af, gaat naar zijn kamer, nogmaals op zijn horloge ziende, als juist
mevrouw Van Aarsen uit de gang binnenkomt.

Mevrouw VAN AARSEN,

in de vijftig, grijs haar, nog frisch gezicht; mooi, naar haar leeftijd, gekleed.

Dat tref ik, Wouter, dat je h i e r bent, - ik wou je juist even spreken.
VAN WEZEL.

Ik kwam even hier om naar Ada te zien. Dadelijk verwacht ik een paar lui voor een
conferentie.
Mevrouw VAN AARSEN.

Altijd druk!.... Zeg eens, hoe was 't vanmorgen met Ada?
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(Tot Mina die blijft treuzelen).

Die thee zal nu vanzelf wel trekken, Mina.
MINA.

Ja mevrouw.
(Af).

Mevrouw VAN AARSEN.

Hoe is 't nu met 'r?
VAN WEZEL

haalt de schouders op.

Nou.... zoo al 't zelfde. 't Is erg afwisselend. Soms is ze opgewekt, opgewònden
zelfs, lacht, zingt, net als vroeger. Dan ineens ziet ze bleek, is ze lusteloos.... down.
Toch zou 'k zeggen dat het fietsen haar wel goed doet.
Mevrouw VAN AARSEN,

langzaam en nadenkend, hem even heel aandachtig aanziend.

Ja - - dat dacht ik ook. En - - ze is vanmiddag er weer op uit, hè?
VAN WEZEL.

Met Emy Weber - die heeft haar afgehaald.
Mevrouw VAN AARSEN.

'k Zag ze van den Leidschen straatweg op een dwarsweg, net vóor ik hier naar toe
reed.
VAN WEZEL,

als onverschillig.

Met Emy....
Mevrouw VAN AARSEN,

evenzoo.

En met nog een paar kennissen, die ze zeker ontmoet hadden: Van Rechteren en
Abbing.... Ze zagen mij niet.
VAN WEZEL.

Zoo.
(Loopt nadenkend heen en weer, terwijl mevrouw Van Aarsen van terzijde naar hem ziet).

Mevrouw VAN AARSEN.

Jij doet er nog altijd niet aan?
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VAN WEZEL.

Waaraan?.... O - aan fietsen? Nee. God moeder, wanneer zou ik het leeren? En al
kòn ik het - 'k heb geen tijd.
Mevrouw VAN AARSEN.

Dat is toch wel jàmmer - vind je niet?
VAN WEZEL.

Och waarom? 'k Heb er hoegenaamd geen lust in, en Ada vindt immers tòch
gezelschap.
Mevrouw VAN AARSEN.

O zeker!.... Maar als het nu voor Ada's gestel zoo goed is,
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- zou 't toch nog veel prettiger voor haar zijn, als ze nu en dan ook eens met jòu kon
fietsen, en.... beter ook....
VAN WEZEL

blijft voor haar staan, ziet haar aan. Na een oogenblik.

Waarom zegt u dat?
Mevrouw VAN AARSEN,

lachend.

Zeg eens - niet zoo'n justitie-gezicht!....
(Zij legt de hand op zijn arm. Ernstiger).

Wouter, heb je er wel eens over gedacht, wat de oorzaak kan zijn van Ada's
zenuwachtigheid, haar hoofdpijn, haar gedruktheid?
VAN WEZEL.

De dokter zegt dat ze lijdt aan bloedarmoede.
Mevrouw VAN AARSEN.

Je dokter is een knap medicus, jongen - maar wat Ada aangaat, hecht ik niet veel
aan die bloedarmoede. Wel komaan, zij is altijd een flinke, gezonde meid geweest.
Laten we er eens even rustig over praten: 't treft zoo zelden dat ik je alleen vind.
(Zij gaan zitten).

VAN WEZEL

ziet haar vragend aan.

Maar wat dàn?
Mevrouw VAN AARSEN.

Kijk eens - jullie bent nu twee jaar getrouwd, maar heb jij er wel eens over gedacht
wàt voor een leven Ada eigenlijk heeft? Zie me maar niet zoo verwonderd aan! 't Is
een gewoon verschijnsel, dat mannen die het dag aan dag even druk hebben,
daaraan vergeten te denken.
VAN WEZEL.

Maar mama - Ada heeft een uitstekend leven! Ze kan alles inrichten heelemaal naar
haar zin. Ik laat haar vrij in àlles. Ze heeft al wat haar hart begeert....
Mevrouw VAN AARSEN.

Dit laatste kan ik je niet zoo direkt toegeven. Voor 't óverige....
VAN WEZEL.

Maar wat w i l u dan?
Mevrouw VAN AARSEN,

doorgaand.
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.... voor 't overige heb je gelijk. Alleen - is 't de vraag, of dat uitstekende leven voor
háár wel zoo uitstekend is.
VAN WEZEL,

glimlachend.

U meent misschien dat ze 't t e goed heeft?
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Mevrouw VAN AARSEN.

Nu - t e goed en niet goed genoeg, allebei. Heb je er wel eens over nagedacht welk
een overgang zulk een jong vrouwtje doormaakt? Denk eens aan: als jong meisje
druk uitgaan dag aan dag; dan verloofd en door haar aanstaande gefêteerd en
bedorven.... Schud maar niet van nee - je was al net zoo verliefd als elk ander, en
je groote drukte verhinderde je toen niet om geregeld te komen. Er schoot zelfs nog
wel eens tijd voor een extra-bezoek over!.... Toen kwamen natuurlijk de zorgen voor
het huwelijk, de honderden kleine drukten voor de inrichting van 't huis, voor den
uitzet; toen de bruidsdagen met feestje op feestje - een leven als in een roes: 't
bruidje haast geen rustig uur om tot bezinning te komen. Dan het huwelijk.... de
huwelijksreis, een hemel op aarde: ‘Er, der Herrlichste von Allen’ a l t i j d bij haar,
wéken achtereen....
VAN WEZEL,

ongeduldig.

Maar m'n hemel, mama.... u zou toch niet wenschen....
Mevrouw VAN AARSEN.

Laat me nog even doorgaan.... Dàn! Eerst is 't nòg heerlijk.... 't is alles zoo mooi,
zoo nieuw. Er komen bezoeken van familie en kennissen: jong-vrouwtje is trotsch,
gelukkig in haar eigen interieur. Meneer vindt het ook aarts-gezellig in zijn nieuw
home - in de huiskamer waar z i j is!.... 't Eerste diner - de eerste soirée.... de kamers
zoo vol licht en bloemen - de jongelui trotsch op elkaar - hè?
VAN WEZEL.

Waarom haalt u dat allemaal op?
Mevrouw VAN AARSEN.

Om wat er volgt. Want er komen nu héél àndere dagen!.... Meneer heeft het druk meneer heeft het heel druk - gelukkig! Maar daardoor zijn er dagen dat hij maar
amper tijd meer overhoudt om 's avonds één héél uur gezellig bij zijn jonge vrouw
te zijn.
Heb je er wel eens over gedacht wat dàt voor dagen zijn - voor háár?
VAN WEZEL.

Maar dat heeft ze toch....
Mevrouw VAN AARSEN,

snel.

.... vooruit geweten! o ja! Ik zal je eens wat anders zeggen: Een vrouw weet nóóit
iets vóor ze 't ondervindt. Daar denken
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we niet abstract genoeg voor. Anders trouwde er nooit een met een zee-officier.
VAN WEZEL.

Heeft Ada tegen u geklaagd?
Mevrouw VAN AARSEN.

En me verzocht er jou eens over te spreken? Kom jongen, waar denk je aan! Maar
dat gesukkel van de laatste maanden heeft me bezorgd gemaakt; 'k had er je al eer
over willen spreken. Ga nu zelf eens na wat haar leven is sommige dagen. Ze stáat
er op om met je te ontbijten. Dat is om halftien afgeloopen. Dan geef je ze een zoen,
steekt een sigaar op en verdwijnt. Tot één uur. Haastig je tweede ontbijt, soms
verstrooid door al je zaken, soms nog een courant inziend, en vóór tweeën verdwijn
je alweer. Tot vijf uur, soms halfzes. Jij kunt het niet helpen dat je dan wel eens wat
moe bent en niet heel spraakzaam. Enfin - dat komt aan tafel weer bij en daarna daarna.... als het eens bizonder gezellig is, heeft zij haar man bij zich tot tien uur,
altijd, wanneer er geen dringende zaken zijn of.... vergaderingen!.... Om tien uur
verdwijnt meneer ten derden male in zijn kantoor, mevrouw zit nog wat te lezen,
blaart een tijdschrift of mode-journaal door, ziet tegen elf uur gapend naar de pendule,
reddert wat op en gaat naar bed. Als meneer om één of twee uur boven komt, slaapt
ze meestal zoo rustig, dat hij het jammer vindt haar wakker te maken voor een
laatsten nachtzoen. Daar - zelfs op Zondag, als de vrouw van een arbeider haar
man bij zich heeft, moet zij hem missen. Want Zondag is zoo'n rustige dag om zijn
particuliere correspondentie af te doen, of zijn vak-tijdschriften bij te houden.
(Op eens heel ernstig).

Wouter, voel je wat ik zeggen wil?
(Van Wezel ziet nadenkend voor zich).

Voel je het verschil? Wat moet ze ingodsnaam uitvoeren al die uren alleen? Moet
ze zich niet verwaarloosd, veronachtzaamd voelen? Alles gaat vóór, zij komt
achteraan?
VAN WEZEL.

Maar wat wil u dan eigenlijk? Daar is toch niets aan te doen. Ik kan toch niet voor
de gezelligheid mijn zaken verwaarloozen.
Mevrouw VAN AARSEN.

Voor háár geluk niet wat transigeeren? Wat minder voor de maatschappij, wat meer
voor je vrouw zijn? Kàn dat niet? 't Is toch de persoon van wie je 't meeste houdt,
niet?
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VAN WEZEL.

Dat weet u best!
(Hij loopt onrustig heen en weer).

Maar hoeveel honderden vrouwen zijn er altijd geweest....
Mevrouw VAN AARSEN,

snel.

Die zich om dezelfde reden ongelukkig gevoeld hebben? Zeker - daar heb je gelijk
in! Die langzamerhand zich geschikt, of die afleiding gezocht hebben - o p d e e e n
o f a n d e r e m a n i e r !.... En je vergeet één ding.... Vroeger verkeerde de vrouw
in een veel gunstiger pozitie.
VAN WEZEL

ziet haar verbaasd aan.

U zegt dat vròeger.... kom mama!
Mevrouw VAN AARSEN.

Dat vroeger - onder dezelfde omstandigheden - de vrouw er veel beter aan toe was,
ja. Om de eenvoudige reden dat vroeger een vrouw zelf haar huishouden deed.
Zelfs in de hóógste standen vond ze dat niet beneden zich. Maar in de laatste
vijfentwintig jaar is dat veranderd. Een ontwikkeld man trouwt niet met een....
ménagère - zoo is 't immers?
VAN WEZEL

haalt de schouders op.

Laten we daarover nu maar niet kibbelen.
Mevrouw VAN AARSEN.

Ik wil niet met je kibbelen. Ik wil je alleen maar vragen: hoe verbazend superieur
moeten die moderne vrouwtjes wel zijn, om de weelde van het niets-doen te kunnen
verdragen! En de meesten zijn niet superieur, net zoo min als haar echtgenooten,
die dagelijks in 't gareel loopen. Je weet wel, Ada had geen lust in huishoudelijke
bezigheden - ik had geen slag ze er aan te zetten - jij vondt, toen je met haar
geëngageerd was, het óók niet noodig: je kon goed personeel nemen. Nu dat heb
je gedaan, en 't gevolg is dat Ada niets hòeft te doen.... ergo, niets doet. En nu staat,
na twee jaar, haar man - de knappe rechtsgeleerde - de psycholoog van de balie verbaasd dat zij lijdt aan prikkelbaarheid, hoofdpijn, de dokter zegt zelfs: aan
bloedarmoede.... en zijn schoonmoeder moet er bij komen om het kind bij den naam
te noemen: aan v e r v e l i n g ! Dat zijn vrouw, die heel anders zijn mag en zijn mòet
dan haar moeder en grootmoeder, nu ook heel anders moet behandeld worden,
dáár heeft hij niet aan gedacht.
VAN WEZEL

wat driftig.
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Mevrouw VAN AARSEN.

Och jongen, denk eens, als je altijd romannetjes lezen en altijd piano spelen kunt,
en je kunt met je man niet praten over je lectuur, en je man luistert niet naar je
piano-spel.... ik verzeker je, de aardigheid gaat er gauw àf in de doodsche, leege
kamers! En je zult toch niet willen dat de kennissen a l t i j d de plaats van den man
innemen, wel?
VAN WEZEL

ziet haar vragend aan, dan nadenkend voor zich.

Mevrouw VAN AARSEN.

Geloof je niet dat ik den spijker op den kop sla, Wouter? Och-heer, niets-doen is
zulk een zwaar werk, zelfs menschen die den leeftijd van bloedarmoede al lang
gepasseerd zijn, kunnen er soms nog niet tegen. Daar heb je mijn ouwen vriend
Van der Wegen, oud-Raad van Indië, een kranig baasje nog toen hij een paar jaar
geleden terugkwam. Wat is ie in dien korten tijd, door altijd societeit-loopen en aan
klets-tafeltjes zitten, een zeur geworden. Kasian! Als een ouwe baker belust op
chronique scandaleuse, op 't laatste stadsnieuwtje!.... Gisteren sprak hij mij aan in
't Bosch, had het over allerlei praatjes, over die historie van den Spaanschen
diplomaat met dat freuletje - eindelijk waarachtig ook nog over Ada en haar fietsen
- scheen ze nog al eens te zien.... nee.... enfin ik wou maar zeggen, zoo'n Van der
Wegen....
VAN WEZEL,

bruusk invallend.

Nee - U wou iets ànders zeggen!.... Wat zei-ie van Ada?
Mevrouw VAN AARSEN.

Wel nee.... Allemachtig, jongen, je doet me schrikken.
VAN WEZEL.

Ik ben volmaakt kalm. Wat zei Van der Wegen van Ada?
Mevrouw VAN AARSEN.

Niets. Er valt niets van Ada te zeggen. En dan tegen haar moeder! Wat denk je nu
toch?
VAN WEZEL,

haastig.

Ik denk....
(Beheerscht zich).

Ik merk duidelijk dat u me iets verzwijgt. U moet het zelf weten.
Mevrouw VAN AARSEN.

Nee - nu wordt het te gek. Nu zou je nog gaan meenen dat er heel wat achter stak.
Stel je voor: Van der Wegen, met z'n
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dik, rood gezicht, spierwit haar, zóó'n breejen lachenden mond - 'n pater-goed-leven!
- en die dan met 'n knipoog zegt: ‘laat Van Wezel maar wat beter op z'n vrouwtje
passen!’ dan z'n hoed afneemt en schuddend van plezier doorgaat. 't Is serieus,
hè?
VAN WEZEL,

strak.

Waar had hij ze gezien? Met wie?
Mevrouw VAN AARSEN.

Daar zei hij niets van. Ze heeft immers haar vast clubje.
VAN WEZEL.

O, en daar kletsen ze al over. Welzeker!
Mevrouw VAN AARSEN.

Maar dat aardigheidje van Van der Wegen hoef je je nu toch niet aan te trekken....
VAN WEZEL

voor zich.

Daar kletsen ze nu al over....
Mevrouw VAN AARSEN,

ernstiger.

Natuurlijk zou ik het ook.... wel jàmmer vinden als Ada op deze manier op de praat
kwam.
VAN WEZEL.

Maar Emilie Weber dan? Weber laat het haar toch ook toe. Van Rechteren is hun
huisvriend.
Mevrouw VAN AARSEN.

Maar Wouter, je weet toch veel te goed dat de een doen kan wat de ander laten
moet. Wie neemt nu Emy ooit au sérieux? En die malle Van Rechteren, die kwibus!
VAN WEZEL.

Dus u denkt dat ze Ada wèl au sérieux nemen in dit geval?....
Mevrouw VAN AARSEN.

Ik had het nu over Emy. Zóó'n vrouwtje kan zooveel doen. Iedereen weet als bij
instinct dat ze toch nooit gevaar loopt. Waardoor.... ja, wie kan dat zeggen? Of 't
voor haar prouveert - is ook nog de vraag!.... Maar - jij weet best dat Ada niet is als
Emy. En daarom - zou je er niets aan kunnen doen dat ze wat minder aan zichzelf
wordt overgelaten?
VAN WEZEL.

U hecht dus wèl aan die praatjes!
Mevrouw VAN AARSEN.
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Nee - daar zeg ik het niet om. Heelemaal om Ada zelf, en om jou! Je weet, ik heb
me nog nooit met jullie zaken bemoeid, die
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heele twee jaar. Maar dit mag ik nu toch wel zeggen. Ik geloof dat het voor jullie
beiden beter zou zijn, als 't niet zoo doorging.
VAN WEZEL

Zoo d o o r g i n g ? Weet u soms nog meer wat u n i e t zegt?
Mevrouw VAN AARSEN.

Niets meer. Op mijn woord. Ik waarschuw alleen. 't Is wel heel jammer dat jullie nog
geen....
(Er wordt geklopt).

VAN WEZEL.

Ja!
KLERK.

Meneer, daar zijn de heeren.
VAN WEZEL.

Ik kom.
(Klerk af).

U Excuzeert me....
(Geeft haar de hand).

Ik dank u voor de waarschuwing, en ik verzeker u....
(Er wordt luid gescheld).

O, daar zal Ada zijn - u ziet ze dus nog. Adieu.
(Af, in 't kantoor).

Mevrouw VAN AARSEN,

voor zich.

Ik geloof dat dit wel voldoende zal zijn. En anders....
Ada komt binnen met Emilie Weber, Abbing en Van Rechteren.
ADA,

26 jaar, blond, lief uiterlijk. In fiets-costuum. Praat nerveus. Snelt toe op Mevr. Van Aarsen,
een bos veldbloemen in de hand.

Dag moedertje, dag moes!
(Kust haar).

Dag, mijn eigen goeie moeder!
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(Kust haar herhaaldelijk).

Mevrouw VAN AARSEN,

lachend.

Dag A-tje, dag lieveling.
(Maakt zich los).

Je zou me onbeleefd maken tegen je gezelschap. Dag Emy.
(Reikt haar de hand, buigt voor de heeren die beleefd groeten).

EMY,

26 jaar, brunette, pikant, gracieus, bewegelijk, coquet, flirt met Van Rechteren. Ook in
fietspak.

't Is een opgewonden standje, mevrouw!
Mevrouw VAN AARSEN.

Nu - lang niet altijd.
EMY.

O, maar vanmiddag - net nog een schoolmeisje! Hè, Abbing?
ABBING,

28 jaar, blond, knap, sympathiek. Niet krachtig.
(Ernstig en met bewondering naar Ada ziende).

O nee - wel jong, maar heel anders - heel anders!
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ADA.

O moeder, 't was ook zoo heerlijk buiten, overal zon en bloeiende boomen, meidoorn,
seringen - heerlijk! En dan bij 't fietsen die goddelijk koele lucht langs je gezicht!
Mevrouw VAN AARSEN.

Ja - ik heb er onder 't rijden ook van genoten. Jij hebt mij niet gezien - ik jòu wel.
ADA,

verwonderd en iets verlegen.

Hebt u ons gezien?
VAN RECHTEREN,

dertiger, donker, zorgvuldig gescheiden haar. Knevel met opgedraaide punten, levendig.

O jé!
EMY

tot Van Rechteren.

Hou je toch stil!
Mevrouw VAN AARSEN

tot Ada.

Ja. Maar je zat toen niet op de fiets. Je was aan 't bloemen plukken.... heel ijverig....
Meneer Abbing hielp, geloof ik....
ADA.

O ja - en Emy ook - voorbij Clingendaal.
(Haastig doorpratend)

Kijk, daar zijn ze. Snoezig, hè? Die koekoeksbloemen, die mooie slanke halmen,
en hier die boterbloempjes. Hoe prachtig goud die bekertjes - net of ze vol
zonneschijn zijn!
EMY.

Die Ada!
Abbing is dicht bij Ada gekomen, ziet verrukt naar haar.
Mevrouw VAN AARSEN

let op beiden, zonder iets te doen blijken. Tot Van Rechteren.

En u, meneer Van Rechteren, houdt u ook zooveel van veldbloempjes?.... of meer
van serre-bloemen?
VAN RECHTEREN,
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zeer beleefd.

Dat hangt voor mij wel wat van het seizoen af, mevrouw.
EMY.

En van 't milieu!
Mevrouw VAN AARSEN,

lachend.
(Tot Emy)

Denk je?
(Tot Van Rechteren).

Ja, waarschijnlijk ook wel van de streek waar u is?
VAN RECHTEREN,

buigend.

Zooals u wilt mevrouw.
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Mevrouw VAN AARSEN,

a.b.

Zooals ik wil?.... Nee - meneer Van Rechteren, die verantwoordelijkheid zou me
wat zwaar worden.... Uw tijdelijke voorkeurtjes moet u maar zelf regelen....
EMY

kijkt lachend naar Van Rechteren.

Attrape!
Mevrouw VAN AARSEN

met een blik naar de pendule.

Ik hou u met dat al maar allemaal staande - na zooveel vermoeienissen. Ik moet nu
weg.
(Tot Ada).

Als ik wat voorspoed heb met mijn vizites, kom ik straks nog even terug, kindje.
ADA.

Ja, ja - dòe u dat. Gezellig! Wouter zal wel weer niet vóor zes uur zichtbaar worden.
Mevrouw VAN AARSEN.

Nu goed dan. Dag Emy! Heeren!
ADA

brengt haar moeder tot buiten de kamerdeur, na gescheld te hebben. Dan haar kussend:

Dag moedertje!
Mevrouw Van Aarsen af.
Emy gaat heel lui en nonchalant in een fauteuil zitten, de beenen over elkaar. Van
Rechteren zet zich dicht bij haar. Abbing staat iets van hem af, ziet naar Ada.
ADA,

terugkeerend, weifelend.

Och, Emy, wil jij even de honneurs waarnemen en jezelf ook van thee bedienen?
EMY,

wat verwonderd, blijft lui zitten.

Jawel, met plezier - maar ik ben meer dan lui.
ADA
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gaat naar de deur van haar kamer.

Nu, wacht dan een oogenblik, ik wou me even wat verkleeden, ik ben in een minuut
klaar.
EMY,

verbaasd.

Verkleeden?! Waarom?
ABBING.

Doe u dat niet! 't Staat u zoo goed. Blijf zóo.
ADA,

wat verlegen.

Ja maar, mijn man ziet me liever niet in huis met mijn fietspak.
EMY.

Neem me niet kwalijk, A-tje, maar dat vind ik dwaas van
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Wouter. Zoo iets zou ik hem afleeren.
(Tot Van Rechteren).

Wat zeg jij er van? Je zit zoo soezerig te kijken. Komaan!
VAN RECHTEREN.

Ik?.... Mijn stelregel voor dames is altijd: als je kleed een ander hindert, zoo trek het
uit!
ABBING

kijkt verstoord naar Van Rechteren; tot Ada, die weifelend naar hem luistert:

Blijf zóo - U ziet er zoo.... zoo echt jongemeisjes-achtig uit.
EMY,

tot Van Rechteren.

Hou jij je stelregels maar voor je!
VAN RECHTEREN.

Ze zijn heel praktisch, dat verzeker ik je. Proefondervindelijke wijsbegeerte! Maar
ik begrijp Van Wezel niet. Kun je nu iets aardigers vinden dan zoo'n kort rokje?
(Ziet naar Emy's voeten en enkels die onder haar rok uitkomen).

EMY,

zonder haar houding te veranderen.

Ja, dat kennen we: die voorliefde van joù voor korte rokjes!
ABBING

tot Ada.

Blijft u zoo?
EMY

tot Van Rechteren.

Is ze voorgoed weggefladderd - of komt ze 't volgend seizoen terug?
VAN RECHTEREN,

zich tot haar overbuigend.

Wie, schoone elf?
EMY.

Nou zeg - niet zoo onnoozel! - 't korte rokje natuurlijk.
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VAN RECHTEREN

lacht, staat op, gaat naar Abbing, slaat hem op den schouder.

Wil ik 't eens vragen, ouwe jongen?
ABBING.

Jij?
VAN RECHTEREN.

Geen vrouw heeft mij nog ooit iets geweigerd.
EMY.

Hei - hei! Dat's te kras, hoor!
VAN RECHTEREN

gaat weer naar haar toe.

Versta me goed - ik ben altijd héél discreet in 't vragen geweest.
ADA

tot Abbing, na een oogenblik.

'k Begrijp niet wat u er voor bizonders aan ziet - maar ik kan wel zoo blijven.
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VAN RECHTEREN

tot Emy.

Zie je nu wel!
EMY.

Bravo! Verzet tegen de tirannen! Nu schenk ik tot belooning thee.
ADA.

Nee, zeker niet. Dat zal ìk nu wel doen.
(Gaat naar de theetafel, door Abbing gevolgd).

ABBING.

Mag ik u helpen?
ADA.

Heel graag! Meneer Van Rechteren, ook een kopje?
VAN RECHTEREN.

O dank u: mijn zenuwen, mijn zenuwen! Die permitteeren 't mij niet.
EMY.

Hij snakt al naar z'n ‘zeventien’.
ADA.

O, ik kan u wel iets anders geven.
VAN RECHTEREN.

Merci! Vuige laster! Ik haat bodega's. De zitplaatsen zijn me te hard!
(Maakt Emy met spottend gebaar opmerkzaam op Abbing, die Ada helpt. Zet zich voor de
piano en begint te spelen: ‘L'amour est enfant de bohême’ etc.).

EMY,

een kop thee van Abbing aannemend.

Dank je wel, galante ridder. Toe, A-tje, geef me ook wat te knabbelen.
ADA

reikt naar de bonbonnière.

'k Wou het juist doen. Zoek maar uit.
EMY.

Dank je. Dat lijkt me bizonder.
(Zoekt en kiest een bonbon, knabbelt er op).
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wendt zich op zijn krukje om, zingend:

‘Si tu m'aimes, Carmen!’
EMY.

Wat is 't, stakker, heb je trek?
VAN RECHTEREN.

Ik heb altijd trek in zoo iets.... à croquer!
(Steekt de hand uit).

EMY.

Handen thuis!
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VAN RECHTEREN.

Och heer - 't eeuwige parool! En ik zou zoo graag....
(Beide handen bewegend.

EMY.

Zoet stil zitten - anders krijg je heelemaal niets.
ADA,

die lachend naar hem kijkt, terwijl Abbing de oogen niet van háár af heeft.

Maar Emy!
VAN RECHTEREN

knielt neer voor Emy, herhalend:

‘Si tu m'aimes, Carmen!’
EMY.

Ziezoo, nou ben je lief. Handen op den rug. Goed zoo. Mond open. Oogen toe.
(Richt nu een bonbon naar zijn mond).

VAN RECHTEREN

grijpt plotseling haar hand, kust die herhaaldelijk.

ADA

wendt zich af naar het theeblad.

ABBING

ziet geërgerd toe, haalt de schouders op.

EMY

ziet glimlachend op Van Rechteren neer, laat hem haar hand eenige oogenblikken. Spottend:

Die houding staat je niet meer, beste jongen. De tijd van den knieval is voorbij. Je
zult wat anders moeten bedenken.
VAN RECHTEREN,

nog haar hand vasthoudend.

Hè?
EMY,
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kwazi-ernstig.

De maan begint te schijnen - de meest òn-poëtische maan die je denken kunt.
VAN RECHTEREN
staat snel op, voelt op zijn achterhoofd.

EMY.

Nog niet te voelen. Wel te zien. Thuis met twee spiegels. Zoo.
(Maakt beweging van een spiegel voor en achter 't hoofd te houden. Lacht. Dan plotseling
opschrikkend).

Kinderen, kinderen! 'k Moet weg. Naar huis. Mijn man wacht - mijn heer en meester!
Presto - prestissimo!
VAN RECHTEREN.

Laat hem wachten!
EMY.

O, als jij het was - zeker! Maar mijn goeiert laat ik niet wachten - verstaat u, meneer
Van Rechteren?
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VAN RECHTEREN.

De wereld topsy-turvy! Vrouwen die meer om den wettige geven dan om mij!.... Mijn
stelregel voor getrouwde vrouwen....
EMY,

invallend.

Nu ja, die kennen we. Dag A-tje, dag kind - tot morgen, hoor. Als 't mooi weer is,
nog eens lustig op de fiets. 'k Geloof dat het je erg veel goed doet!....
ADA

wat verlegen.

Zoo.... Dag Emy.
EMY.

Kom, volgelingen, kom! Of blijft vriend Abbing soms nog....?
ABBING,

confuus.

Nee.... nee.... Ik mag niet indiscreet zijn.
(Ziet naar Ada, die voor zich kijkt en zwijgt. Reikt naar de hand).

Dus tot morgen?
ADA,

zacht.

Ja.
VAN RECHTEREN,

met strijkages.

Good bye, mevrouw Van Wezel, good bye!
Ada geleidt hen naar de deur. Emy voor, dan Van Rechteren, dan Abbing. Bij de
uitgang wendt deze zich nog om, ziet Ada vast aan, buigt. Allen af).
ADA

staat eenige oogenblikken in gedachten, gaat dan naar de bouquet, ruikt eraan, diep
opsnuivend. Beziet zich eensklaps, snel naar haar kamerdeur. Hoort tikken.

Ja.
(Abbing komt binnen)
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U?....
ABBING.

Mag ik nog wat met u praten?
ADA.

Wachten de anderen niet op u?
ABBING.

Nee.... Vindt u goed dat ik nog even blijf?
ADA.

Waarom niet? Willen we hier gaan zitten?
(Zet zich op een causeuse, wijst hem een lagen stoel naast haar).

ABBING.

Graag. Ik kan eigenlijk nooit goed met u praten, als Van Rechteren er bij is. Hij doet
zoo mal.
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ADA.

Hij is wel amuzant.
ABBING.

't Is een goeie kerel, - ik was blij dat ik hem hier weer terugzag, maar in gezelschap
van dames vind ik hem dikwijls zoo ontzettend laf.
ADA.

'k Heb wel eens gedacht, hoe is 't mogelijk dat hij uw vriend is?
ABBING,

zacht, met nadruk.

Datzelfde denk ik altijd van u en mevrouw Weber.
ADA.

O, wij zijn samen op kostschool geweest, en u weet niet hoe innig goedhartig zij is.
ABBING.

Maar zoo coquet!
ADA.

Och - ze flirt graag - ze amuzeert zich graag. Vindt u dat zoo erg?
ABBING.

Nee.... van háár niet. Maar.... van ù zou ik het wel heel erg vinden.
ADA

ziet hem verwonderd aan.

ABBING,

heel ernstig.

Ik zou het zoo ver beneden u vinden.
ADA,

wat onrustig, schijnbaar luchtig.

Kom, meneer Abbing, nu neemt u het veel te zwaar op. Waarom wordt u in eens
zoo ernstig?
ABBING.

Dat wòrd ik niet, - dat bèn ik altijd, als ik aan u denk. Van toen ik voor 't eerst met
u kennis maakte, u weet nog wel, 't is nu drie maanden geleden dat Van Rechteren
me aan u voorstelde in de Opera, en aan meneer en mevrouw Weber....
ADA.

Ja - bij de Lohengrin-opvoering.
ABBING.

Groot Nederland. Jaargang 1

't Was juist de eerste keer dat ik uitging sedert mijn terugkeer uit het buitenland; de
eerste keer sedert den dood van mijn moeder....
ADA,

na een oogenblik.

U woonde vroeger buiten met uw moeder?
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ABBING.

Ja. Ik kon het er niet meer uithouden, toen ze gestorven was. Goed, lief moedertje!
Ik ben op reis gegaan en uitgebleven. Ik durf nu haast niet meer terug naar dat leege
huis. U zult dat kunnen begrijpen.... U houdt zelf zooveel van uw moeder.
ADA.

Ja - ja.... U zag er dáárom zoo melancholiek uit?
ABBING.

En toen ik hier voor 't eerst weer uitging, na lang aanhouden van Van Rechteren; hij was zoo hartelijk voor me die dagen! - toen ontmoette ik u. Ik vond u dadelijk zoo
heel anders dan mevrouw Weber, dan àl die dames in de loges om u heen. En u
was zoo diep geëmotionneerd door de muziek - u zat zoo stil - met tranen in de
oogen. Ik voelde in u dadelijk zoo'n groote teerheid.... zoo iets wat me in vrouwen
't meeste aantrekt.... En hoe meer ik u heb leeren kennen, - hoe meer ik ben
aangetrokken door dat teere in u - ook door die groote liefde voor uw moeder. Toch
is er toen nog iets bijgekomen - ik durf dat haast niet....
ADA,

ontroerd, zacht.

Nee - zeg u dat dan maar niet.
ABBING,

dringend.

Màg ik niet? Mag ik u niet zeggen dat u me later dikwijls voorkwam als een jonge
vrouw die.... niet gelukkig is?
ADA,

met poging tot zelfbeheersching.

Nee, dat mag u zeker niet - dat is volstrekt niet waar. Ik begrijp niet hoe u daaraan
komt.... hoe u dat dùrft zeggen....
ABBING.

't Was of ik het nu en dan in uw oogen las. Iets als een stille klacht in droef staren.
Soms wordt u bleek, trekt er iets om uw mond, als er over huwelijksgeluk gesproken
wordt.
ADA,

hoofdschuddend.

Nee - dat mag u niet denken....
ABBING,

invallend.
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Ontken het toch niet!.... O, dat ontkennen is weer zoo innig lief van u.... Ik weet het
immers wel. Mijn eigen eenzaamheid heeft me de uwe doen voelen.... God, wat is
het leven toch wreed, dat het schatten geeft aan wie ze niet waardeeren - - terwijl
anderen haast sterven van verlangen er naar!
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ADA

Is het leven voor u zoo wreed?
ABBING

ziet haar plotseling met de grootste innig heid aan.

ADA

schrikt, wijkt iets terug.

ABBING,

hartstochtelijk.

Ja, Ada, - o laat ik je maar zóó noemen: ìn me zelf hoor ik dien naam toch altijd! ik vòel het leven zoo wreed den laatsten tijd. En toch ook soms zoo zalig.... Want
jij hebt er iets nieuws in gebracht, - iets wat ik nog niet kende - iets zoo moois, zoo
heerlijks, als ik niet dacht dat bestaan kon!
ADA,

onrustig, zwak.

Zwijg nu.... toe, zwijg nu!
ABBING.

Nee - ik kàn niet langer zwijgen.... ik mòet het je zeggen, nú héélemaal, al was 't
alleen omdat je weten zou hoe dankbaar ik je ben!.... Na mijn groot verlies heb ik
gereisd om afleiding te vinden, en toen ik hier kwam, heb ik eerst geleefd als zooveel
jongelui hier, - eigenlijk het leven van een straatarm mensch - van den eenen dag
in den anderen, van de hand in de tand. Toen heb ik jòu ontmoet. En jij bent voor
me geworden een heerlijkheid, - je hebt mijn dagen gevuld met mooie gedachten,
je hebt mijn ziel doen opleven in een innigheid van gevoel, zooals ik nog nooit had
gekend!.... Toch - - heb ik me zoo dikwijls radeloos rampzalig gevoeld, omdat je
zoo onbereikbaar voor me bent, omdat ik niet anders dan op een afstand je vereeren
mag - je liefhebben.... misschien....
ADA,

hevig ontroerd.

O!....
ABBING.

Ja, nu heb ik het tòch gezegd, wat me zoo dikwijls naar de keel geweld is, en wat
ik je nooit had w i l l e n zeggen.... O Ada, ik heb je zoo innig, innig lief!
ADA,

half schreiend.
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O God - hoe vreeselijk!
ABBING.

Maar ik vráág je immers niets - ik zèg het je alleen maar - en als ik je er verdriet
mee doe, vergeef het me dan. Laat me in stilte je liefhebben als mijn vertroosting,
je vereeren als een heilige!
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ADA

ziet snel ademend op hem neer.

ABBING

neemt haar hand, drukt die aan zijn lippen.

VAN WEZEL

is onder het laatste spreken van Abbing binnengekomen uit zijn kantoor, zonder dat zij hem
gemerkt hebben. Streng maar kalm.

Laat die hand los, meneer Abbing.
ABBING

met een schok overeind, hevig verschrikt, maakt een beweging naar de deur, blijft staan.

ADA

zit verbijsterd haar man aan te staren, onbewegelijk.

VAN WEZEL

doet een stap naar Abbing.

U begrijpt den hoogen ernst van dit oogenblik. We staan hier tegenover elkaar in
een verhouding, waarbij de meesten maar één uitweg zouden weten: een duel.
Maar ik wensch niet te duelleeren. Ik meen dat het beter is een paar ernstige woorden
met elkaar te spreken.
ABBING,

somber.

Ik ben anders bereid u elke voldoening te geven.
VAN WEZEL.

Is u daartoe bij machte? - dat is een tweede. Wat verstaat u onder voldoening? Dat
ik u de gelegenheid geef mij nu nog lichamelijk te kwetsen - of èrger? Acht u dat
voldoening?
ABBING,

moedeloos.

Ik begrijp niet wat u dàn wilt.
VAN WEZEL.
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Hebt u daareven wel begrepen wat u zelf wilde, meneer Abbing? Hebt u er een
oogenblik aan gedacht welk gevaarlijk spel u speelde? Ik heb gehoord dat u een
ernstig jongmensch is: daarom vraag ik u dit, in plaats van op te stuiven en u direct
de deur te wijzen.
ABBING

blijft besluiteloos, vragend hem aanzien.

ADA

is langzaam opgestaan en naar de deur van haar kamer gegaan.

VAN WEZEL.

Je hòeft niet weg te gaan, Ada!....
(Tot Abbing).

Ik wil met u spreken, omdat ik u voor een man van eer houd. Dat u veel sympathie
voor mijn vrouw voelt, kan ik allerminst u kwalijk nemen. Mijn eigen gevoelens voor
haar zijn mij de beste verklaring voor de uwe. U hebt - en door m i j n schuld - mijn
vrouw veel alleen gezien, u hebt gedacht dat ik haar verwaarloosde. Als gevolg
hiervan hebt u gemeend dat ik haar niet waard was.
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ABBING.

Maar....
VAN WEZEL.

Laat ons de waarheid durven zeggen, meneer Abbing. Ik neem u dat niet kwalijk de schijn was tegen me. Maar wat hebt u toen gedaan? U hebt, toegevend aan uw
gevoel, misschien zonder het te willen, haar sympathie, of haar medelijden, in elk
geval haar liefde trachten te winnen. U hebt getracht mijn vrouw van mij te
vervreemden.
ABBING.

Nee, meneer Van Wezel, dat heb ik niet. Ik heb alleen aan Mevrouw bekend....
VAN WEZEL,

invallend.

Wat u v o e l d e .... Juist. Maar u weet best dat dàt een der middelen is - àls er
mogelijkheid bestaat - om een vrouw ontrouw te doen worden. Daar kan ik in dit
geval kalm over praten, omdat die mogelijkheid hier n i e t bestaat. Mijn vrouw kàn
me niet ontrouw worden, daarvoor heeft ze mij te lief, en ik háár.
ADA

ademt ruimer, ziet naar hem met veel innigheid.

VAN WEZEL.

Het eenige wat u zou hebben kunnen bereiken, is: haar in verwarring, haar tijdelijk
in tweestrijd brengen.
ABBING.

Dat heb ik niet gewild.
VAN WEZEL.

Dan hebt u 't beproefd zonder het te willen. En àls het u gelukt was.... Dan - meneer
Abbing - dàn - - wat hadt u dan een kwaad aangericht. Dan hadt u haar en mij diep
ongelukkig gemaakt, en ten slotte uzelf ook. U hebt dat niet voorzien, u hebt
gehandeld naar den drang van uw hart, u hebt misschien niets kwaads bedoeld,
maar dan hebt u grenzenloos lichtzinnig gehandeld.
ABBING.

Maar ik verzeker u: ik heb mevrouw nooit iets gevraagd, geen enkele gunst.
VAN WEZEL.

Dat geloof ik, als u het zegt. Maar.... als u iets gegeven was....
ADA,

schrikkend.

Wouter!

Groot Nederland. Jaargang 1

120

VAN WEZEL.

Als ik het onderstelde, zou ik het niet zeggen. Juist het gevoel van volkomen
zekerheid doet me zoo spreken. Meneer Abbing moet begrijpen waartoe hij
onwillekeurig komen zou. Dat hij als een dief zou staan in mijn huis, zich vergrijpend
aan mijn eigendom. En
(tot Abbing)

wat zou u kunnen teruggeven voor de eer en het geluk van mijn huis? Ik wil niet
spreken over het groote, het ondraaglijke verdriet, dat u mij zou aandoen....
(Ada heeft moeite haar schreien te bedwingen),

maar wáartoe zou u de vrouw, die voor u waarschijnlijk het hóógste verpersoonlijkt,
die u voor mij veel te goed acht....
ABBING.

Maar meneer....
VAN WEZEL.

Ontken het niet. Waartoe zou u háár gebracht hebben, àls ze nu eens werkelijk uw
liefde had beantwoord?
ABBING

staart weifelend voor zich.

VAN WEZEL.

Ik zal het u zeggen. Tot een bestaan van leugen en bedrog - tot een leven van
onoprechtheid tegenover mij en haar heele omgeving, tot een leven van een-en-al
vernedering en verlaging.... Dat zou haar bestaan worden.
ABBING,

fier en driftig.

O nee - dat zeker niet!
VAN WEZEL.

Dat niet? - Maar wat dàn? Hebt u dan soms gemeend, dat ik zoo maar afstand van
mijn vrouw zou doen, omdat het een ander invalt ook van haar te gaan houden? Of
zelfs als zij zich een oogenblik verbeeldde meer van een ander te houden?
ABBING.

Dus zelfs....
VAN WEZEL,

zijn kalmte verliezend.

Dus zelfs?.... In geen geval.... Nooit! Mijn vrouw heeft zich uit liefde aan mij
verbonden, uit liefde haar woord gegeven. Ik stel haar veel te hoog om te kunnen
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denken, dat zij gelukkig zou kunnen zijn als zij haar woord brak - gelukkig ten koste
van m i j n ongeluk! Voelt u dat?
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ABBING

buigt het hoofd.

VAN WEZEL.

Ik wil haar niet missen - nooit! Nooit geef ik haar haar woord terug - zoolang ik leef
- zelfs als w i l d e zij het. Maar ik heb de overtuiging dat zij het n i e t wil, dat zij het
nooit willen zal.
ADA

is snel naar hem toegegaan, heeft met beide handen zijn hand genomen.

VAN WEZEL,

rustiger.

U ziet het - meneer Abbing. Ik zou mijn geluk verdedigd hebben tot het uiterste,
maar 't is niet noodig. Ik ben wat onvoorzichtig geweest - dat is uw excuus. U zult
nu wel begrepen hebben waarom ik u geen scène maakte, waarom ik tot u gesproken
heb als man tot man....
ABBING,

na eenige oogenblikken van tweestrijd.

Meneer Van Wezel.... U begrijpt dat ik niet veel zeggen kan.... Ik beken mijn ongelijk.
Al wat ik tegen mevrouw gezegd heb, is voor mij innige waarheid. Maar ik had het
niet mógen zeggen. Ik voel dat ik mij niet verneder u mijn excuzes aan te bieden.
Eisch wat u wilt.
VAN WEZEL.

Dit is genoeg. Alleen vraag ik u als man van eer stipte geheimhouding van wat hier
is voorgevallen. En dan tracht u natuurlijk niet meer mijn vrouw te ontmoeten....
ABBING,

somber.

Morgen verlaat ik Den Haag.
(Gaat naar de deur)

ADA,

zacht, heel ernstig.

Meneer Abbing, misschien hebt u mij iets te vergeven.
(Reikt hem de hand).
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ABBING.

Nee mevrouw. Het is uw schuld niet, dat het leven voor mij zoo wreed is.
(Gaat heen).

ADA

laat het hoofd tegen Wouter's schouder rusten.

O Wouter, ik schaam me zoo!
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VAN WEZEL,

zacht haar hoofd streelend.

Waarom kindje? Omdat je een oogenblik met je zelf in de war raakte? Omdat je
vrouw genoeg bent om een beetje onder den invloed te komen van een sympathieken
jongen, die je toont dat hij heel veel van je houdt? Maar - - ik heb immers geen
moment aan je getwijfeld. Kom, zie me aan!
(Hij dwingt haar hem aan te zien).

ADA.

Ik schaam me juist.... omdat ik wèl een oogenblik aan mezelf getwijfeld heb. En hoe
is 't mogelijk?!
(Ziet hem bewonderend aan).

VAN WEZEL.

Dat 't mogelijk was, is waarschijnlijk ook m i j n schuld: ik moet me dus mèt je
schamen.
ADA.

Nee - nee!.... Jouw schuld niet.
VAN WEZEL,

beslist.

Ja - tòch! Er moet verandering komen. Ik zal wel maatregelen nemen. Ik heb je veel
te veel alleen gelaten.
ADA.

Maar dat kòn toch niet anders.... Toe man - dat moet je om mij niet veranderen. 't
Zou net zijn of ik je van je werk afhield. Dat moet je niet doen.
VAN WEZEL.

Ik weet nu best wat ik voor ons geluk doen moet. Niemand zal ooit meer mogen
denken dat ik jou verwaarloos. Niemand mag jou ooit meer aan 't twijfelen brengen....
ADA,

smeekend.

Zeg dat nu niet meer....
VAN WEZEL.

Ik beloof het je.... Maar dan ook niet meer tegenstribbelen. Wie zegt je dat ik geen
werk voor ons sámen weet?
ADA,

ontroerd.
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O Wouter, hoe heerlijk! Wat zal ons leven nu nog mooi worden!.... O, toen je zoo
flink optradt en je recht verdedigde en zei dat je mij m'n woord nooit terug zou geven
en me nooit zou willen missen, - toen voelde ik dat ik zoo boven alles en iedereen
veel van je hou! Jij
(Zij kust hem)

jij bent mijn eigen, eigen beste man!....
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VAN WEZEL,

goedig.

't Was toch stakkerig voor dien jongen.
ADA.

Ja, ik had ook met Abbing te doen, maar zie je - ik vind het toch zoo goed dat je
hem zoo flink hebt aangepakt. Heerlijk dat hij morgen weggaat! O man, 'k hou zoo
zielsveel van je!
VAN WEZEL,

lachend.

Wat ben je toch een èchte vrouw! Ik geloof dat i k nu nog meer medelijden met
Abbing heb dan jij.
Scherm.
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Bibliografie.
Johan Nordling. Vera.
Door den schrijver geautoriseerde vertaling van Ph. Wijsman. Amsterdam, V a n
H o l k e m a & W a r e n d o r f . - Dit is een frisch en aantrekkelijk boek. Het is noch
realistisch, noch naturalistisch, noch psychologisch, noch idealistisch. Het is onder
geene enkele litteraire rubriek te brengen. Ook beeldt het zich niet in, iets nieuws
te geven. Misschien juist door die negatieve eigenschappen, waarvan wij de
tegenstellingen zoo dikwijls hebben leeren tegeneten, is er iets liefs en beminnelijks
in dit werk. Er is veel sentiment in, sentiment, dat af en toe dreigt te verloopen in
sentimentaliteit, doch altijd vrij blijft van onechte gevoelsmotieven.
Vera was het eenige kind van baron Karl Maria de Vallée - zoû dit niet moeten
zijn: Karl Maria baron De Vallée? -, den laatsten mannelijken telg uit eene verarmde
adellijke familie, en freule Anna Margreta Ruda, die haar moederworden met den
dood moest bekoopen. Als kind werd zij opgevoed door hare grootmoeder van
vaderszijde, die den dweepzieken aanleg van het meisje, welken zij van hare moeder
had overgeërfd, eer aankweekte dan in evenwicht bracht. Na grootmoeders dood
kwam zij in handen van eene gouvernante zonder gemoed, die haar wat feitenkennis
aanbracht, doch voor wie Vera uitteraard nooit haar hart uitstortte. Ook haar vader,
die langzamerhand wel van zijne dochter begon te houden, maar het niet met zijne
steile adellijke begrippen scheen te kunnen overeenbrengen, aan die genegenheid
uiting te geven, was haar geen vertrouweling. Zij had hem lief, doch, overgevoelig
als ze was, borg zij haar zieleleven weg, zoodra zijne stelselmatig voorgewende
koelheid haar verschrikte. Een tijdje logeerende bij familie van vaderszijde, leerde
zij er een' niet-adellijken, verren verwant kennen. De kennismaking met Kurt Linde,
op wien de geheele familie, zoowel om zijne lagere afkomst als om zijne socialistische
neigingen, het niet begrepen had, leidde tot wederzijdsche liefde. Dezen man van
idealen èn van de daad gaf Vera zich met heel hare reine meisjesziel. Den slag,
die haar eigenzinnige vader haar toebracht door de toestemming tot het huwelijk te
weigeren, kwam zij niet te boven. Een noodlottig toeval verhaastte haren dood.
Dat alles wordt door Johan Nordling eenvoudig en met groote toewijding verteld.
In de uitbeelding van Vera's persoonlijkheid treffen mij van die trekjes, welke mij,
ofschoon de Zweedsche pers van ‘de schrijver’ gewaagt, doen vermoeden, dat
Johan Nordling een schuilnaam is, waar zich eene vrouw achter verbergt. Opmerkelijk
is het ook, dat de karakterbeschrijvingen van Vera en de grootmoeder afgeronde
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geheelen vormen, terwijl zoowel de baron als Kurt Linde fragmentarisch behandeld
zijn.
De vertaling is vrij goed. Eenige weinige foutjes in spelling en naamwoordelijk
geslacht mag men Ph. Wijsman niet te zeer aanrekenen. Op bladzijde 173 lees ik
niet zonder verwondering: ‘Niemand viel hem in de rede; maar toen hij zweeg, trok
Oom de schouders op en vroeg de tandenstokers, die, zooals in Zweden gebruikelijk
is, in een beker aan het eind van de tafel stonden.’ Ik kan moeielijk aannemen, dat
de (door mij) gecursiveerde tusschenzin er een van Johan Nordling is, en moet
veronderstellen, dat de vertaalster er onze ethnographische kennis meê heeft willen
verrijken. Maar, indien mijn vermoeden juist is, waarom zulks niet in een nootje aan
den voet der bladzij gedaan? Zoo midden in den tekst van een' Zweedschen roman
doet die tusschenzin wel wat gek. Ook eenige regels verder meen ik eene dergelijke
tusschenkomst van de vertaalster te bespeuren. ‘Deze beleefdheid wordt over het
algemeen door de gastvrouw aan hare gasten bewezen en bij uitgebreide maaltijden,
door dames en heeren onderling wanneer zij elkander bijzonder goed kennen of
iemand wenschen te onderscheiden.’ Een Zweed of eene Zweedsche zal, in het
Zweedsch schrijvende, toch geene verklaring geven van algemeene Zweedsche
gebruiken?

Brieven van een Oud-Officier aan zijn Zoon, door Donar.
Amsterdam, V a n H o l k e m a & W a r e n d o r f . - Reeds op de eerste bladzijde
begaat Donar de onverstandige daad, zij het ook met ware of voorgewende
bescheidenheid, de herinnering wakker te roepen aan ‘den ouden heer Smits.’ En
als men het boekje van 134 bladzijden heeft uitgelezen, staat men verbaasd, hoe
de Joseph Prudhomme, die in Donar steekt, het heeft durven bestaan, den leuken,
humoristischen Mark Prager Lindo na te volgen. Het ontbreekt Donar geheel aan
vernuft, en dit gemis wordt niet vergoed door groote wijsheid of kerngezonde
gedachten.
Donar is een geboren militair. Daarin is begrepen, dat sommige begrippen, die
hij is toegedaan, den niet-militair groote oogen doen opzetten. Het - thans reeds
afgeschafte - stelsel der plaatsvervanging bij de militie keurt hij ten sterkste af.
Aangenomen, dat er werkelijk niets voor te zeggen valt, hoe dunkt u de volgende
bewering: ‘Nu dus niet gezien uit een rechtvaardigheidsoogpunt, zou ik willen
aanmerken, dat de plicht, om zich te oefenen in de verschillende zaken, die een
bruikbaar soldaat van iemand maken, m.a.w. een man, die als het noodig is, in staat
is zelf, met de wapens in de vuist, het vaderland te helpen verdedigen, dat die plicht,
zeg ik, voor elk werkelijk mannelijk man, een heilige plicht is!’ Dat klinkt als
trompetgeschal, vooral wanneer men daarna verneemt, dat de schrijver in
plaatsvervanging in andere takken van dienst heelemaal geen kwaad ziet. ‘Geheel
iets anders vind ik het voor geld laten aanstellen van politieagenten of veldwachters;
dàt, n.l. het zorgen voor de openbare veiligheid, is geen heilige plicht, maar
eenvoudig een gewone betrekking, naast de vele andere betrekkingen, ambten en
waardigheden in de maatschappij en waarin men zeer nuttig is voor de maatschappij,
zeker, maar dat wij nu volstrekt niet allemaal behoeven te worden, om de eenvoudige
reden, dat de één nuttig is in deze, de ander in die betrekking, hetzij men politieagent,
professor, timmerman, advocaat of bakker is.’ Het is meer gezegd, en mijns inziens
terecht, dat militairen van den echten stempel op sommige punten al heel weinig
denkkracht
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schijnen te kunnen ontwikkelen. Militairen schijnen hun wezens van hoogere orde
te zijn dan burgers. Oefening in de vechtkunst op groote schaal is hun het
allerhoogste. Enfin....
Ook anonimiteit vindt Donar lakenswaard. ‘Strijden voor waarheid is mooi, mits,
je naam er onder.’ Maar hij vergeet, dat Eduard Douwes Dekker, met wien hij hoog
loopt, den Max Havelaar onder een' pseudoniem heeft geschreven. En is Donar zijn
werkelijke naam?
Er bestaat van François Coppée een gedichtje van acht-en-twintig regels, getiteld:
A un sous-lieutenant. Daarin staat meer, en in schooner taal, dan in Donar's boek
van 134 bladzijden.

Mammon, door Anna van Gogh, Kaulbach.
Amsterdam, P.N. v a n K a m p e n & Z o o n . - Drie novellen, Lina, Geld en Huwelijk,
zijn onder dien boektitel bijeengebracht. Die gezamenlijke titel is eene aanwijzing.
Inderdaad wordt in alle drie novellen verzet aangeteekend tegen de conventionneele
zedelijkheidsbegrippen en de maatschappelijke instellingen, welker ondergrond de
mammondienst is, hoe moeielijk herkenbaar deze dienst soms ook is. Dus
strekkingswerk? Nu dan, min of meer: ja. Toch, in menig opzicht, superieur werk,
uitstekende boven veel, dat de Nederlandsche litteratuur pleegt aan te bieden. De
taal der schrijfster is over het algemeen zuiver. De dramatiek is goed bedacht, zoo
goed, dat, zonder genoemden boektitel, de gemeenschappelijke strekking vrijwel
verborgen zoû zijn gebleven. En dan het voornaamste: alle drie novellen zijn met
het hart geschreven. En al neigt het gemoed der schrijfster af en toe naar het
sentimenteele, echt en diep gevoel is er ruimschoots in. Dat gevoel voornamelijk
draagt het geheele werk. Enkele gedeelten hebben mij mooi ontroerd, door dat
onzegbare, dat noch met de eigenlijke taalvaardigheid noch met het belangrijke van
het beschreven geval in onmiddellijk verband staat. Het is de niet vaak voorkomende
eigenschap, die den lezer dadelijk in de oprechtheid en het sentiment van den auteur
doet gelooven.
De dialoog is over het geheel zeer verdienstelijk. Alleen vind ik de weêrgave van
de gesprekken der prostituées, in de eerste novelle, niet typisch juist. De
verontschuldiging ligt echter voor de hand: door de inrichting der maatschappij kan
eene vrouw te dien opzichte niet veelvuldig experimenteeren.
Een goed boek. Onder het lezen stuitte ik soms op onnauwkeurigheden, op
zwakke gedeelten. Maar toen ik het had uitgelezen en over het gelezene nadacht,
was ik die onvolkomenheden grootendeels vergeten - het was warm in mij geworden.

De Zoekers, door F.M. Jaeger.
Amsterdam, P.N. v a n K a m p e n & Z o o n . - In dezen roman zit de strekking er
dik bovenop. De eerste twintig bladzijden leest men argeloos. Maar daarna! Dan
hebben er herhaaldelijk spiritistische séances plaats en houden de verschillende
personen diepzinnige gesprekken over spiritisme en theosophie. En ten slotte
vernemen wij het volgende gesprek, met de uitspraken waarin de schrijver zich
blijkbaar vereenigen kan:
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- Ik zeg u, wij menschen kunnen niet weten - mògen niet weten - al ons zoeken
is vergeefs - verloren - - wij zijn als de motten, die willen opvliegen naar 't sterrenlicht
- altijd worden we weer teruggeslingerd naar de aarde - Om dàar in bescheiden kring te werken - sprak Theo ernstig - meer kùnnen wij
ook niet.
Het spreekt vanzelf, dat in zoo'n
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boek de romantiek eigenlijk maar eene tweede plaats vervult. De dramatis personae
moeten stellingen verkondigen, en als er maar hier en daar een romantisch draadje
loopt, wordt de zaak geacht gezond te zijn. Edoch ... de koopers meenen zich met
De Zoekers een' heuschen roman verschaft te hebben. Aan wien de schuld, als zij
zich na de lezing bekocht gevoelen? Aan den schrijver? Aan den uitgever? Of aan
beiden?
Intusschen moet gezegd worden, dat de heer F.M. Jaeger dezen theses-roman
handig in elkaâr heeft gezet. Met talent beweegt hij zijne figuren in het kader van
zijne overtuiging ten aanzien van spiritisme en theosophie. Het romantisch maak
werk is niet ontbloot van technische vaardigheid. Enkele perioden doen het zelfs
betreuren, dat deze roman eigenlijk maar eene romantisch aangekleede verhandeling
is, die hare belangwekkendheid hoofdzakelijk ontleent aan het feit, dat de theosophie
tegenwoordig dagelijks aanhangers wint, meer dan elke andere sophie. Trouwens,
de heer Jaeger is een man, die met den tijdgeest meêgaat. Dat blijkt zelfs uit
kleinigheden. ‘Sinds eenigen tijd werd al hier en daar in vertrouwen gefluisterd, dat
het met Eva niet in den haak was, tot het eensklaps in al zijn felheid losbarstte, als
een gemeene lyddietbom.’ Deze beeldspraak - een ‘lyddietbom’, en een gemeene!
- is up to date. Of welbeschouwd niet de bommen gemeen zijn, maar de menschen,
die ze afschieten en hunne lastgevers, doet niets ter zake.
Eéne loftuiting zonder voorbehoud: als onderhoudend boek van gedachten heeft
De Zoekers zeer veel verdienste.

Peter Rosegger. Het gif der beschaving.
Bewerkt door Louise Zaalberg. Amsterdam, V a n H o l k e m a & W a r e n d o r f . Gerechte hemel, wat eene slechte ‘bewerking’! De zinnen rammelen. En het ding
zit vol taal- en spelfouten. En de interpunctie is zeer slordig.
De inhoud van het boek is heel eigenaardig. De verhaaltrant doet menigmaal aan
dien uit Dickens' The posthumous papers of the Pickwick Club denken. Maar
Rosegger is lang niet zoo geestig als zijn Engelsche voorganger.
De titel komt mij voor, heel weinig in overeenstemming met den inhoud te zijn.
Van het gif der beschaving is al zeer weinig te bespeuren. De beschaving van Sebald
Hausler, den willoozen zwakkeling, schittert doorgaans door afwezigheid. De
tegenstelling met Sabinus, den flinken, eenvoudigen jongen, wiens afkomst Rosegger
tot aan het eind halsstarrig omnevelt, hinkt, omdat wèl Sabinus den landelijken
werklust en de landelijke gezondheid, naar lichaam en ziel, vertegenwoordigt, maar
nièt Sebald naar waarheid een produkt der beschaving is. Dat is, dunkt mij, eene
grove fout in den opzet van het boek.
Te hooi en te gras kan Rosegger heel leuk uit den hoek komen. Maar die humor,
eene enkele maal ietwat geforceerd, doet ons nog geen vrede nemen met de
conceptionneele fouten.
Bepaald goed is slechts zijne beschrijving van het landelijk bedrijf. Daarin is hij
artist.

De Berg der Pagoden, door H. Steengracht.
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Haarlem, D e E r v e n F. B o h n , 1902. - Een eigenaardig, een verrassend boek.
Stel u voor: een verhaal in den trant van de detective-romans. En dat verhaal speelt
in .... Indië, Nederlandsch-Indië. De titel zou den lezer zeker niet op deze ‘plaats
van handeling’ hebben gebracht.
Het eerste Indische verhaal à la Conan Doyle. In dat opzicht dus een baanbrekend
boek.
De heer Steengracht, die ook zichzèlf in zijne vertelling doet optreden,
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is een waardige navolger van den vermaarden Engelschen schrijver. Er is echter
verschil tusschen Conan Doyle en den heer Steengracht. De eerste noemde zijn'
fantasieheld Sherlock Holmes, de laatste stelt zichzelf voor als den combinator.
Uitteraard is dit boek geen belangrijk werk; verzinsels, die niet bedacht zijn ter
verluchting van ethische of philosophische beschouwingen, doch uitsluitend moeten
dienen om wat wonderbaarlijks voor te zetten, behooren niet tot de serieuze
litteratuur. Maar wel is De Berg der Pagoden een knap boek. Het getuigt van het
talent van den schrijver. Het is vlot en toch niet banaal geschreven. De heer
Steengracht beschikt over een' grooten woordenvoorraad, die des te opmerkelijker
is, indien, zooals ik vermoed, dit boek zijn eerste werk is. Zijn zinsbouw is vrij van
gedwongenheid en van het tegenwoordig in zwang zijnde hyper-modernisme, dat
belust is op nieuwigheden, ook al strijden deze tegen onstaaleigen. Buitendien blijkt
op menige bladzijde, dat de auteur psychische gewaarwordingen, die niet al te diep
gaan - een detective-roman of iets dergelijks is trouwens geen psychologische
roman -, zeer verdienstelijk weet te ontleden.
Twee bedenkingen heb ik tegen dit werk. In de eerste plaats komen er tallooze
vreemde woorden in voor, die best door zuiver-Hollandsche hadden kunnen worden
vervangen. In de tweede plaats ‘speelt’ het in Indië, zonder dat uit eenige beschrijving
blijkt, dat de heer Steengracht ook maar eenigszins land en volk daar karakteriseeren
kan. Het kon evengoed geschreven zijn door iemand, die Indië niet uit eigen
aanschouwing kent, doch wat herinnering aan lektuur daarover in zijn brein heeft
overgehouden. Het is alles maar spel. Spel der fantasie. Enkele fragmenten daaruit
doen echter verwachten, dat de spelende schrijver ook in ernstiger arbeid zal slagen.
Het is te hopen, dat de heer Steengracht er zich eerlang toe zal zetten, een'
Indischen roman met mooie gegevens te schrijven. Er is zoo weinig superieurs over
Indië in het licht verschenen, dat iemand van talent, die in Insulinde is geweest,
eigenlijk min of meer verplicht is te streven naar het verhoogen van het peil der
Nederlandsch-Indische litteratuur. De heer Steengracht, die, zooals uit zijn boek
voldingend blijkt, vernuftig kan concipiëeren, zal wel geen last hebben met het
zoeken naar een onderwerp. Maar dan geen spel asjeblieft.
K.
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De zonen der zon.
Door Louis Couperus.
I.
Zonnekimme.
De zonnewereld - sedert eeuwen - verging.
Eeuwen-langzaam, in hare vervlammende vuurzelfloutering, verging de
schitter-lichtziel der zonnewereld, met der tanende eeuwen verschemering, en de
ziedende zonvlamorkanen lekten nog telkens wel toe naar het aldiepste der
hemelhoogte - laatste gele tongen van doovenden gloeihaard, gretig daarginds
starren opslokkende draketongen, uitrekkende begeertes naar
zuiveren-oorsprong-onbereikbaarheid - maar slonken dan sissende weg in den
muilen-afgrond der somber gloeiende kraters en krochten.
De verkoold purperen kartelwanden der krochten en kraters stonden als verbrande
kasteelen - brandzwarte en brandroode zonnekorsten - òf ze ijlden met hunnen
tragischen gloed afstralende gebergte-kammen; òf beten in den hemel met
vuurtanden van drakegedrochten; hièr slingerden zij uit met ketenen van
vuuralpschakelingen; daàr golfden ze, golfden ze zeëig heel ver, met de héel verre
kabbelingen der oceaanachtige oerversteeningen, zigzaggelende tusschen de torens
der hoogere pieken: mànlijke verlangens, opstrevende naar de moederdiepte van
de aankomende Nacht: schoot vol geheim van nieuw geboren-gaan wordende
starren.
Want het was het uur van gloedroode nacht-aanschemering, als achter de
vuuralpkimme verzonk de zelfzuivere Zon van de wentelende zonnewereld in een
heelaldoorpriemenden waaierkrans van tot in de eindeloosheid toe starwekkende
stralen en de wereldzon zelve donkerde en duisterde in deemster van violetroode
hemelweemoedigheid - purperen weêrschijn van scharlaken giganten-kasteelbrand.
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De Nacht zonk over de zonnewereld, maar de vuurzeëen leefden in hare eigen
uitlaaiïngen voort: tusschen de opstekende zonnekorsten lagen, als goudsteen,
gevat stille meren van gloed, en de vlamorkanen rekten zich en lekten de starren ijverzuchtig om de heilige liefde der Nacht, die haar schitterenden schoot
opensluierde aan den godlijken, onzichtbaren Macht, haar gemaal, daverende aan
uit kolken van licht - godegroot hun liefde en niet achtende de spiedende mereblikken,
de rekkende vuurtongen en strevende pieken der atoom-kleine wereld-van-zon, die
verging,
Vonk, doovende, - eeuwen lang.

II.
Helios' Geboorte.
Een zonnevrouw wankelde over de bergkam aan.
Zij scheen als een vluchtelinge te ijlen over de rood rookende muren van haar
brandkasteel, de torens en daken al ingestort, en hare gestalte van godin schaduwde
een wanhoop tegen de stildiepe onverschilligheid der van liefde stertrillende Nacht
- de zonvrouw slechts oogenblik tegen de star-eeuwigheid aan. De armen der vrouw
sloegen wijd-uit in de lucht en gebaarden klein in de Nacht hemelgroot, en hare
wanhoop was weinig van beduidenis tusschen de sterren en zelfs tusschen de
doovende gloeiïngen der zonnewereld - zij, als een wriemel-insekt zoo klein, dat
geen uitweg ziet op een blok hout, dat brandt. Meer niet scheen zij, en toch, dichter
nu wanhoop-loopende-aan, schitterden hare schelle oogen als sterren zelve en
zonnevlamden hare blonde haren en was zij een godin, en groot. Zij daalde de
hoogsteile bergkam af van het zonnebrand-gebergte; hare moede voeten wankelden,
hare handen steunden den zwaren schoot en hieven tegelijk de gouden plooien van
hare wijde gele waden; dan sloeg zij de bange armen weêr uit en zag zij op, en om,
en neêr, zag zij neêr in de roode kratergloeiïngen, en zocht zij een grot tot
barensbedde. Tot zij niet vond en zonk neêr op een punt der opstaande zonnekorst,
die voor haar tintelde als met gele juweelengruis en goudene erts, en zij hare kreten
slaakte de nacht in.
De Nacht bleef onverbiddelijk en eeuwig, maar uit den vuur-
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schemerenden slaap der zonnewereld wemelden medelijdens op, heel blanke en
blauwe vlammespiralen, die bij de smartkreten der zonnevrouw krinkelden diep uit
de kraters, en, om haar, wit en azuur, vuurkronkelden, tot zij zich niet alleen als
vlammen, maar vooral als vlammevrouwen openbaarden, opwemelende vurenimfen,
in sluiers van vuur, in haren van vuur opblankende en opblauwende en zij waren al
de weldadigheden van het laaiende vuur: hare oogen loken kinderlijk op, hare lippen
loechen kinderlijk, hare feeënvingers tastten naar de zonnevrouw toe, hare armen
omhelsden haar éven - tot zij was geheel en al omringd in haar aller blauwe en
blanke weldadige vlammen. En de bange zonnevrouw zag, dat zij omringd was van
vlammefeeën.
Nu zonk zij op het glinstergruis en riep:
- O, blanke en blauwe vlammen, o zachte vlammen, o weldadige vlammen! Hoor,
hoor, hoor! Helios wordt geboren!
- .... Wie zijt ge?
- Helia is mijn naam!
- Van waar komt ge, Helia....?
- Uit den glans van den grooten Zon zelven, uit den heiligen oerglans van den
heiligen oer-zon, o blanke vlammen, o blauwe vlammen! O, vlammen, o vlammen....
Helios wordt geboren! Mijn kind, om wien ik verstooten wierd, mijn zoon.... Helios
wordt geboren!
- Wie is zijn vader, Helia....
- O, ik zweer u, blanke en blauwe vlammen - HELIOS is Helios' vader.... Mijn zoon
draagt zijns vaders naam!
- Waarom wierd ge verstooten, o Helia....
- O, vlammen, o vlammen, ge vraagt mij het geheim, dat zoo heilig is, dat ik niet
weet en niet zeggen kan.... Vlammen, ik wierd verstooten: waarom ik verstooten
wierd, weet ik niet! Op de zonvlam-orkanen van Zon werd ik geslingerd wreed in de
alruimheid van het heelal en ik zonk en ik zonk en ik zonk, als een ster, die verschiet.
Ik viel en ik viel en ik viel, of de diepte mij zoog.... Ik viel, mijn haren recht, mijn
waden recht en mijn zwakke handen steunden mijn zwaren schoot.... Ik viel den
geheelen zonnedag, en toen de avond zonk, toen ik Zons eigen oergloed zag zinken
aan de kim, zeeg ik neêr in de vlammen der vuuroceaan dezer zonnewereld! Zij
waren gloed en zij waren geen licht meer....! Zij waren brand en zij waren geen
glans
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meer! Het was of schroeiende zonden mij zoenden en lekten en voort mij stuwden!
Zij wierpen mij neêr, de zondegolven der vuuroceaan op het korstige strand dezer
zon, die vergaat, dezer zonnewereld, die eindigt.... O vlammen, o zuivere vlammen,
waarom wordt Helios in brand geboren! Ik vraag het u als gij het vraagt! Waarom
wordt Helios in brand geboren!! Is mijn zoon niet heilig ontvangen in het heiligste
licht! O, vlammen, o zuivere vlammen.... waarom, wáarom wordt Helios in zonde
geboren! Waarom is mijn zoon van zon een zoon van zonde, o zuivere vlammen,
zonde, die ziedt, ziedelt, zwaddert rondom òns heen, rondom zijne geboorte, als uit
muilen van helledraken!
- .... Zijt ge onschuldig, Helia....
- Ik ben onschuldig!
- Zijt ge licht....
- Ik ben licht. In mijn aderen vloeit licht, mijn lichaam is licht, mijn ziel is licht. Mijn
zoon zal zonnelicht zijn als ik.... En nooit zal hij zijn vaderzon zien!
- Wij zullen hem op zijn moederzon altijd omringen, o Helia.... o Helia....
- O, zuivere vlammen!
- O, Helia!
- Nooit zal mijn zoon zijn vaderzon zien! Geen heilige zon zal hij zien! In onheilige
zon baar ik Helios; ik baar Helios in ziedende zonde.... O zuivere vlammen!
- Wij zijn om hem heen!
- O, edele vlammen, GIJ zijt geen vlammen van zonde!
- Wij zijn vlammen van licht....
- O vlammen van licht.... redt mij Helios, als ik hem baar!
- Wij redden hem, Helia, als ge hem baart!
- Hij zal verloren gaan en dooven!
- Wij waken, wij waken!
- O vlammen, tot stervens toe en tanens van àl mijn licht, krimp ik in
barenskrampen! Helios wordt geboren!!
- Helios wordt geboren!!
- Nooit zal hij zijn vader zien! Nooit zal hij kussen zijn moeder en koozen! Vlammen,
ontvangt mijn zoon!
- Hij glanst!
- Zijn geslacht is zonne-edel.... Vlammen, o vlammen, in uw blanke en blauwe
handen geef ik mijn zoon!
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- Wij ontvangen hem, Helia....
- Vlammen, o vlammen, ontvangt mijn zoon en ontvangt deze vonk.... deze star,
die zijn erfdeel is....
- Wij beuren Helios uit uwe handen in onze handen, o Helia.... wij ontvangen
Helios.... maar waar is zijn vonk.... zijn star, die zijn erfdeel is....
- Hier....
- Wij beuren uit uwe handen in onze handen, o Helia, een heilige star, een
vlammende vonk.... Zie, de vonk schiet-uit een krans van licht over den
zonnewereld-avond!
- Bewaart hem zijn erfdeel, vlammen!
- Wij bewaken Helios zijn erfdeel.... Zie, Helia, in onze handen heffen wij de
stralende vonk, de star....
- Vlammen, zuivere vlammen.... Helios is geboren!!
- Helia.... Helios is geboren!!
- Mijn zoon! Mijn zoon! Mijn zoon!
- Kus, kus uw kind, voor ge sterft, o Helia! Zegen hem! Zie, Helia, wij beuren uw
zoon naar u toe en zijn star houden wij over zijn hoofd!
- Mijn zoon! Mijn zonnezoon! Helios!!!
------------------De armen der zonnevrouw strekten zich toe naar haar zonnezoon en omprangden
aan haar hart het glanzende kind. Het lachte haar tegen goddelijk. Zijne oogen
lachten en zijn lippen lachten en in de glorie van zijn lach strekte het de blonde
armpjes naar zijn moeder toe, nu de vlammevrouwen, zwevende, hem haar
tegenhielden. De heilige vonk starrestraalde boven zijn hoofd.
- Helios is geboren! juichte de zonnevrouw en zij stierf: haar godinne-lichaam viel
stijf neêr als boog het en brak het ruggelings over de piek, waarop zij lag.
De vlammenfeeën beurden het kind hoog.
- Helios is geboren! juichten zij.
Glans straalde rozig uit: Dageraad bloosde over de zonnewereld....
-------------------
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III.
De Broeders.
Reuzig, tegen rotsige zonnekorst gerust, lag, half in grot, groot en somber, uit te
turen hij, die getaand was, Lucifer - naam van bespotting voor een zoo ontgloried
van glans.
In zijn schermwiek, als in scheeve wieg, lag hij en zag hij uit, rekte hij zijn rijzige
reuzeleden en zijn duistere blikken dreven de lucht in, droomende....
Nu liet hij ze zakken, zijn droomende oogen, en dwalen bleven zij langs den
kartelrand van den oranje krater, aan welken hij, boven, rustte half in zijn grot.... en
oogeweidde....
Vuurtongen schoten uit, als uit schaterende hydramuilen en zij schroeiden zijne
zolen.
Langs zijn lendenen leekten zij op en zij liepen hem over zijn lichaam. Zijn
krampende hand greep naar ze en kneedde ze in zijn nervige vingers: de vlammen
spatterden en spatten uit.
Dan dreven wijder zijn duistere blikken over de eindeloos uitzeeverende
zonnezeeën.
De zonnegolven rolden aan als reuzige stormende baren, want fel waaiden de
zonvlamorkanen en de zoele ademen zoenden Lucifer, zwoel.
Zijn borst hief zich, en hij zuchtte.
Over de golvende laaiïngen heen zag hij het helpurperen paleis van Helios.
De trillende vlammezuilen schraagden het vuurgoudene dak en de glanzende
godewoning doomde op tegen de diepdeinzende morgenlucht.
Trots allen gloed scheen het paleis in dauw te baden en in glinsterende
uchtendverfrissching.
Het vuur was er vochtig, het licht liquide en de gloed scheen er te sprenkelen als
met gouden fonteinendruppelen.
- Ik ben, dacht Lucifer, een zoon van de Zon, als hij. Ik ben onterfd, van alle licht.
Ik werd verstooten, als Helia werd verstooten, en zelfs geen vonk brandde aan mijn
brein. Waarom werd zij verstooten? Geene weet het van de blanke en blauwe
vlammefeeën, die haar Helios, toen zij hem baarde, uit de veege armen beurden.
En ik.... waarom werd ik verstooten? Omdat
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ik fier was op mijn glans. O, mijn heerlijke hoogmoed! Helios glanst niet als ik
glansde. Hij zag het leven op een doovende zon, ik zag het leven te midden der
kringen van louter licht. Ik heb medelijden met Helios. Hij is mijn broeder, onterfd
als ik. Ik zal tot hem gaan en hem zeggen, dat ik zijn broeder ben. Hij zal mij
omhelzen en ik zal hem omhelzen. Het zal mij weldadig zijn mijn broeder in mijn
armen te drukken en te voelen op mijn hart. Ik ben heel eenzaam, te midden van
àl mijn duisterlingen in de allerdiepste der donkerte-holen. Zij werden de kinderen
der Duisternis en ik blijf een zoon van aller zonnen Zon.
Hij stond op en - staande nu, - streefde hij omhoog, reuzig; en somber scheen
zijn schoon gelaat, als bruin geschroeid door zengenden brand, en zijn leden waren
ook bruin en bloot, en zijn schermwieken dropen langs zijn rug naar omlaag; zijn
handen krampten van klauwende nagels.
Staande nu, was hij verschrikkelijk - rampzalig.
Zijne oogen vonkelden als koolzwarte diamanten en zijn longen ontlasten zich in
zucht na zucht, als drukte zware duisternis zwart zijn zwoegende hart. Langs den
krater, waarin kronkelend loeide het oranje vuur, dat ontlaaide aan de krocht, liep
hij en knerpte het knarsende goudsteengruis met zijn nervige teen.
Hij liep toe op het purperen paleis van den jongen Helios, dat de vuurmachten,
onderdanig, het zonnekind hadden doen opvlammen - waar hij opbloeide tot
jongeling, de vonk starrelend boven zijn goudlokkige hoofd - afwachtende den
heiligen dag, die hem het Licht zoû openbaren.... Want Helios wist zich een zoon
van het licht.
Toen Lucifer naderde het ochtendvlammepaleis, reed de jeugdige Helios het uit
op zijn zonneros, gevleugeld, en het stralende dier steigerde, en snuifde vuur uit,
geschrikt van de duisterende reuzegedaante, die zwart schaduwde over zijn pad.
En Helios, het hoofd heel fier, onder zijn overzwevende starrevonk, fronsde het
goudene voorhoofd.
- Wie zijt ge? drong Helios toornig, bedwingende zijn zonneros.
- Ik ben uw broeder, Helios, zei Lucifer, rustig en zeker. Ik ben Lucifer. Ik ben
gekomen om u te omhelzen en te drukken aan mijn hart. Want van medelijden voor
u, o mijn jongere broeder, onterfd als ik, zwelt mijn ziel, en ik zoû u willen troosten
met mijn liefde en uw liefde mij troosten laten.
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- Gij zijt Lucifer? spotte, trotsch op zijn zonneros, Helios.
- Ja....
- Gij zijt mijn broeder niet.
- Ben ik uw broeder niet?
- Neen, ik ben een zoon van Zon; gij zijt een zoon der Duisternis.
- Ik ben uw broeder, Helios. Ik ben een kind van het heilige Licht.
- Gij zijt een duisterling.
- Ik ben een zoon der zonnen Zon. Ik wierd geboren in het eeuwige gloren. Ik viel,
als uw moeder viel, Helios. Helios, waarom viel zij....? Gij weet het niet en ge fronst,
omdat ik het vragen durf. Ik, Helios, ik zonk omdat ik te fier op mijn glans was. O,
mijn eerlijke hoogmoed! Helios, ik ben uw broeder.
- Gij straalt niet.
- Neen. Ik ben, die is gedoofd. Ik treur, omdat ik ben, die is getaand. Maar éenmaal,
Helios, was ik lichter dan gij, en een star straalde boven mijn hoofd, lichter dan de
uwe straalt. Want ik zag het leven uit het Leven zelve, en gij, ge zaagt het leven uit
een doovenden Dood, op een zon, die verzengt. Maar toch, Helios, zijt ge mijn
broeder. Stijg af, en laat mij omhelzen uw blinkende jonge leden. Mij smacht naar
uw broederkus, Helios.
Maar Helios rukte de strengen.
- Uit mijn weg! riep hij ruw.
Lucifer stond pal.
- Uit mijn weg! herhaalde Helios. Ik ken u niet, duisterling. Ik ben een zoon van
Zon!
- Jonge Helios, ge praalt en bralt op uw glans. Weet ge, wat uw glans is? Donkere
schaduw, bij het licht, waar IK uit stam. Helios, bral niet en praal niet. Broeder zijt
ge mij, en, broeder, zal ik u omhelzen.
- Van mijn weg! herhaalde Helios. Of mijn ros verplettert u, onder zijn hoeven!
Nu deinsde Lucifer, maar zijn schaterlach klaterde over de zonnewereld, en de
vlammezuilen van het zonnepaleis trilden van zijn lachenden adem.
- Held Helios! riep Lucifer. Mij verplettert niemand, want ik ben uit het Licht,
onvergankelijk. Geef acht! Gij wilt mij niet
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weten uw broeder? Dan zal ik u worden tot schaduw! En u volgen waar ge gaat! En
u klampen, hoe ge u ook wringt!
En, nu Helios zijn vlammende ros den hiel sloeg in de flank, tot het hinnikte en
huilde, zwaaide zich Lucifer achterop en sloeg zwaar hem de nervige armen om
zijn blonden rug....
- Laat mij, Lucifer!
- Ik omhels u, broeder!
- Ik ben niet uw broeder!
- Ik zocht uw omhelzing in heete liefde: ik omhels u in heete haat nu! Ik ben niet
uw broeder, neen, maar ik ben uw schaduw! Ik zal altijd uw schaduw zijn en mijn
geslacht de schaduw van uw geslacht!
- Laat mij, Lucifer! wrong zich Helios.
- Kunt ge uw schaduw slaken? Evenmin als uw hoogmoed gij en mijn hoogmoed
ik! Ge glanst niet als IK heb geglansd, o ijdele praler Helios! Ik zonk, gij zult zinken!
Ik taande, gij zult dooven! Mijn kinderen zijn duisterlingen, de uwe zullen het zijn!
Donkeren zal deze zon! Dooven zal alle licht hier omlaag! Koelen zal uw paleis!
Vriezen zullen deze krochten!
- Ik vrees niet uw vloek!!
- Het is niet MIJN vloek, Helios! Het is de vloek, van Wie uw moeder verstiet, tot
zij zonk, tot zij zonk, tot zij zonk!
En Lucifer schaterlachte, klaterend over de zonnewereld.
Maar de jonge held Helios glansstraalde toornig uit en hij riep:
- Ik worstel u mij af, van mijn ros!
Hij wendde zich en zij omprangden elkaâr en in hunne doodsvijanden-omhelzing
nu tuimelden zij van het ijlende ros en worstelden op den rand des
oranje-vuur-loeienden zonnekraters.
De zonnige Helios en de donkere Lucifer worstelden drie stonden lang.
Toen lieten zij elkander los.
- Wij zijn beiden even krachtig, zei Lucifer. Maar wij zijn ook broeders, al wilt ge
het niet weten.
- Wij zijn geen broeders! zei Helios.
- Ik ben uw schaduw en de mijnen zullen de schaduwen zijn van de uwen.
- Mijn zonen, Lucifer, zullen uw zonen overwinnen.
- Gij hebt mij niet overwonnen.
- Gij ook niet mij!
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- Helios, ik betreur uw haat, helaas, en ik bied u nog liefde aan, omdat gij een held
zijt van licht!
- Ik wil geen liefde van duisternis!
- Dan geef ik u gloedhellen haat terug! schaterde Lucifer schel.
Hij spreidde-uit zijn reuzeschermwieken en zonk recht in den oranje krocht neêr....
Ruischende vlammen, door wind gezweept, raasden om Helios....
Maar hij waadde ze door....
In de verte rende het zonneros, brieschende rozigen stoom....

IV.
Zonne-Beurtzang.

Zonnelingen.
- Helios, zoon van Helios, zoon van Zon, Licht! Helle Helios, held, zoon van Helia van zonnegod en zonnevrouw zonnezoon, o heilige vorst der zonnelingen, zonneling
Helios, heil zij u eeuwig, en allerhelst, allerheiligst licht!

Duisterlingen.
- O, eenmaal gij, als wij allen getaanden, schitterende Lucifer, gij, die geschemerd
zijt en, helaas, in schaduw schuil gegaan! Schijne ochtend en avond uw star weêr
eenmaal, gij groote geest, geest des lichts, geest des geheimen goeds, gloriezoon
des oppersten gloeds!

Zonnelingen.
- Straal van den dag, verdrijf donker en duisterlingen!

Duisterlingen.
- Dageraad van de eeuwigheid, daag weêr als de eeuwige dag!

Zonnelingen.
- Gij zijt het licht!

Duisterlingen.
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- Gij zijt het licht!

Zonnelingen.
- Helios!

Duisterlingen.
- Lucifer!

Zonnelingen.
- Gij zijt het licht!
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Duisterlingen.
- Gij zijt uit het overwinnende Licht!

Zonnevrouwen.
- Helios, blonde bedwinger van uw wijd-uit gewiekte zonneros, kies uit de
vlammendste onzer een keuze voor moeders van uwe kinderen en moedig geslacht!

Vlammefeeën.
- Uit licht zijn wij louter ontlaaid....

Zonnevrouwen.
- Uit vlammen zijn wij geboren: zonnevuur vloeit in onze aderen!

Vlammefeeën.
- Astrale glans, straalt onze ziel! Wij gloren eeuwig en dooven nooit! Uit Helia's
veege armen hieven wij op het blonde zonnekind, zuiverhelle Helios! Strale zijn star
eeuwig zuiverhel en doove zoo min zij als wij! Zonnevrouwen waren Helios'
voedsters, maar wij, astrale feeën, hebben zijn jeugd gekweekt en bewaakt! Wij
waren zijn lichtende waaksters! Zijne waakvlammen waren wij! Geesten en gnomen
des vuurs bliezen òp zijn zonnepaleis! Hij heersche over de wereld van zon, tot hij
heerscht over de Wereld van Licht!

Zonnevrouwen.
- Wij zijn de vrouwen van Helios! Wij zijn de van liefde opvlammende vrouwen des
vlammenden Zons; onze lichamen zijn als blonde vuren, als heete goudene vlammen,
die Helios omkronkelen en omkrinkelen, die hem omslingeren en omslangelen, en
onze kinderen zijn gensters van gloed!

Andere Zonnevrouwen.
- Onze kinderen zijn vonken van glorie! Aan de aureolen hunner blonde hoofden
straalt een vonk van Helios' starrevonk: erfenis uit het Licht aan onze goudene
kinderen! Duizenden zijn onze kinderen en eeuwige glorie is eeuwig om hèn!
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Vuurgeesten.
- Wij blazen.... wij blazen.... wij blazen het doovende vuur, en de moede vlammen
rekken zich hooger! Maar het zonnevuur verkoelt en onze ademen zijn niet meer
de orkanen van weleer. Doffer bleeken de rosse zonne-blossen....
-------------------
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De stem van het licht.
UIT DE EEUWIGHEID VAN MIJNE ZIEL - ALS UIT EEN EEUWIGE BRON - STROOMDE EEUWIG
EEN ZEE VAN ZONNEN.... ZONNEN STROOMEN MIJ UIT, EN STROOMEN MIJ TOE.... WAT
ZIJN ZE DAN MIJNE DOOVENDE VONKEN, DIE VONKELEN IN MIJ TERUG....

De dalende nacht.
- Ik sluier open mijn schoot.... Ik ontvang, o Licht, uw heilige zaad in een flonkering
van dwarrelende starren!

De stem van het licht.
- WIJ ALLEEN ZIJN: MIJN HEILIGE LICHT, UW HEILIGE DUISTERNIS.... HET LOT IS EEN WIEL
IN MIJN GLANS: GEWIEKT WENTELT HET VOORT ALS EEN VLAMMENDE SFEER OP DE GOLVEN
VAN MIJN GLORIE.... IK ALLEEN BEN EEUWIG: LICHT - NACHT, LICHT ZULT GE IN MIJ
WORDEN!

De dalende nacht.
- Aan het einde aller zonnebanen.... O, Licht, ik ben uw Liefde!
-------------------

Duisterlingen.
- Lucifer!

Zonnelingen.
- Helios!

Duisterlingen.
- Gij zijt het licht!

Zonnelingen.
- Gij zijt het licht!
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Duisterlingen.
- Dageraad van de eeuwigheid, daag weêr als de eeuwige dag!

Zonnelingen.
- Straal van den dag, verdrijf donker en duisterlingen!

Duisterlingen.
- O, eenmaal, gij als wij allen getaanden, schitterende Lucifer, gij, die geschemerd
zijt en, helaas, in schaduw schuil gegaan! Schijne ochtend en avond uw star weêr
eenmaal, gij, groote geest, geest des lichts, geest des geheimen goeds, glorie-zoon
des oppersten gloeds!
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Zonnelingen.
- Helios, zoon van Helios, zoon van Zon, Licht! Helle Helios, held, zoon van Helia van zonnegod en zonnevrouw zonnezoon, o heilige vorst der zonnelingen, zonneling
Helios, heil zij u eeuwig en allerhelst, allerheiligst licht!

V.
Hoop.
Langs de ribben der kartelige riffen van doovende krochten dwaalde Lucifer op,
buigende luchtig de beenen, spannende sterk de spieren en waar heel steil gesteente
stond als met muren, marde hij niet en schoof hij maar even de schermwieken uit
en schoot op, somber aanschaduwend zijn vleugelvluggen gang en klimming tegen
de goudgreinige zonnekorsten.
Zoo liep hij, op, sloeg uit zijn vlerk, vouwde zijn vlerk weêr dicht en liep hooger
en hooger langs de lava's en versteende laaiïngen.
Zijn oor trof een zacht zingen van zuivere stem, meer kindergeneurie dan klaterend
geluid en hij leende het oor en zag uit, en zag op, verwonderd om wat er zoo weekjes
toch klonk van heel blijde kinderstemming, blij langs het tragische zonnegesteente,
gebluscht.
Op den rand van den krater, hel wit, en broos bloot, in zilver licht schitterend wit,
dwaalde een gestalte als een witte vlam, tenger en teêr, die was een zilverlichtende
jonkvrouw, en neuriede in een zilverlachende eigen blijdschap om zuiver geluk van
doellooze dwaling en dooling, de kraterranden langs....
Telkens, neurend, bukte de zoo blanke maagd zich tot den grond, aan haren voet,
en zij scheen te verzamelen, wat zag Lucifer niet en wat wist hij niet - hoe zijn donker
oog ook doordrong het zingende kind en volgde haar zweving langs kraterrand.
Nu krampte hij zich aan de uiterste karteling....
Zij zag hem niet: zij bukte, verzamelde zingende zich kleine dingen, heel kleurig,
en die vielen haar weêr uit de vingers met een vagen val van geurige teederheid,
Lucifer onbekend.
Zij was lieflijk als een zingend en lachend en heel zoet spelend kind aan den
afgrondrand; beneden haar schoot de gruwlijke
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krocht en grijnsde de diepte, donker als de muil van een monster; een enkele
vuurtong slipte naar boven nog, gelige slang, maar de krater koelde, het vuur leefde
niet meer -; de zonnewereld - sedert eeuwen - verging....
Nu liep Lucifer de zingende maagd na.
Voelde zij de schaduw van zijne somberheid neêrzinken als een nacht over haar
kindergezang? Plotseling wendde zij om en zij zag hem vlak voor zich staan.
Hij was ontzaglijk en duister.
Hij was verschrikkelijk als een stormwind, en zijn zwarte oogen blaakten als
bliksems fel; hij was als een demon van verdelging, verderf en verdoemenis, maar
het zingende kind verschrikte niet. Wel bestierf haar heur stille lied op de lachende
lippen, maar tòch lachte zij en zij zag hem aan heel verbaasd, met zachtgroene
oogen in zijn donkere oogen.
- Zie, zeide zij toen, vertrouwelijk; waar ik ga, ontluiken zij, blank, blauw, vuurgeel
en vuurrood.... Het zijn bloemen.... het zijn bloemen, bloemen....
- Bloemen? vroeg hij; wat zijn dat?
- Deze.... Ik weet, dat het bloemen zijn, want zij hebben het mij zelve gezegd. Het
zijn bloemen.... het zijn bloemen, bloemen.
- Hoe zijn ze? vroeg hij nieuwsgierig.
Zij toonde ze hem.
- Zie, hoe heel mooi ze zijn.... Daar waar het zonnevuur koelt, ontluiken zij mij
onder mijn voet.... Ze zijn als blauwe sterren en als kleurige vlammen.... maar het
zijn bloemen.... het zijn bloemen, bloemen. En voel eens, hoe heel kil ze zijn....
Zij hield hem de bloemen tegen het voorhoofd en het was hem, of vlamfeeëvingers
hem streelden
- Wie ben je? vroeg Lucifer. En wat ben je? Ben je een zonnevrouw of een
vlammenfee?
Maar zij scheen niet te hooren, hare vingers met de bloemen bezig.
- Deze, zeide zij; noem ik rozevlammen en deze noem ik vuurlelies.... Hier zijn
zilveren sterreliefjes, en daar goudhelle zonnebloemen: het zijn allen bloemen, het
zijn bloemen.... bloemen.
- Wie ben je? drong Lucifer.
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- Wie ik ben? neurde zij zachtjes. Ik weet wèl wie ik ben, en ik heb allerlei namen,
maar mijn namen blozen zoo mooi niet als rozenaam en blanken niet zoo mooi als
lelienaam, en toch waren het de bloemen, waren het de bloemen.... de bloemen,
die mij doopten met droppelen dauw: iedere bloem gaf mij een anderen naam.
- Wat is dauw? vroeg Lucifer.
- Als de dag gaat geboren worden, weent de Nacht om den nieuwen dag, en hare
tranen zijn de dauw, die de bloemen drenken.... Tusschen de bloemen werd ik
geboren.... Zeker sliep ik heel lang.... Zeker sliep ik eeuwen van licht.... Op de wereld
der zon werd ik mij bewust tusschen de bloemen, tusschen de bloemen.... de
bloemen.... Toen ik wakker waakte, wemelden om mij de rozevlammen heen, en
toen ik vroeg wie, zoo geurig, ze waren, zeiden ze mij: wij zijn bloemen en wij zijn
rozen. Op lange stengels bogen zich anderen tot mij en zeiden: wij zijn bloemen en
wij zijn de leliën des vuurs. Onder mij, even gedrukt, murmelden deze heel kleine:
wij zijn starrebloemen en sterreliefjes. Maar de groote zonnebloemen ontgloeiden
aan de vlammen, de laatsten, die speelden om mij heen, en zij zeiden: wij zijn
bloemen, maar wij zijn de zielen der stervende zonnevlammen, en wij zijn
zonnebloemen. Toen, vroeg ik haar wie ik was, en de zonnebloemevlammezielen
zeiden mij mijn naam.
- En welken naam zeiden de zonnebloemevlammezielen....
- Zoo heerlijk mooi als rozevlam klonk mijn naam niet en niet zoo louter als lelie....
Starreliefje is ook veel liever naam voor een maagd, dan de mijne.... dan de mijne,
de mijne.... en de groote zonnebloemen doopte met een kus IK zonnezielen....
kleine.... Zie, o zie, ze wenden zich naar je toe en toch willen ze alléen naar het
licht, en donker ben je als diepe duisternis.... De zonnebloemen noemden mij:
Hoop.... Die naam is een klank, mij zoo dof; klank: dat is van maagdestem en van
bloemestem.... muziek, dat is van windgeruisch en orkanen: àlles wat klinkt is
muziek....! Hoop.... dat is geen klank! Wat is Hoop?
- Hoop!
- In mijn naam klinkt mij geen klankeziel toe.... Maar ik heb nog andere namen....
De vurige rozevlammen noemden mij Liefde....
- Liefde...
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- Dat weet ik niet wat dat is, die naam.... De starrelietjes noemden mij: Lente....
- Lente!
- Dat weet ik ook niet wat dat is, die naam.... De leliën murmelden mij toe.... een
vreemden naam.... TOEKOMST, murmelden mij de leliën toe.... en zij murmelden na,
voorspellende: Moeder zal je zijn VAN WAT WORDT.... De bloemen, geloof ik, waren
mijn voedsters....
- En je bent een bloem!
- Neen, ik ben geen bloem.... Zie, deze hier, dat zijn bloemen.... Zie toch, hoe
heel mooi ze zijn.... en voel, o hoe koel.... en zie, àlle mijn zonnebloemen,
zonnezielen, kleine, wenden zich naar je, o donkere man! Hier, neem ze, de
zonnezielen!
Hij nam ze uit hare reikende hand en zij verwelkten plotseling, of zij verschroeiden.
- Zij zengen.... zeide hij treurig, en, zwart, vielen ze hem uit de hand voor zijn
voet.
- Zij zengen! riep zij verbaasd. En toch wilden ze naar je en wenden zich tot je....
- Zij zengen..... omdat ik ben Lucifer, hij, die getaand is na te veel glans.... o Hoop!
- Lucifer! streelde hare zangerige stem zijn naam. Ik zie Lucifer....? Heerlijke naam
van glans voor wie zoo duister is.... Lucifer, ik zag Helios!!
- Helios!
- Hij straalt!
- Helios!!
- Hij straalt als de Zon! Hij vloog mij voorbij op zijn wijduit gewiekte ros, en als
een zwier van goudene vlammen zweefden meê zijne vlammevrouwen en omhelsden
hem, tot éen brand gloeide de blakende ether.... Mij zag hij niet.... Maar ik zag hem....
Sedert droomde ik van zijn licht.... Helios!
- Helios!
- Helios! zong Hoop uit. Zoon van Helios! zongen zijn zonnelingen. Zoon van Zon,
Licht! Helle Helios, heil, zoon van Helia, van zonnegod en zonnevrouw zonnezoon,
o heilige zonneling Helios.... De zonnezielen, de blakende zonnebloemen.... ze
bloeiden hem toe!
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- En Hoop bloeide als de zonnebloemen Helios toe? Liefde.... Lente.... Toekomst....
bloeiden hem allen toe?
- Zij bloeiden hem toe.... tevergeefs, tevergeefs, tevergeefs! Hoop, Liefde, Lente,
Toekomst.... stralen niet goud als zijn vrouwen van zon! O, toen ik Helios zag
vlammen voorbij in den rossen stormvlaag van zijn blakenden brand, dacht ik: ware
ik schoon als een zijner schitterende vlammeschepselen en schiep hij mij in zijn
handen zonnevrouw en roemde hij mij in klank en gloed en laaide hij mij in zijn
gloeiende liefde....
- Helios!!
- Hij ging voorbij.... ik dwaalde verder.... de bloemen ontluiken waar ik ga.... en ik
pluk ze... Waarom zengen de zonnebloemen zwart in je vingers, o Lucifer?
- Ik weet het, o zoete Hoop, maar wàt zal ik het zeggen.... Je zaagt Helios!!
- Ik zag hem....
- Je zengt, o Toekomst teeder, van liefde en lente voor hem, als de zonnezielen
zengen in de verbrandende dorheid van mijn hand.... Zoo zal je verdorren in Helios'
gloed!
- O, toekomst en hoop, IK, zal ik niet zengen van lente en liefde voor Helios' licht,
maar zacht hem bezingen; want mij koelde de dauw.... Lucifer, o zeg mij, waarom
ben je, in den gloed van den dag, donker als duisternis....
- Omdat ik ben hij, die gedoofd is.
- Je waart licht!
- Lichter dan Helios!
- Lucifer, o Lucifer, glorieduistere Lucifer!
- Hoop, zoete Hoop....
- Ik zag Lucifer! Hij schaduwde over mij heen, als Helios over mij glansde. Ik zag
Lucifer!!
- O, zoete Hoop!
- Wat wring je de donkere handen, o Lucifer, en wat beven je donkere oogen....
- O, zoete Hoop, ik wring mijn donkere handen, en mijn donkere oogen beven,
omdat ik je gezien heb, zoete Hoop, en dat je mij zijn zal tot wanhoop....
- Waarom moet Hoop zijn tot wanhoop, Lucifer....
- O, zoete Hoop.... omdat in duisternis ik zoete Hoop niet
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meê mocht voeren, na zoete Hoop in licht te hebben gezien....!
------------------Zijn voet gleed uit over het glinstergruis en hij slipte langs het rif omlaag en nu hij
viel, sloeg hij zijn schermwieken, reusachtig, uit, opdat hij in zijn val zoû zweven....
Hoop slaakte een luiden kreet; zij verschrikte - de bloemen vielen haar uit de
handen.
Het laatste wat zij van Lucifer zag, waren zijn brandende oogen, omhoog geslagen,
waren zijn krampende vingers, met klauwende nagels....
-------------------

VI.
Zonnegoud.
Helios' vlammepaleis, in den glorenden dag, rees trillende op in den gloeienden
ether.
En het was een ijl goudene godenwoning voor ijl gouden lichaam van god; het
was, hel omhoog geblazen, meer des helden helder heil en zijn heiligheid dan een
vlammende hal; het was opgeroepen en niet gebouwd, want de goden bouwden
geen woningen en riepen maar op element, hunner zielen sympathiesch, en zij
léefden in het element.
Helios' vlammewoning laaide hoog en hel, bedwongen door dienende machten
des vuurelements en de lange tongen waren de kronkelende zuilen, die torsten het
dak van gloed.
Wanneer woei de orkaanwind, warden de zuilen door-een, vlammewemeling in
vlammewereld; de zonnewereld windstil, blaakten gestadig de zuilen omhoog,
trillende alleen van vuurziel.
Te midden zijner zonnelingen, die waren de goden, godinnen van licht om hem
heen - god van licht - heerschte Helios over de wereld van zon, waarop Helia hem
had gebaard.
De vlammefeëen, blank en blauw, waakten over hem, als de dalende Nacht zonk,
maar hare witte en azuren zielen verbleekten onzichtbaar in den gloei van den dag
en de glorie van Helios zelven, tusschen al de gloriëen der zonnelingen....
Dan zag Helios zijn waakvlammen niet en de zonnehymne bedwelmde hem
heerlijk.
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De hymne bezong hem en het zengde met vlammefeesten: de zonnelingen
omhelsden Helios tot éen brand van glorie....
Hare omhelzing gloriede zoo, dat het niet was of de wereld verging.
Dat het was, of de wereld hergloeide....
En toch de zonnewereld - sedert eeuwen - verging....
Orgiëen van glorie waren der zonnelingen omhelzingen en het vuur werd uit het
vuur geboren....
Als eenmaal het licht uit het Licht....
Gloeiende gensters uit een bron van gloed, werd Helios' geslacht verwekt.
De vonk aan het hoofd, jaagden zij voort op de zonnerossen, Helios' reuzige
zonnekinderen.
Zij bestonden om hun eigen gloed, in hun eigen gloed: zij waren goden uit zich
en om zich, en in hunne goddelijkheid telden zij niet, dat hun zon verdoofde....
En wist Helios alléen van den Wijze, die wist àlle weten, en zoû hij hem zoeken,
om ALLES te weten, nu hij àl wist, dat zijn wereld verging.
Rondom Helios' zonnepaleis, dat hel zuilde op zijn rossige piek, helden de
zonnevalleiën in val bij diepen val, en verzonken en schoten omlaag naar de kraters
en krochten, waarin nog laaide het laatste schelle zonnevuur, maar het stierf weg
in vlam na vlam, in tong bij tong, en, geroosterd de zonne-aarde, liet het zwijmende
vuur zwarte verkolingen achter, en zware versteeningen, die stonden steil en boorden
den afgrond van den zonnekern, tot de zonnekorsten, van diep dus tot hoog, in éen
zwartenden baaierd; als steenkoolgebergten wortelend in de navels der zonwereld,
en opsomberend, zwarte verlangens, toe naar den van Helios's gloed nog trillenden
ether. Zoû dan zijn zon ooit dooven tot dood? Hij kon het zich niet denken. Wel
vreemd was het hem, wanneer, in den glinsterenden dauwe-morgen, ijlende op een
zonneros langs kraters, hij zwarte kool zag, daar waar hij gisteren nog het levende
element had purper, oranje zien laaien. Dan beklemde een angst hem zijn heldenziel,
éen oogenblik, omdat, dood het vuur, het de Dood zoû zijn, zoo ver als nu de
zonnestralen nog schoten heen door het luchtruim, levend. Zoo, op een
dauw-morgen, glinsterend, liet van zijn zonneros hij zich glijden, en staarde hij
peinzend de zwarte verkolingen in. Het
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was afgrond, het was diepe afgrond, die, hij meende, boorde tot den zonnekern,
waar Lucifer tandeknarste in zijn hel, zooals hijzelve heilig was en blijde in zijn heil
en zijn vlammebloeiende hal. Was het Lucifer, die doofde alle licht, alle zonnelicht?
Nu angstte des helden hart, en hij had gaarne willen hooren een zalig wetende,
vlammefee, of wie ook astraal, die zoû weten der zonnedingen ziel. Hij liep langs
de kraters, - peinzend, en lette niet, dat zijn paard wegdoolde.... Hij liep en zijn
blonde voet knerpte het zwarte gruis. Hij zinde, zag in de krochten.... Hij zinde, en
zag naar het grein van de zwarte aarde, die hij trad. Het grein glinsterde, en zelfs
in den flauw dagenden morgen flikkerde het, met korte stralen, brekende onder zijn
tred als met pijltjes licht, die zijn voet vertrappelde, vermorselde tot glinstergruis. Hij
lette het op; zijn teen krabde het gruis los, en hij nam een stuk erts in de hand. Het
flikkerde mooi.... een zonnetje....
- Zoû mijn zon koelen tot zwarte steenkool.... die glinstert.... dacht Helios.
Angstig zag hij om. Hij zag niet zijn paard meer; ver was hij gedwaald, en nu hij
zich plots herinnerde, dat hij naakte de plek, waar de eeuwige Wijze woonde, wilde
hij wel in gaan. Twijfeling woelde hem in het hart en hij haastte zich, daalde een
diepen krater af; de vlammen sloegen om hem rond. Maar zij waren de koude
vlammen, en hij haastte zich, hij haastte zich, klampte zich en klauterde naar omlaag,
klom weêr hier, daalde toch, daalde toch dieper steeds. Nooit was hij zoo diep
gedaald. Was de zonnekern niet éen gloed? Zoû hij er Lucifer niet treffen, somber
in zijn schermwieken, vóór hij den Wijze trof? Hij wist het niet: nooit was hij gedaald
in deze somberte. Hij zocht zijn doolweg, en bevreemdde zich, dat de rotsen al
zwarter en zwarter om hem sloten, ook al glinsterden zij van het gruis, of het zwart
licht was, dat glinsterde. Nu viel vreemde koelte kil over zijn schouders, met een
betoovering van den killen dood. Hij rilde, en wist niet wat hij leed. Want van koelte
en kille koude kende hij niets en van vriezen bevroedde niet Helios.... De zwarte
glinsterrotsen grauwden en blauwden, en als hij ze tastte met de hand, voelde hij
nu de rilling vreemd door zijn lichaam voeren. Wat was het....? Hij wist het niet. Hij
wist het licht en den gloed, hij wist het vuur: zijn element van godelichaam. Dit was
vreemd
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element onbekend. Heerschte Lucifer hier? Waar was de Wijze....? Zoû hij dieper
nog dalen moeten.... Hij daalde, en de gladde rotsen sneden hem zijn godehanden:
zijn goudpurperen bloed leekte er aan en stolde dadelijk tot roode kralen.... Wat
was het hier, en wat deed het hier? Hij weifelde: zoû hij wel vinden den Wijze....
Plotseling, in vertwijfeling, riep hij:
- Wijze.... waar zijt gij....
Zijn stem klonk honderdvoudig terug.
Om hem, afgronddiep tusschen de zonnekorsten, was het een wit rijk des wijden
doods. Nu, rillende, wilde Helios op en terug. Maar plotseling zag hij voor zich een
vlakte, ver, onafzienbaar, en het was alles witte gloed, en wijd glad. Uit die vlakte
rees reuzig de Wijze tot het bovenlijf op. Helios scheen hij bovengoddelijk toe, en
Helios huiverde angstig schuw.
- Wijze, murmelde Helios angstig.
De Wijze scheen niet te hooren, antwoordde niet. Midden uit de gladde
onafzienbare vlakte, - hemelhoog torenden de grauwende rotswanden op - verrees
hij zijn reuzenbovenlijf, en zijn hoofd stond betooverd recht en zijn oogen zagen uit
met een weergâlooze treuring. Open holen zwart waren zijn oogen, en hun staarblik
nachtte over de gladde vlakte, of droeve somberheid aanschemerde uit zijn dooden
blik. Zijn reuzig gelaat groefde zich tusschen witte lokken, die niet anders dan de
witte rotsen waren. Zijn hoofd was Helios zoo bovengoddelijk, dat Helios ijsde zonder
van ijzen te weten. Eerbiedig staarde hij aan den rand van de vlakte den Wijze aan,
heel ver van hem, en hij scheen hem niet benaderbaar.
- Wijze, herhaalde Helios, huilende bijna van angst; ik wil u vragen....
Tusschen den witten baard, lokken stapelend met witte rotsen, opende de Wijze
de lippen en zijn woord waarde over de vlakte:
- Vraag....
- Ik ben Helios....
- Ik was Helios, eens, als gij.... voordat ik Winter was.... Een zonnedochter baarde
mij op deze zon.... Ik heerschte als gij.... Het licht was mijn leven en mijn liefde.
Maar alle gloed verglanst. Waar mijn vlammewoning flonkerde, strekt nu zich het
eeuwige ijs....
- Wat is het ijs, Wijze...?
- De witte rotsen, die gij om u ziet. De witte vlakte, die gij
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voor u ziet, ik zelve, mijn gelaat, en mijn baard en mijn holle oogen, en in mij, mijn
ziel, o helle Helios, en in mij, mijn liefde, o helle Helios.... het is àlles het eeuwige
ijs.... Het vuur doofde, het licht taande, en het vroor alles tot het eeuwige ijs, zóo
als, aan de rots, gevroren zijn de druppelen van uw bloed.
- Het is de dood....?
- Het is de Dood, het is de onsterflijke Dood na het sterflijke leven. Helios, waarom
uit licht en gloed zijt ge neêrgedaald tot den onsterflijken Dood.
- Ik wil wèten, en onsterflijke Dood weet het gebeuren van het sterflijke leven....
- Wat wilt ge weten.
- Koelt boven aan de kraterranden mijn zon?
- Ja....
- Zij verkoolt?
- Ja....
- Waarvan glinstert haar kool?
- Haar kool glinstert van gestolde licht, en haar gestolde licht is het Goud.
- Het Goud?
- Het zonnegoud.
- Wat is het...?
- De laatste levensmacht van het licht, de laatste macht van het algoede. Het
zonnegoud is het tastbare licht. Het is alles wat overblijft van uw zon, o Helios.
- Vergaat mijn zon?
- Ja.... Eenmaal....
- Eenmaal?
- Zal zij koelen tot den eeuwigen dood en vriezen geheel als deze vlakte. Hare
vlamme-orkanen slinken al.... Hare randen verkolen.... de koude dood zal haar doen
verijzen....
- En ik, o Wijze?
- Als ik, o Helios, wordt gij.... Dan zal de mensch u vragen, als gij mij nu vraagt.
- Wie zal de mensch zijn?
- Hij, die geboren gaat worden.
- Uit wie...?
- Uit het geslacht van uw geslacht.
- Zal de mensch zijn mijn zoon?

Groot Nederland. Jaargang 1

151
- Ja....
- Zal de mensch zijn geen god?
- Neen....
- Wat zal zijn erfdeel zijn...?
- Het Goud.
- En deze vonk, die mij gloeit aan het voorhoofd?
- Zal hem niet aan het voorhoofd gloeien, maar zal hij meenen te eeredienen in
tempels.
- Mijn geslacht dus vernedert zich en vermenschelijkt en mijn zon bevriest....?
- Ja....
- Wijze, gij weet het niet! Mijn zon zal hergloeien, en mijn zonen zullen gloriën om
mij heen.... Zeg mij, dat zij zullen gloriën! Als zij gloriën zullen, zal ik hun gebieden
hun stralen te schieten in deze vlakte, opdat alles er smelte, opsmeule en vlamme!
- Helios, wanhoop niet. Berust....
- Berusten?
- Als ik.... Eenmaal was ik Helios!
- Ik word.... als gij....?
- Als ik.... En uw broeder....
- Mijn broeder?
- Lucifer ....
- Wat van hem....? Hij IS niet mijn broeder!....
- Hij is uw oudere broeder. Hij erft het licht.
- Hij!!
- Ja....
- Nooit.... Wijze, gij weet het niet....
- Helios, wanhoop niet. Berust....
Maar Helios hield de handen op en de held huilde om zijn heil, dat vergaan zoû....
- Wijze, zeg mij de waarheid anders.... of ik zeg u, dat gij de Waarheid niet weet!
- Helios.... Uw zon zal hervlammen.... Helios, uw geslacht zal gloeien en het Licht
zal het erfdeel zijn uwer zonen van zon.
- Wijze, wanneer zegt gij de Waarheid?
- Eeuwig heb ik de waarheid gezegd.
- Gij zegt waarheden twee.
- De waarheid is veelvoudig.
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- Uw eerste waarheid was leugen, als ijs, koû en dood leugen zijn.
- Mijn eerste waarheid was waarheid.
- Uw tweede....
- Was waarheid ook.
- Ik weet niet, Wijze. Gij zijt geen Wijze.... Gij zijt de leugen van het Verleden.
Nooit meer zal ik u vragen! Nooit zal ik mijn zonnezonen bevelen u warme stralen
te zenden, opdat ge ontdooie, opsmeule en vlamme in den gloed der nieuwe
vulkanen. Gij zult vergaan tot ijs.... tot ijs.... tot ijs.
- Het zal wellicht zijn als gij zegt. Gij ook....ge zult vergaan.
- Ik?
- Tot ijs.... Uw zon....
- Mijn zon?
- Tot ijs.... Uw zonen....
- Mijn zonen?
- Uw zonnezonen, menschen en aardelingen.... dood zullen zij zijn in het leven
en uw goud zal zijn hun eenige god. GIJ zult hun zijn het Goud. Van het Licht zullen
onterfd zij zijn....
Maar al vluchtte Helios. Hij vluchtte, op, de gladde bergen op, bloedende; aan de
blinkende pieken en punten vluchtte hij op, gleed uit langs de gladde wanden, klom
weêr en klouterde, zich krampende met zijn naakten, blonden voet. De doode stem
van den Wijze bleef altijd zijn oor bereiken.
- Tot ijs.... Uw zon.... Uw zonen....
Maar Helios bereikte de zwarte valleien; als nacht sloten boven hem de rotsen....
Schel floot hij: een geruisch van pennen ritselde aan.... over hem zweefde zijn
zonneros, wijd uit de zwier van zijn vlerken.

VII.
Zonneweide.
Het wieksnelle ros doorsneed zonne-ether; Helios snoof op helle lucht; door de
gouden wolken heen ijlde hij; onder hem laaide zijn rijk. Heerlijk, een goudwolkige
hemel boven zijn vlammenhal strekte zich uit, heel wijd, de weide van wolken, waar
de zonnepaarden woelden. Zij hinnikten hevig; het vuur-oogige dier uit de
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verte vaarde aan als een vogelpaard, dat daalde pijlrecht naar zijn doel; manen en
staart weêrbliksemden, blinkende liet hij zijn spoor.... En Helios, blonde held, holde
hem voort, in overmoed. Bij elken vlerkklap scheurde de lucht en suizelde; nu schoot
het ros recht, de wieken gestrekt: toen liet het zich heel snel zinken, breedstrak de
sterke vlucht van zijn pennen.
En het daalde op de weide neêr en de elf andere rossen der zon, woest
hinnikende, hevig woelende, draafden om Helios' ros, dartel en veulenblij, dewijl
het terug was op de weide gedaald, met zijn vollen neêrstreek van vogelpaard....
.... De zonnerossen waren eeuwig jong: zij geleken jagende goudvosveulens;
juichende klonk hun hinnikgelach; drieste vuuroogen puilden, spitse ooren trilden;
edele hengstehalzen spanden heel strak de ijdele buiging en wapperden met het
goud uitgewuif van lange en lokkige manen; blankwit gebit bekkelachte; neusgaten
snuifden rozigen stoom, en terwijl zij met breede borst en met ijlfijne beenen,
brieschende, snelden over de weide van wolken, wonderde tooverig in den gouden
ether het blond geveêrte hunner vlerken en het schuimend gevlok hunner staarten;
heerlijk die heilige dieren, overhemeling boven Helios' zonnehal - altijd de wolkweide
donderkaatsende van het blijde gestamp hunner blinkende hoeven.
Helios helde ter zij, wierp zich af, hij, de heldere rossenbedwinger; hij lachte als
een kind om zijn dartele twaalftal, het eêlste gedierte der zonnewereld, de stervende
vlammen vervroolijkend met de onbewustheid van hun dierenvreugd, even wolkig
verheven boven het huis van den zonneheld.
Als de avond zonk, ontgloriede de weide heel snel van licht, zilverde ze mane-vaag
weg en slechts een enkel dartel spoor van laatste gedraaf - zilverveeg onder de
starrennacht - teekende een vleugel, een staartstreep, terwijl de gezilverde wolkjes
nog wel stuivelden bij den laatsten hoefstamp van het gevlerkte veulen, dat zich
zoodra te slapen legde bij de alrustende, weggeduisterde kudde....
En de zonneweide in de Nacht, werd niets dan een zilveren nevel méer, waarboven
de starren flonkerden - allen vonken van het heilige Licht.
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VIII.
Zin en Zonde.
Maar niet lang duurde Helios' vreugde, om zijn rennende rossen, en somber
fronsende zijn blonde voorhoofd daalde hij, zweefde hij de wolkentrap af en naderde
zijn vlammende hal. Kalm gestadig in den rustigen dag brandden de goudene
vlammezuilen hoog op en Helios liep ze door. Vol heerlijke zonnelingen en vrouwen
van gloed was de hal en haar hymne schalde hoog op, toen zij Helios zagen terug....
Maar zijn gode-oogen somberden en droevig was hij als schaduw in zonnedal. Hij
liep het zengende vuurfeest door en borg zich droef in de wolkengrot, die nevelig
groefde aan het verschiet van zijn hal. Hieruit zag hij diep in de oneindigheid heen
der nog zonnebeglansde ruimte. Boven hem dreven dichtere wolken: het was de
weide en hij zag de rossen er rennen. Nu wierp hij zich neêr, leunde in de palm zijn
kin en zag uit in de lichtende eindeloosheden.
- Als ik duister, zal dat alles duisteren, dacht Helios droef en toch trots. Ik ben de
zon der ruimte, als mijn vader is het Licht der Eeuwigheid. Als ik duister, duistert de
Ruimte: tot hier schiet het Eeuwig Licht niet....
De mate van zijn hoogmoed verschrikte hemzelven en zijne oogen puilden de
oneindigheid in en ze peilden de mateloosheid van de Ruimte. Hoogmoed en Ruimte,
zij schenen hem toe gelijk.
- Als IK duister.... herhaalde hij zich.
Maar zoo ijsde hij, die nu had geleerd wat duisteren was en wat vreezen voor
vriezen tot vlakte van vorst en pegels en pieken van ijs.... dat hij niet verder zinnen
dorst.
En kindelijker weende zijn smart:
- Mijn blonde rossen zullen wel sterven: mijn heerlijke hal zal dooven: ikzelve
dooven en duisteren....
Hij weende, de kin in zijn palm en boven zijn voorhoofd - omdat hij zacht schudde
in snikken -, danste zijn heldere vonk.
Maar.... vóor hem, uit den wolkengrond, schoot op een rosse schroeiende vlam,
en zij wrong zich tot een Vlammevrouw, een vrouw van de zon, zonnelinge
opschietende in puperschijn: zij schitterde zoo, dat Helios verbleekte, en dat blank
zijn gloed bluschte tot bloôheid..... Hij bleef haar aanblikken, bleek hijzelve, terwijl
zij bloosde van het blijde zonnebloed, dat ontbloeide in
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haar vlambloeiende flonkerlijf. Zij was als een rosse vlam en zij was als een roode
vrouw: haar vuurlijf ontwrong zich, ontleefde aan het vuur en verloste haar tot een
lichaam van roze licht; haar gelaat was hel als een zon; hare lokken scharlaakten
tot hare hielen en omblaakten haar in een lachenden brand; hare oogen
zonnelachten, hare lippen vlammetrilden en hare rozige borsten zwollen en deinden
en zwollen en deinden als de golven van de vuurzee, tusschen de deinende dalen
der zonnewereld woelende heen en weêr. Sterk recht bloeide zij op den steel van
hare nog toe vervlamde twee beenen en Helios zag hare geboorte, uit de rosse
vlam, die omhoog was geschoten uit den wolkengrond van zijn grot. Zij rekte zich
uit de vlam; zij strekte de stralende armen, de handen openden en de vingers
spitsten, en terwijl zij zich rekte, lekte haar oorsprongvlam haar den schoot, maar
spleten nog niet hare vlammebeenen open en talmde zij geheel vrouw te worden.
Het vuur droop van haar af en kronkelde neêr op den grond, en zij dook uit haar
plas van vuur als een liefde-godin, die uit zonnevuur zoû worden. Uit het vuur werden
de goden geboren, als eenmaal uit het Licht: zij werden uit de zonnewereld, als zij
uit de Zon eenmaal geworden waren: een vlam schoot op en werd wezen: het Licht
verwekte het licht en het vuur baarde het vuur, in ondoorgrondelijk wordingsgeheim,
- maar Helios, gewoon aan het wonder, verwonderde zich niet en staarde alleen
haar aan, die wulpsch voor hem welfde haar weeldelijf, wild zich uit de woelende
vlamme ontwringend. Nu speelde de vlam leekende haar lichaam langs en plots
spleet open de dunne toorts, die torste haar purperen tors, en welfde haar
vrouwelijkheid zich prachtig, terwijl de vlam afslipte, en verslankte het been naar
den voet, badende in het láatste vuur - liquide goud, dat in eigen gloed opdroogde.
Tot zij stond, een godin en een vrouw. Haar scharlaken blos taande en zij bleekte
tot goudtint. Nu scheen zij niet anders dan een allerheerlijkste zonnelinge, maar de
rosse brand van heur haren, rood lokkende neêr tot haar hiel, was Helios vreemd
en vreemd was hem een woedende razernij van hitte, die nog laaide uit haar lijf,
terwijl zij maar strekken de armen bleef en straalde als zelve de zinkende zon. Zij
was goddelijker dan welke zonnelinge ook en meer godin dan zij, en Helios voelde
haar aan hemzelven gelijk, als ware zij een dochter van Helia geweest en een zuster
hem: beide spruiten uit
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licht, maar uit vuur ook, beiden goden, maar tot zonnewereldlingen beiden gezonken:
hij, in den zwaren schoot van zijn moeder medegezegen tot de doovende
zonneoorden; zij ontworsteld aan der zonnewereld vuurkern in plots opgelaaide
wordingsvlam. Hij voelde haar gelijk aan hemzelven nu .... maar zijn oorsprong wist
hij zuiverder en het was of wat licht goud in hem glansde bezoedelde van haar
purper, alleen omdat zij de armen strekte, in de razernij van haar hittelijf.
Nu was hij verwonderd of zij spreken zoû gaan met de stem en de woorden der
goden, en, de kin in zijn palm, lang uitgestrekt in de wolkige grot, tuurde hij strak
haar, de oogen groot, aan.
Plotseling klaterde haar lach, zóo, dat hoog in de glanzende weide, hevig de
zonnerossen hinnikten, haar lach antwoordende in dartelheid, en ook Helios lachte;
zooals vlam aansteekt vlam, lachten zij beiden, de lichte kinderen van gloed. Hun
lach was de goddelijke lust om wat hun goed in hun leven van goden was en vergeten
wilde Helios waarschuwing en woord van den Wijze, witten god van den wereldwinter
- nu de wilde roode vrouw woest schaterde haar weeldelach.
- Je bent rozig als zonsopgang, en rood als zonsondergang, prees Helios de
vlammevrouw prachtig.
- Ik weet niet van beiden, lachte haar stem; maar beiden wil ik weten! Ik werd mij
bewust in zwartdiepe krocht - het was zware duisternis om mij heen en het zwarte
donker zwom ruimte-wijd om mij, als de oneindigheid van de Nacht.... Nu werd ik
bewust mijzelve, het verre Licht mijn vader; een duistere dochter van Nacht, mijn
donkere moeder - en oneindigheid en ruimte, eeuwigheid werd ik mij bewust! Maar
het scheen of mij alles van goddelijkheid ontglipte in mijn geboorte, en terwijl ik mij
bewust werd, dacht ik: waarom baart mij de Nachtdochter niet in de wijdte der ruimte,
en waarom ben ik geen felle ster, en waarom baart zij mij als een purperen vlam in
het diepst van zonnekernduister!
- Onze vader, het heilige Licht, zei Helios, - en hij wischte zijn tranen af -; vernedert
zijn goddelijke kinderen in geheimvolle boete op boeteplaneten: wie weet het waarom!
HIJ wentelt ons noodlot en stuwt het voort als een wiel gewiekt op de golven van
zijn glorie....
- Maar ik wil de eerste Vraag niet meer vreezen! lachte de
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roode vrouw. Mijn moeder hebbe mij als zij mij heeft gebaard: kind van het Licht,
vernederd, noem ik mijn vernedering genot! Mijn moeder baarde mij purper: purper
zal ik branden! Purper zal ik stralen! Purper wil ik heerschen! Aan mij alles wat
purper is: dageraad, zonnesterven! Aan mij het brandend genot, en de blakende
macht, en alle blinkende heerlijkheid! Vlam ben ik en geen ster, en, vlam, zal ik zijn
godin, zooals ik, ster, ware godin geweest! Waarom heeft.... O, de eerste Vraag wil
ik niet meer vreezen! Zwelt mij de Vraag in mijn ziel, ik slinger haar terug en ik trap
haar met roode voeten! Ben ik geboren, zoo wil ik ook gloren! Wat de wil van mijn
vader, en de wensch van mijn moeder ook zij, ik wensch en wil, als zij beiden! Ben
ik geen licht, vuur wil ik zijn en ik zal lachen te mid mijner vlammen! Zoo ver als mijn
vlam zich rekt, wil ik heerschen en ben ik niet heilig van licht, zoo WIL ik onheilig van
hitte zijn!
- De goden zijn zich een naam bewust, zeide Helios; en welken naam noemde
je je donkere moeder?
- Naam noemde zij mij niet, maar bewust wil ik zijn mijn naam, en, onterfde, neem
ik mij namen. Ik noem mij Lust en Lach; ik noem mij Zin en Zonde, en ik word mij
bewust te zullen zijn de roode Hoop van àl wat wordt! Lachende Lach en scharlaken
Hoop en, lachende, al wat wordt!
- Ik heb heden geweend - voor het eerst! zei Helios bang. Heb ik je mij voelen
naderen, o purper lachende Hoop?
- Wie ben je zoo blond, o heerlijke held, wien de vonk wappert aan je nog heilige
voorhoofd?
- Ik ben Helios en ik heersch.
- Ik noem mij Helia, en heersch als jij....
- De naam van mijn moeder....
- Noem ik mij. Zuster, zal ik zijn je zonde....
- Ik wil niet en weiger je....
- Je weigert den lust van mijn armen....? O, zie ze, mijn vlammen, zich strekken
toe naar je, heerlijke held!
Hare vlammen schoten op: zij stond in rossen brand. Zoo, in element van vuur,
leefden en laaiden ook wel de zonnelingen, maar hun vuur was goudgeel als
zonneschijn; hun vuur was als licht zoo helder; en deze vlammen scharlaakten en
blaakten en hare diepste gloei werd rosse duisternis.
- Eenmaal, zei Helios weifelend en meewarig; waren wij licht....

Groot Nederland. Jaargang 1

158
Nu zijn wij helgelen gloed. Maar wij zijn nog geen purperen brand ....
- Ik ben wie ik word geboren. Wie wentelt ons noodlot en stuwt het voort als een
wiel?
- ZIJN wil is het wezen der Waarheid, zei Helios; en de waarheid is het Licht zelve.
- Heb ik anders dan licht gevraagd? Wie schiep mij purperen vlam....?
Maar Helios raasde in toorn op, de zelfde toorn van zijn zonvlamorkanen als ze
ruischten in razernij.
- Hier heersch IK! riep hij, gezwollen zijn voorhoofdaderen. Verdoof en verdwijn!
Hij strekte de hand uit, zijn eenige schepter, en hare vlam slonk eensklaps; zij
slaakte een woedekreet en slipte weg tusschen de wolken, in den grond van de
grot....
Helios staarde heen, waar zij was verdwenen en verdoofd op zijn woord: een roze
stoom siste nu als de heete adem van boos slanggebeeste.
- Zij is van Lucifer uitgezonden, dacht Helios. Bij hem is het de purperen brand
en dàar moet hij ros zijn als zij.... Mijn macht is grooter: zij slonk voor mijn macht
en verdween. Acht moet ik geven, dat ik niet onderga! Wantrouwen zal ik de onheilige
vlammen. Er zijn heilige: blanke en blauwe: ze zullen over mij waken....
De Nacht duisterde aan.
- Heilige Nacht, zei Helios. Ons àller heilige Moeder! Waarom.... o zeg mij,
waarom?! De vreeslijke Vraag werpt ook mij plots haar schaduw overheen! Waarom
ons aller vernedering en waarom onze bittere boete? Wat moeten wij en waar varen
wij heen.... Waarheen wentelt mijn zonnewereld.... Waarom zijn wij niet louter licht
meer.... Welke zonde, ach, zinden wij vóor ons zijn! Licht waren wij eenmaal, in den
schoot van U, Eeuwige.... Ons àller moeder, heilige Nacht: waarom, waarom....
De groote Nacht naderde en de zonneweide werd tot een zilveren nevel. De
starren, verglimmerende vonken, glimlachten zacht....
Uit den zilveren weidenevel klonk een laatste hevige hinnik, van een ros, dat
opwaakte plotseling....
Helios sluimerde in.
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- Waarom.... murmelde hij in zijn slaap. Heilige moeder Nacht.... waarom?

IX.
Manewereld.
De manewereld - sedert eeuwen - laaide van licht.
Hare wereldziel was een ziel van zuivere licht en van zilveren laaiïng, stil zichzelve
in louter zijn, bleek zichtbaar als bralde Helios' brand, maar in loutere blankheid
blinkende, zoodra de zonnewereld - na elken vlammenden dag, - scheen haar
scharlaken dood te sterven, met die sombere slinking der kratertongen, onder haar
eigen wakenden maneblik.
Zij was als een oog, dat neêrzag....
Zij was als een spiegel van zuiverheid....
Maar werkelijk was ze een loutere wereld van licht, door loutere wezens bewoond.
De witte manelingen weefden een webbe van glinsterende draden tusschen de
wereld der zon en zichzelve: hunne eigene wereld: heel hooge blinkende bergen
zilverden schemerig in eigen weêrschijn....
De azuren rotsen rezen met zwijgenden toover van reine stilte - reuzig maar
rustig....
Tusschen de bergen en rotsen breidden wijd de witte valleien sneeuwdonzige
vlakten deinende uit naar de verre kimmen der zilveren kammen, die schitterend
kartelden, schel, tegen de aldiepe moeder-eeuwigheid der heilige, heilige Nacht....
Blank als licht en blauw als lucht golfden valleien en vlakten van zee in eigen
uitstralingen voort, en de scherpe schaduwen der rotsen sloegen lila voorover en
somberden nauwelijks....
Teeder op avondgesuizel trilden de hoogste looveringen van blauwe en witte
wouden aan diepzilveren meren, die waren wellen van licht en van zuiverheid;
bronnen, waarin borrelde het zuivere licht of het besloten ware gebleven in de diepe
mere-urnen, als in heilige vazen een heilige schat, onaanroerbaar en alleen
zieleontvangbaar....
In de lichte dreven dwaalden de manelingen, blijde ernstig en blinkende wijs: stille
kinderen van het Licht, als allen, die leefden en laaiden, maar zij na boete tot beter
gelouterd uit rossen en purperen gloei, sedert veel roode eeuwen al.
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Beneden de klaarwitte en zilveren kalmte van hunne zuivere wateren, wijde valleien
en zielen wijs, zagen zij geheel den woedenden hartstocht der zonnewereld zieden
en razen, altijd te vergeefs: zij zagen de vlammen zich rekken en slinken; ze zagen
vulkanen met drakebekken braken al het vuur uit hun krakende vlammebuiken, of
woeste hydra's zich wentelden....
Zij zagen de zeeën van vuur en orkanen van vlam koken en stormen tot de ronde
atmosfeer om de zon rood ziedde, en zij zagen, dat het al was voor niets.
Dat de vlammen doofden, de zeeën verkoelden: de ronde, roode zon verkoolde.
Zij zagen, dat de zon was een vonk, die zoû spatten en vergaan in éen oogenblik....
Zij zagen het oogenblik naderen al; zoo snel als een ronde sfeer wentelen kan
door de ruimte, zagen zij naderen het oogenblik uit de diepte van de eeuwigheid
naar het niets van het heden toe, - zoû het oogenblik zijn éen vleugelveeg van den
tijd en de veeg zoû de brallende zon uitwisschen.... spatteren zoû het een tweede
oogenblik en verdwenen zoû de roode ster zijn, als in spel, voor altijd uit haar baan.
Zoo wisten het de manelingen, wijs, maar zij wisten ook, dat zij waken moesten,
bewaken, dat wat er eeuwig was in de brandende vergankelijkheid beneden. Geen
zonneling werd geboren, of hem gloeide, vorstelijk, de vonk aan het voorhoofd of
zelfs heiliger, soms, in het hart. En het was de eeuwige vonk, die de manelingen
bewaakten, nederig en welwetend en wijs, terwijl zij beneden, op de glorende zon,
gloeiden van hoogmoed en zich dachten de lichtendste goden, zonen van den
eeuwigen Zonvader zelven, - morrende tegen hun vernedering, verbitterd in de
onbegrijpbare boete, zich wentelend in de vreeselijke Vraag, en vernedering, boete
en vraag vergetende in zengende feesten des vuurs.
In diep geheimenis bewaakten hen de edele manelingen.
De zengende zonnelingen vermoedden het niet.
Zij zagen de bleeke star rijzen aan hun geschroeide kimmen en dachten haar
een afschemering van hun eigen schijn, verblankt tot een ronden spiegel, waarin
sloeg schaduw en afschijn van eigen bergen en zeëen. Zij zagen haar sikkelen en
zwellen tot volheid, maar altijd zwak van straling en hoewel zij haar wel hadden lief,
beklaagden zij haar, zoo klein, - en glimlachten
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haar toe in meêlijdenden weemoed, omdat zij niet raasde van zonvlamorkanen en
ruischte van wereldbrand.
Onderwijl laaide - sedert eeuwen - de manewereld van licht, of zij niet anders dan
een zilveren ontvangschaal ware, waarin het heilige licht veilig gezonken was.
Tusschen de edele valleien, blanke zeëen en blauwzilveren bergen waren als
stille vlammen de manelingen en bewogen zij over hun witte wereld in wijze
omdolingen rond; daar slipten zij als tongen van licht, die gingen en glinsterden,
zwevende op weeke ombuigingen heen, tot zij helderder zich verzichtbaarden, en
dàn waarden als geesten, zilverwit, in wijde en witte waden; oogen van glans in
glansgelaat, de vonk van glans in het glanzehaar, en de stille glans ook in hunne
zielen, als zij bogen hun zielen en oogen toe naar de brandende zon beneden,
wakende in hun zalige taak, opdat de vonken niet zouden dooven. Of zij vlochten
tot kransen zich samen en waarden op en waarden neêr en zij waren niet meer dan
nevel en wolk en van ster tot ster sleepten hun lichtspoor zij meê en zij zagen de
oneindige dingen.
Dan, op de lichtende drempels der sferen, stegen, blauw en blank, Helios'
waakvlammen tot hen op, en de waakvlammen vroegen:
- Is de tijd daar, dat wij Helios' vonk tot u voeren, in beide handen veilig?
Maar de manelingen antwoordden steeds:
- Laat Helios zijn vonk, tot de wereldkoû hem overwint.... Wij waken en zien neêr!
-------------------

(Wordt vervolgd).
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Daarna.
Door Cyriel Buysse.
II.
De logé's waren vertrokken. Alleen mevrouw de St. Mars zou nog een tijdje blijven.
Alfred, in zijn arbeid afgezonderd, was over de teleurstelling van het bezoek zijner
vrienden nog niet heen. Hij had, in opgewonden drift, 's avonds na hun vertrek aan
Florence een scène gemaakt, maar zij had gehuild en daarbij was 't gebleven. Meer
dan ooit had hij 't gevoel dat zijn vrienden nooit meer op Far West zouden
terugkomen.
Hij was niet meer de vriend waarmee zij jarenlang, in
goedelkander-kennen-en-begrijpen, hadden omgegaan: zijn huwelijk, zijn omgeving,
zijn schoonmoeder, ja zelfs zijn eigen vrouw, alles had hem nu van hen verwijderd,
en hij was een vreemdeling voor hen geworden, een vreemdeling dien zij, - hij voelde
't instinctief, - uit oude genegenheid nog liefhadden en beklaagden, maar van een
anderen kant minachtten, omdat hij zich uit zijn onteerende boeien niet durfde los
te worstelen. Dood was zijn eigen mooi, en vrij, en gezond artiestenleven van
vroeger, en geen andere keus stond voor hem meer open dan de totale afzondering,
het stug-zichzelf-terugtrekken in zijn arbeid, of ondergaan in het banale leven van
den kring waarin zijn vrouw was opgevoed, waaruit hij wanhoopte haar los te rukken
en waarin zijn schoonmoeder haar wilde houden.
En liever zonderde Alfred zich af in algeheele eenzaamheid. Zijn beide schilderijen
waren bijna klaar; met koortsachtige inspanning legde hij er de laatste hand aan,
alles wat er buiten hem en zijn werk omging trachtend te vergeten. Enkel op het uur
der maaltijden en 's avonds zag hij Florence en zijn schoon-
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moeder. En hij leefde in zúlk een opgewondenheid van kunstschepping, in een zóó
diepe harmonie met 't fljnste van zijn mooiste en intiemste wezen, dat hij de verdere
disharmonie zijns levens tijdelijk haast niet meer voelde. En eindelijk, op een avond,
kwam hij doodmoe maar opgetogen thuis, en in naïeve verrukking, alsof hij zeker
wist dat iedereen op dat oogenblik zijn heerlijk gevoel moest deelen, riep hij uit, met
een van die juichende zuchten waarmede artiesten hun verlossing van een lang en
pijnlijk werk uitjubelen:
‘Oef! ik ben klaar! Wat 'n geluk! Wat 'n verlichting!’
En uitgeput van zalig werken liet hij zich met dichte oogen en hangende armen
in een fauteuil onder de veranda neer.
‘Ach zoo, ben je werkelijk klaar?’ kwam Florence banaalstreelend naar hem toe.
Zij wisselde een vluggen blik met haar mama, en plotseling, nog zoeter streelend:
‘Hoe zou je er dan over denken als ik voor een paar dagen meeging met mama,
die overmorgen naar Ostende vertrekt?’
O, hoe pijnlijk nuchter troffen hem die woorden, zoo plotseling als een koud
stortbad op zijn zacht-enthousiastisch gevoel van volbrachten plicht neervallend!
Met een soort verwilderde verbazing keek hij haar aan, terwijl hij, in den leunstoel
overeind geschokt, antwoordde:
‘Ma .... mama vertrekt overmorgen, .... en jij wil met haar meegaan!.... Wat 'n
idee?....’
‘Voor enkele dagen maar, .... vier of vijf dagen,.... op zijn langst genomen een
week,’ streelde zij.
‘En ik? word ik dan niet meegevraagd?’ kon hij niet langer onder zich houden.
Mevrouw de St. Mars, die in gewild stilzwijgen, als had zij met de kwestie niets
te maken, met op elkaar geknepen lippen aan een tafeltje te borduren zat, keek
even schichtig op.
‘Natuurlijk,’ haastte zij zich te zeggen.
‘Ja maar welk “natuurlijk”, mama?’ ‘Natuurlijk “wel” of natuurlijk “niet”?’ drong hij
eenigszins boosaardig, met een gepijnigden glimlach aan.
Maar mevrouw de St. Mars nam 't euvel op.
‘Je n'aime pas les plaisanteries d'un goût douteux,’ antwoordde zij gebeten.
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Alfred trouwens, had evenmin lust tot gekheid maken. Hij voelde zich beleedigd en
bedroefd. Het kwam hem voor als een soort van verraad. Zij hadden blijkbaar zonder
hem willen gaan, en voor niets ter wereld zou hij nu nog, als een aalmoes, de
uitnoodiging aanvaarden.
‘'t Is maar 'n grapje,’ sprak hij mat, met inspanning zijn lippen tot een glimlach
dwingend. ‘Ik zou overigens geen tijd hebben om mee te gaan; ik ben van plan om
dadelijk met een ander schilderij te beginnen.’
‘Wel nee, doe dat niet, kom nu maar liever met ons mee,’ drong Florence aan,
ziende dat hij treurig en misnoegd was. ‘Kom, doe het, je doet er mij zooveel
genoegen mee. Aan de zee kan je toch ook wel schilderen.’
Maar kalm-hardnekkig-weigerend schudde hij zijn hoofd, inwendig boos ook dat
ze zoo licht en oppervlakkig over zijn arbeid sprak, alsof het voor hem 't zelfde was,
waar en wat hij ook al schilderde.
‘Neen, 't is onmogelijk. Je hadt mij op tijd moeten verwittigen. Nu heb ik andere
schikkingen genomen.’
Florence begon stil te schreien.
‘Je bent onaardig,’ klaagde zij. ‘Je zat zóó in je werk verdiept dat we niet eens de
mogelijkheid hebben ingezien je er ook maar even uit te halen. En als mama....’
‘Pardon, daareven vertelde ik je dat ik klaar was met mijn werk,’ viel hij haar in
opgewonden-onlogisch-met-zichzelf-zijn in de rede.
‘Waarom wil je dan niet mee?’
‘Waarom?..... omdat ik niet zoo plotseling en klakkeloos besluiten neem, van 't
eene oogenblik tot 't andere. Je hadt me op tijd moeten verwittigen, zeg ik je.’
‘Maar we wisten 't zelven niet. Mama heeft opeens haar besluit genomen, van
middag, na het ontvangen van een brief van papa. Kijk, lees het. Hij is voor veertien
dagen te Ostende, in 't Splendid Hotel, en vraagt ons of we geen zin hebben daar
voor 'n dag of wat bij hem te komen.’
En zij gaf hem een brief, die op mevrouw de St. Mars' werktafeltje lag.
‘Om 't even, ik heb geen tijd,’ antwoordde hij koel, haar den te nauwernood vluchtig
doorloopen brief teruggevend.
‘Zelfs niet voor drie of vier dagen?’ vroeg mevrouw de St. Mars, met een zuur
gezicht.
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‘Zelfs niet voor drie of vier dagen,’ antwoordde hij nog koeler.
‘Maar vindt je 't dan toch goed, liefste, dat ik met mama mee ga?’ vroeg Florence
eensklaps veel zachter, begrijpend dat zij hem nu tòch niet mee zou krijgen.
‘Natuurlijk,’ zei hij, op dat ééne woord denzelfden klemtoon leggend, als mevrouw
de St. Mars daar straks gedaan had.

III.
Hij had nog even gehoopt dat Florence zich op 't laatste oogenblik bedenken, en
bij hem blijven zou. Hij vond het zoo naar, die tijdelijke scheiding, de eerste sinds
hun huwelijk, vooral nu er toch weer iets van disharmonie tusschen hen was ontstaan.
Als vreemde invloed maar niet storend meer werkte, als ze maar weer gezellig en
intiem een tijdje met elkaar alleen waren, dan zou alles ook weer zoo goed worden,
dacht hij; en hij hoopte, o zoo vurig, dat ze 't ook zou voelen, en dat zij hem op 't
laatste oogenblik zou komen zeggen: ‘neen, neen, ik laat je niet alleen, ik blijf hier
bij je, omdat ik voel dat we elkaar niet mogen verlaten zoolang die kleine
wanverhouding, die als een schaduw over ons geluk is neergekomen, niet in
onderlinge verzoening en teederheid is opgelost.’
Maar hij zag haar zenuwachtig inpakken, als voor een lange reis, als voor een
scheiding, en bitter vreette het aan zijn hart. Hij vergezelde haar en haar moeder in
het rijtuig naar 't station, hij ontving haar afscheidszoen en hielp haar in de coupé;
en toen hij den trein zag wegstoomen, - zij nog even door het neergelaten raampje
naar hem glimlachend en wuivend met de hand, - toen was het hem te moede of
ze nu voor altijd wegging, of plotseling iets dood was tusschen haar en hem, of hij
haar nooit terug zou zien zooals ze vroeger was, zooals hij haar had leeren kennen
en liefhebben.
‘O, ik had haar niet mogen laten gaan, of ik had mee moeten gaan!’ verweet hij
zich eensklaps, van vlijmende smart, met tranen in de oogen op zijn lippen bijtend.
En nu had hij den wegsnorrenden trein na willen vliegen, en er zich vast aan klampen,
en in den wagen springen, en er voor haar voeten op zijn knieën om vergiffenis
smeeken. Maar 't was te laat, de trein was reeds
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uit het gezicht, en op 't perron van 't kleine stationsgebouw stond hij even als verloren
heel alleen, naast een bediende die hem vluchtig groette en door een glazen deur
verdween.
En dan opeens, zonder overgang, na de woeling van 't vertrek, de zwaar-drukkende
eenzaamheid. Far West als 't ware uitgewoond en verlaten, de heldere kamers stil
en leeg, de meubels niet meer tot hem sprekend. De meiden in eentonig
heen-en-weer geschuifel aan iets boenend of schurend in gangen en keuken, de
koetsier in eentonig-neuriën van een vervelend bekend deuntje iets herstellend aan
zijn spullen, de tuinman ergens verre scharrelend in de heesters, al van die stille,
trage werken, die in drukken tijd hun beurt niet krijgen, en eerst worden waargenomen
als er niets anders meer te doen is.
En plotseling wist hij, de groote werker, voor wie de dagen steeds te kort waren,
niet meer wat met zijn tijd gedaan. Hij stond daar even doelloos in de veranda, als
radeloos starend in de diepte van de lange beukendreef langs waar Florence
verdwenen was. En 't kwam hem voor alsof zij door haar eigen moeder van hem
was verwijderd en zijn toenemende antipathie voor mevrouw de St. Mars ontvlamde
in haat.
‘Dat moet veranderen, Florence moet kiezen tusschen haar mama en mij,’ liep
hij, halfluid tegen zichzelf sprekend, met gebukt hoofd en gefronste wenkbrauwen
op het bordes heen en weer. En nu hij eensklaps in die flinke stemming van
decisief-willen-optreden was, speet het hem geweldig dat hij haar met mevrouw de
St. Mars had laten meegaan.
‘Ik had me dadelijk daartegen moeten kanten, dadelijk!’ raasde hij in zichzelf. ‘Er
mij bepaald tegen verzetten ofwel met haar meegaan, en haar surveilleeren, en
haar desnoods met geweld mijn sterkeren wil opdringen. Ik ben veel te goed, te
dom, te zwak geweest. Onmiddellijk na dat ellendig bezoek van mijn vrienden, had
ik categorisch tegen haar en tegen den slechten invloed van haar moeder moeten
optreden. Ik had 'n scène moeten maken, 'n heftige scène, tegen allen twee. Ik had
hun, in mijn vrienden, en in mijn huis, mijn huis, de superioriteit der intellectuëele
en artistieke begaafdheid moeten leeren eerbiedigen. Dàt had ik haar moeten laten
voelen, aan mijn schoonmoeder, dat ze in mijn huis was, en dat ik er intelligente
menschen wenschte te ontvan-
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gen en te zien eerbiedigen, en niet de domme onwetende fatten, die zij er tracht
binnen te smokkelen.’
Zoo wond hij zich in zijn eenzaamheid op, en schreef zichzelf, met stugge
wilskracht, een flinke, onwankelbare gedragslijn in de toekomst voor. Hij zou haar
nu maar niet naar Ostende volgen, dat zou zwakheid zijn. Hij had nu eenmaal gezegd
dat hij niet meeging en daar moest hij zich aan houden; maar zoodra zij terug was
zou hij haar zijn condities stellen, het liefst met zachtheid, maar desnoods met
dwang.
Versterkt door dit vast-voorgenomen besluit, wandelde hij met Cosaque en Bossuet
door 't park tot aan den vijver, sprong er in 't bootje, en roeide naar het eilandje. In
lange, heerlijke bespiegeling ging hij er vóór zijn twee groote, voltooide schilderijen
staan. Hij was tevreden over zijn werk, hij voelde dat hij iets goeds, iets groots had
gemaakt. Daar was leven, poëzie, gevoel in. Daar was kracht in. Daar was durven
in in waarheid; in reëel-romantische natuur-waarheid. Hij had die natuur-romantische
impressie nog versterkt in de twee doeken. In de ochtend impressie had hij een
opstijgende vlucht van wilde eenden geschilderd, die zelfde wilde eendjes welke hij
er den eersten morgen met Florence gezien had, en die sinds telkens weer bij zijn
komst schrikgillend opvlogen; en in de avond-schilderij zag men opnieuw de eendjes,
roerloos op een afstand in het water, wachtend op zijn vertrek om in het oeverriet
te komen slapen.
Hij hoorde al de kritiek daar tegen uitrazen, en schrijven in de couranten dat 't
banaal-romantisch was; maar 't kon hem heelemaal niets schelen, en hij dacht er
nu ernstig over na om het nóg verder door te drijven, om ook dat zelfde mooie zicht
in herfsten winterstemming te schilderen, ja er in een reusachtige reeks paneelen,
onder den algemeenen titel: ‘Romantisch-Natuurrealisme,’ de vier jaargetijden meer
af te beelden. Waarom niet? Had één en 't zelfde landschap in onze streken dan
niet werkelijk vier groote verschillende aspecten, al naar gelang der vier seizoenen?
En kregen die vier verschillende aspecten ook niet weer hun essentiëele
schakeeringen in de ochtend-en-de-avond-stemmingen? En er waren immers nog
veel meer aspecten van een zelfde landschap: in zon, in mist, onder een
wolkenhemel, in sneeuw, in wind, in regen, eindeloos, eindeloos. De kunst, als de
Natuur, was onbegrensd, in al hare schakeeringen; en hij die 't zelfde landschap
ontelbare
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malen onder allerlei aspecten zou geschilderd hebben, zou dan toch nog maar een
heel klein gedeelte van de oneindige verscheidenheid en waarheid ervan hebben
weergegeven.
En het groot scheppingsvermogen van zijn artistiek voelen en kunnen legde zacht
in hem een hoogen reinen troost tegen de kleinere hindernissen van zijn verder
leven. Weer was hij kalmer en gelukkiger gestemd, en zonder harden dwang, alleen
met tact en zachte overredingsmiddelen, hoopte hij nu ook weer Florence op den
goeden weg te brengen. Nu was hij jolig-opgewekt in eens, met een behoefte om
zich te bewegen, om vrije lucht en ruimte in te ademen. Hij sloot het hokje waar zijn
schilderijen stonden, die hij 's middags met Désiré naar huis zou halen, wipte terug
met Cosaque en Bossuet in 't schuitje en voer weg, in flink-gekadanseerden slag
der glinsterend-natte riemen. Cosaque's zij-ig haar stond door het lichte briesje als
een fijne, zilvertrillende donsrand tegen zijn spitsen kop en lange, slanke
lichaamsvormen opgekruld, en hij leek op een mooie zwaan, daar achter op het
bootje; en Bossuet, de ruggegraat gekromd, zat met zwart-vochtig-glimmend neusje
en ingetrokken staartje als van kou te bibberen. En 't bootje vloog, met zacht-klotsend
gekabbel van het water langs de zijkanten, als een groote, witte watervogel over de
licht-rimpelende vlakte, soms even aanscherend tegen de lenig-weerbuigende
lisch-en-rietstengels, soms ritselend-glijdend over breede groene bladerenbedden,
waar gele-en-witte waterlelies, in ideale onbevlekte puurheid, onderduikelden en
weder opschoten. De heerlijkheid van het gezonde leven juichte in hem op en hij
voelde zich opeens weer sterk geworden, onaantastbaar-sterk in zijn hooge, mooie
aspiraties, die over al het lagere en mindere zouden zegepralen.

IV.
Den tweeden dag na haar vertrek ontving hij van Florence een brief. Maar de lezing
was hem een teleurstelling. Hij had gehoopt dat ook zij in de afwezigheid iets voelen
zou van de zachter en edeler gewaarwordingen, die in hemzelf na de eerste opwelling
van bitterheid waren ontstaan, maar het had er helaas niets van. Haar brief was
niets dan een banaal mondain gekeuvel, ergerlijk storend naast de verheven
bespiegelingen die hij in zichzelf, in
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zijn groote harmonie met de natuur, zoo zuiver waargenomen en zoo diep gevoeld
had.
‘Tu n'as pas d'idée, chéri,’ zoo schreef zij hem, ‘du luxe qu'on voit ici et du nombre
de personnes de connaissance que nous avons déjà rencontrées: les de Lisieux,
les Berlaimont, les de Lozij, les Loebmuller, les van den Bulck, tous semblent s'être
donné rendezvous ici, et nous nous proposons pour la semaine prochaine, qui est
la grande semaine d'Ostende, les plus joyeuses parties. Ce soir nous dinons à six
à une petite table au Palace-Hôtel. Ce sera délicieux. Et, figure-toi, que j'ai vu la
belle Otero! Oui, de tout, tout près, devant le Kursaal, sur la digue. Jamais je n'ai
vu chose aussi impressionnante. Imagine-toi que son corsage, que je prenais de
loin pour un brocart couleur gorge-de-pigeon, était tout simplement, - je te demande
un peu! - un vaste chatoiement d'opales! C'était d'un effet!.... non, tu n'en as pas
d'idée! Et, figure-toi, autour et derrière elle il y avait au moins deux cents curieux
qui la suivaient, et, devant elle, marchait à reculons, pour la voir mieux venir, un
groupe au moins aussi nombreux! Et elle marchait à côté d'un vieux monsieur à
cheveux gris et chapeau mou, qui n'avait pas l'air luxueux du tout, lui. Il se tenait
très courbé et ses jambes flageolantes avaient l'air de se dérober sous lui. Il parait
que c'est son amant, je te demande un peu! elle qui est si jeune et si jolie, et si
distinguée! On prétend que c'est un comte Français, fabuleusement riche et qui lui
donne tous ces merveilleux bijoux. Père dit qu'il l'a rencontré jadis à Paris, dans un
cercle, mais qu'il a oublié son nom. Vraiment, chéri, tu dois venir, on s'amuse comme
des Dieux ici....’
Mistroostig en geërgerd legde hij den brief op zij. Weer voelde hij de diepe
verbittering van twee dagen te voren, nadat ze vertrokken was. Hij was boos om
dien brief en had zin haar een schimpend antwoord te sturen. Het wufte en banale
van haar schrijven ergerde hem haast zoo sterk als de verderfelijke invloed dien hij
er in voelde. Hij had lust om haar spottend te antwoorden dat hij niet recht goed
begreep wat zij bedoelde met ‘s'amuser comme des Dieux,’ aangezien toch niemand
wist wat een God wel voor een wezen was en dus ook niet weten kon of een God
zich amuseerde, en hoe of hij zich amuseerde. Maar de droefheid nam de bovenhand
over zijn bittere schimplust, en hij antwoordde heel koel dat hij weer aan 't werk was
en dus niet

Groot Nederland. Jaargang 1

170
kon komen, en dat hij vooral hoopte haar zeer spoedig weer terug te zien. Hij schreef
haar verder dat de verhalen over de toiletten van la belle Otero hem niet
interesseerden en hij ook heelemaal geen artistieke schoonheid vinden kon in
edelgesteenten, al waren deze nòg zoo groot en nóg zoo duur.
Een paar dagen verliepen. Alfred had zijn twee groote schilderijen van het eilandje
naar huis gebracht, en in afwachting dat hij met den herfst zijn grootsche plan kon
doorzetten, was hij weer aan 't schilderen gegaan, in de bosschen, op een allerliefst
plekje, waar een klein bouwvallig huisje, met lichtblauwe afzakkende luikjes en grijs
stroodak, op een heuveltje van bijna roode aarde, dicht tegen den donkeren
boschrand stond. Het was een eigenaardige, verrassende schakeering van geweldige
kleuren naast elkaar, en hij werkte weer vol gloed en geestdrift, met het hoog
geweten van den machtigen artiest, die al het beste van zijn tijd en levenskracht
aan de scheppingen van zijn genie opoffert.
Zoo vond zijn vader hem eens zitten, op een middag dat hij heel onverwacht, per
automobile, op Far West aankwam.
‘Hé! Papa! Hoe komt u hier zoo plotseling!’ riep Alfred blijverrast opstaande en
zijn palet-neerleggend.
‘Ik kom je eens opzoeken,’ glimlachte de oude heer Melville, zijn zoon de hand
drukkend.
‘U blijft dineeren, niet waar? Ik ben alleen, weet u? Florence is met haar mama
naar Ostende.’
‘Ja, daar heb ik van gehoord,’ antwoordde mijnheer Melville. ‘En jij hadt geen zin
om mee te gaan?’
‘Nee,’ sprak Alfred, haastig zijn doek en verfdoos opruimend. ‘Wacht u even, ik
ga dadelijk met u mee?’
Hij liep binnen in 't huisje, waar hij, als naar gewoonte, zijn gerei liet staan; en
samen gingen zij door bosschen en lanen naar Far West terug.
‘A propos,’ vroeg plotseling mijnheer Melville, ‘wat is er hier toch gebeurd met het
bezoek van je vrienden?’
Alfred kreeg een kleur. Hij begreep dat zijn vader daar iets van vernomen had en
kwam om er meer van te weten.
‘Heeft u daar iets van gehoord?’ vroeg hij bijna angstig.
‘Ja, ze schijnen niet erg tevreden te zijn.’
‘Hoe zoo?’
‘Dat heb ik tenminste vernomen bij een oom van 't meisje
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Desfeuilles, die er in haar familie moet over gesproken hebben.
Alfred beet op zijn lippen, en tranen van ergernis kwamen in zijn oogen.
‘Dat is ook zoo,’ sprak hij met trillende stem. En plotseling kon hij zich niet langer
inhouden, en vertelde het heele bezoek aan zijn vader, op een bitter-opgewonden
toon.
Mijnheer Melville zei eerst een heele poos geen woord: Hij liet zijn zoon tot 't einde
toe vertellen. Hij was een flinke man, een man van weinig woorden, maar van
kras-en-praktisch-handelend-optreden. Het huwelijk van zijn zoon was eigenlijk niet
heelemaal naar zijn zin geweest, al had hij er zich geen oogenblik bepaald tegen
gekant. Hij, de groote werker, behoorende tot een geslacht van machtig-rijke
fabriekanten die den hoogen toon voerden in zijn geboortestad, voelde een zekere
minachting voor den verarmden, nietsdoenden adel, waar hij zich ver boven achtte,
en die meer en meer door huwelijken, in zijn stand, hun toevlucht en fortuin kwamen
zoeken. Hij was buitengewoon ontstemd geweest door 't verhaal van het meisje
Desfeuilles, wier oom een intieme vriend van hem was, en daar hij al van in 't begin
een specialen hekel had aan de hoogmoedig-verwaande mevrouw de St. Mars,
wenschte hij niets liever dan het haar eens goed betaald te mogen zetten.
‘Die moet je hier verbannen!’ riep hij eindelijk met driestheid uit, onverschillig of
hij daardoor ook de antipathie van Alfred tegen zijn schoonmoeder nog verergerde.
‘Je moet, in weerwil van alles, Florence aan haar verderfelijken invloed onttrekken,
liefst met zachtheid natuurlijk, maar als 't niet anders gaat, dan met geweld. Je
huwelijksgeluk en vrede staan op 't spel. Mag ik dat eens bedisselen? Komt ze hier
nog terug?’
‘Dat weet ik niet, maar ik hoop wel van neen!’ riep Alfred.
‘Welnu, àls ze nog terug komt, dan wordt het al spoedig de tijd voor de opening
der jacht, en dan kom ik hier ook. En dan zal ik haar eens goed waarnemen, en
haar, als 't moet, in krasse woorden zeggen wat ik van haar handelwijze denk.’
Zij waren aan huis, en de eerste bel voor het diner galmde. Alfred wilde zijn vader
binnenleiden, maar nu de oude heer eens goed gezegd had wat hem op het hart
lag, was hij niet langer te houden. Neen, hij ging in de stad dineeren en wou er nog
graag vóór de duisternis aankomen. Over een paar weken, met de opening der
jacht, zou hij voor een tiental dagen komen. En hij
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wenkte zijn chauffeur, die naast de remise stond, en dadelijk, met het ruischend en
daverend gevaarte kwam aangereden. Zij wisselden nog slechts enkele woorden,
roepend met luider stem in het zwaarder opdreunend gedruisch en geplof der
machine, die plotseling als 't ware hoog begon te zingen en zacht-raderend in
versnelde vaart over de bochtige grint-allee verdween.

V.
Toen kwam haar tweede brief, waarin zij nogmaals aandrong dat hij toch, al was 't
ook maar voor een paar daagjes, komen zou, en, zoo niet, of zij dan zelve nog een
dag of twee langer mocht blijven, daar ze zoo graag de laatste wedrennen en 't
bloemencorso bij zou wonen.
Dat aandringen, zoo pas na 't bezoek van zijn vader, en dan nog na zijn zoo
beslisten brief dat hij niet komen zou, vond hij dom en grievend. Hij deed nu plotseling
of het hem niet meer schelen kon. ‘Fais comme tu voudras,’ antwoordde hij kortweg.
‘Quant à moi, qui vis d'une vie saine et naturelle, et qui travaille au lieu de passer
mes jours dans le désoeuvrement, je te répète pour la dernière fois que je n'ai ni le
temps ni le loisir de me mêler au genre de monde, ni de participer aux soi-disant
plaisirs avec lesquels tu t'occupes là-bas.’
Hij dacht dat ze nu wellicht niet langer zou dúrven blijven, en hij had vrede met
zichzelf dat hij zoo maar in eens flink opgetreden was. Hij dacht niet dat hij nu
eensklaps, zonder overgang té flink, en zelfs ruw was, en dat ze zich haast beleedigd
moest voelen. Maar de datum waarop zij, volgens eerste afspraak, terug had moeten
zijn verliep, zonder dat hij nog iets van haar hoorde. En dan begreep hij eerst goed
dat hij zichzelf in zijn onrecht had gesteld. Hij was er boos en ongelukkig om, en
voelde dat het bezoek van zijn vader ook niet goed op hem gewerkt had. En hij
dacht er aan om haar nog eens, maar nu op zachteren toon te schrijven, toen
eindelijk bericht kwam in een heel kort briefje, dat zij den volgenden dag met den
trein van half vijf terugkeerden en hem verzochten een dicht rijtuig aan het station
te sturen.
‘Wat! komt zij ook nog mee?’ riep hij eensklaps weer humeurig uit, doelend op
zijn schoonmoeder, wijl hij met gefronste wenkbrauwen de woorden ‘nous revenons
demain’ nog eens herlas.
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En hij was eerst van plan haar het rijtuig te sturen zonder zelf mee naar het station
te gaan, om duidelijk genoeg te laten merken hoe ontevreden hij was. Toch deed
hij 't niet. Op 't laatste oogenblik overwon hij zijn wrevel en stapte in 't rijtuig, en was
daar op 't perron om haar uit de coupé te helpen.
Hij was echter vast besloten haar met koelheid te bejegenen. Maar zij zelve,
Florence, vloog hem dadelijk in de armen, en zei, half verwijtend, half lachend:
‘Méchant, de m'écrire de telles lettres! Tu ne m'aimes donc plus!’
Dat ontwapende hem opeens en geheel. Hij duizelde, als bedwelmd onder haar
goede omhelzing en onder den troeblanten parfum-geur die als een zachte atmosfeer
van liefde om haar wasemde. Zijn gansche voorgenomen koele houding, de strenge
woorden die hij voor haar klaar had, alles verzwond als nevel voor de zon onder
die zachte streeling. Hij glimlachte onwille keurig en zoende haar hartstochtelijk
terug, eensklaps louter verteederd en verliefd haar na die voor hem lange afwezigheid
terug te zien, en toch met in het diepste van zijn hart een spijt over zijn zwakheid,
en een gevoel dat hij verkeerd deed alles zoo maar dadelijk weer goed te vinden.
Maar 't was te laat al, zij triomfeerde, en ook haar moeder triomfeerde, terwijl zij
statig leunend op de hand die hij hulpvaardig naar haar toestak, uit den wagen
stapte. Hij stond er even van verbluft hoe alles zoo heel anders afgeloopen was
dan hij vast voorgenomen en besloten had; en toen zij in het rijtuig zaten, en
Florence, vriendelijklachend met haar fijne handje tikte op zijn knie, en hem nogmaals
half-verwijtend vroeg: ‘eh bien, méchant, comment as-tu passé le temps sans moi?’
voelde hij zich onthutst-belachelijk en dom als iemand die te laat merkt dat hij zich
met kinderachtige naiëfheid iets heeft laten ontfutselen waarop hij zeer gesteld was
en dat hij met de grootste zorg meende bewaard te hebben.

VI.
Toch waren 't nu weer enkele goede dagen vol geluk en liefde, bijna als eerste,
illuzievolle huwelijksdagen. Alleen vond hij in haar uiterlijk iets veranderd, dat hem
minder aangenaam aandeed. Wat was het? Een kleine wijziging aan haar kapsel?
Een andere
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manier van opkijken, van loopen, van zich te houden? Hij kon het zich niet duidelijk
maken maar het stoorde en mishaagde hem. Het was iets dat ze van ginder, van
Ostende had meegebracht, iets dat ze daar wellicht gezien had en nadeed, en dat
haar, - de indruk ergerde hem ontzettend, maar drong zich telkens en telkens weer
aan hem op, - dat haar bijna iets cocotte-achtigs gaf. Hij kon het eindelijk niet onder
zich houden, en maakte er haar een opmerking over, in tegenwoordigheid van haar
moeder.
Zij deden of ze zich verschrikkelijk ergerden, alle twee.
‘Je droomt, er is volstrekt niets aan haar veranderd,’ verklaarde gedecideerd
mevrouw de St. Mars.
‘Ach mama,’ verbeterde Florence, ‘er is eenvoudig een lichte kleine onduleering
in mijn kapsel gekomen, u weet wel, zooals Elise Loebmuller en de meisjes
Berlaimont het nu dragen.
‘A la belle Otero, zeker?’ vroeg spottend Alfred, die plotseling meende te begrijpen.
Maar zij vonden zijn opmerking zeer ongepast.
‘Nous ne sommes pas assez avancées dans l'intimité de cette personne pour
savoir comment elle porte ses cheveux chez elle,’ antwoordde mevrouw de St. Mars
met een zuur gezicht.
Maar juist aan haar ingehouden toorn, en aan het reticente van haar weerlegging,
voelde Alfred instinctmatig dat hij wèl juist geraden had, en op zijn beurt werd hij
inwendig ziedend bij de gedachte dat zijn vrouw, evenals die andere jonge
lichthoofden van haar omgeving, het kapsel en de allures der beruchte danseres
nadeed. Hij voelde plotseling een onbedwingbare behoefte in zich opkomen om
scherp spottend en kwetsend te antwoorden:
‘Eh bien, tant mieux alors, si je me trompe, car si Florence se mettait à imiter les
allures de la belle Otero, je devrais bien, moi, pour ne pas rompre l'harmonie, imiter
celles du noble vieux monsieur qui lui sert de protecteur, et qui sait si je m'acquitterais
bien de cette pénible tâche.’
Mevrouw de St. Mars hield zich of ze niet goed begreep, maar toornig-rood
kleurden haar deftige wangen. Florence staarde Alfred verwonderd aan, met een
vochtigen glans als van opwellende tranen in haar oogen.
‘Je n'aimerais pas, mais pas du tout, que ma femme en arrivât à ressembler,
même extérieurement, à n'importe quelle personne de ce genre,’ herhaalde hij nog
eens met nadruk, nu
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plotseling heel streng en ernstig. En zonder nog verder op een antwoord te wachten,
stond hij op en verliet de kamer.

VII.
Den volgenden ochtend was Florence opnieuw gekapt als vroeger, en Alfred toonde
zich dankbaar voor dat dadelijk voldoen aan zijn verlangen.
‘Je bent toch veel beter, duizendmaal beter zoo,’ streelde hij zacht haar zoenend.
Maar zij wendde zwijgend 't hoofd op zij, als om hem 't ofter dat ze voor hem deed,
door haar uiterlijke koelheid te doen uitboeten.
Hij nam er maar liefst geen notitie van. Hij was tevreden dat hij nu ook zegevierend
zijn ontzag op haar beproefd had, en hoop had nu weer haar met veel tact te brengen
op den weg waar hij haar leiden wilde.
Eenige dagen verliepen. Het gewone leven ging geregeld weer zijn gang, in
tamelijk goede harmonie, hij enorm veel werkend, zij kalm-tevreden in 't gezelschap
harer moeder. Soms maakten zij alle drie aangename rijtoertjes in het omliggende.
Mevrouw de St. Mars was vriendelijker, minder zuur en scherp dan vroeger, en
Florence was weer met hem een en al liefelijkheid geworden en deed nu zelfs haar
best om zich voor zijn werk te interesseeren.
‘Wat ben je van plan na dit schilderij te maken?’ vroeg zij hem eens op een middag,
dat zij hem tot aan het aardig huisje tegen den boschkant vergezeld had.
‘Na dit schilderij ga ik 'n tijdje rust nemen,’ antwoordde hij met een zucht. ‘Ik voel
me nog al vermoeid en wil mijn krachten wat sparen om dan weer aan mijn
herfsteffekten te beginnen op het eilandje.’
‘O, wat ben ik blij!’ juichte zij. ‘Ik zou zoo graag nog vóór het einde van den zomer
enkele vriendinnen inviteeren, en 't zou zoo aardig zijn als we allen samen enkele
gezellige pleiziertochtjes konden ondernemen.’
Zijn gezicht betrok.
‘Vriendinnen!.... welke vriendinnen?’ vroeg hij, onaangenaam verrast door haar
woorden.
‘Wel,.... verschillende die heel aardig voor mij zijn geweest te Ostende en waar
ik wel iets terug mag aan doen: de Berlaimonts,
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de van den Bulcke's, de Loebmullers,’ antwoordde zij met bedeesde aarzeling, wel
merkend dat het in zijn smaak niet viel.
‘Ah saperlotte! wat 'n ramp!’ riep hij ontmoedigd zijn palet neerleggend.
‘Maar aangezien je tòch niets meer te doen zult hebben, liefste,’ drong ze streelend
aan.
‘Niets meer te doen! niets meer te doen!’ viel hij kregel in. ‘Ik zal toch wel altijd
iets beters te doen hebben dan mijn tijd met zulke vervelende lui te verbeuzelen!’
De ruwheid van zijn toon kwetste haar, en eenigszins driftig nam zij het op voor
haar vriendinnen.
‘Je noemt ze vervelend, en je kent ze zelfs niet, of bijna niet. Ik verzeker je dat
ze voor mij ten minste zooveel waard zijn als je eigen artiesten-vrienden, die je hier
gepresenteerd hebt.’
Die onbehendige woorden van haar openden plotseling weer folterend een nog
niet genezen wonde.
Gejaagd, met zenuwachlig-trillend penseel, duwde hij enkele vlekken verf op het
kleurrijke doek. Hij deed zijn uiterste best om de gramschap in te toomen, die hij in
zich voelde opbruisen.
‘Luister, Florence,’ sprak hij eindelijk schijnbaar kalm, met een vreemd-matte
stem, terwijl hij zijn bleek-geworden gezicht half tot haar omwendde, ‘'t is mogelijk
dat ik de bedoelde vriendinnen niet goed ken, en ik zal er maar dadelijk bijvoegen
dat ik geen lust voel om ze beter te leeren kennen, maar, wat vast en zeker is, is
dat jij volkomen de waarde ignoreert van de kunstenaars die ik hier, - tot mijn spijt
en rouw - gëintroduceerd heb, en dat ik je bepaald verzoek ze voortaan met rust te
laten. Ik zal je niet meer dwingen om ze nog te ontvangen, wees maar gerust, het
spijt mij enkel tot in het diepste van mijn ziel dat jij niet in staat bent ze te begrijpen
en te waardeeren, en daarom vraag ik je gedecideerd dat je zelfs hun namen niet
meer zoudt noemen, want het doet mij lijden. Heb je 't verstaan, Florence?’
En, zonder op haar antwoord te wachten, viel hij zenuwachtig, met gefronste
wenkbrauwen, weer aan 't werk.
Zij bleef een oogenblik roerloos en stilzwijgend, de oogen streng en boos,
diep-beleedigd door zijn hard-afdoende woorden. Een hevig rood kwam even op
haar wangen, gevolgd door een groote bleekheid, en haar blik, strak-starend op zijn
schilderij

Groot Nederland. Jaargang 1

177
gevestigd, kreeg als 't ware een uitdrukking van haat en van misprijzen.
‘Zooals je wilt,’ beet zij eindelijk kortaf, met sissende lippen. ‘Tant pis voor ons
als je mij dwingt om onbeleefd te zijn.’
En met plotselinge tranen in de oogen keerde ze zich om, en stapte haastig weg.
Zonder op te kijken noch te spreken, koortsachtig-kladdend met zijn trillende
penseelen op het doek, hoorde hij haar vluggen stap over het met mos begroeide
pad verdwijnen, in 't zijig geruisch der met den rand van haar japon zacht-ritselend
meeschuivende droge blaren.....

VIII.
‘Alfred?’
Hij deed of hij 't niet hoorde, in de lezing van een boek verdiept.
‘Alfred?’
Streng keek hij op, met koelen blik, strak-wachtend wat zij verder had te zeggen.
‘Kom, wees lief, Alfred, laten we elkaar niet boudeeren. Is dat nu de moeite waard?
Laat ons liever elkaar goed trachten te begrijpen.’
‘Ik boudeer niet,’ antwoordde hij gemaakt-kalm, ‘ik lees.’
‘Jawel, je boudeert, ik zie 't.’ Zij kwam naar hem toe en legde haar hand op zijn
schouder. Hij bleef koel. Hij wilde koel blijven. Hij hield zich moedwillig nurksch en
stug, met de koppigheid van iemand die zich in zijn onrecht voelt en 't niet bekennen
wil. Hij streed inwendig tegen de verweekende emotie, die hij, onder de warme,
streelende drukking harer hand, in zich voelde dringen.
‘Boudeer niet meer,’ herhaalde zij nog eens zacht en bijna smeekend. ‘Ik wil niets
doen wat je mishaagt, wij zullen niemand inviteeren.’
Toen voelde hij plotseling diep-kwellend al het harde en ongemotiveerde zijner
tegenkanting, en een groote, teedere emotie deed hem tranen in de oogen komen.
‘Pardon, liefste, pardon, ik ben hard en slecht geweest,’ snikte hij eensklaps, heel
zacht hare hand van zijn schouder wegtrekkend en die harstochtelijk kussend.
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Zij boog over hem neer en zoende hem ook heel teeder, op het voorhoofd. Hij trok
haar heelemaal tot zich en omsloot haar vurig in zijn armen.
‘Jawel, je mag, je moet je vriendinnen inviteeren. Ik ben boos en slecht geweest
en 'k smeek je om vergiffenis.
Neen, neen, liefste, neen, neen, laat ons zoo maar met ons beidjes gelukkig zijn,’
streelde zij.
Maar hij drong aan, werd haast gebiedend nu.
‘Ik wil dat je ze inviteert, ik wil het!’ riep hij. ‘Wil je mij een groot, een heel, heel
groot genoegen doen? Ja? Schrijf haar dan dadelijk om ze te inviteeren.’
‘Meen je 't heusch?’ vroeg zij.
‘Heusch, ik zweer het je!’ sprak hij bijna plechtig, haar met open, rechtschapen
blik strak in de oogen schouwend, als om haar diep genoeg al zijn berouw en
wroeging te betuigen.
Toen glimlachte zij zacht tevreden, en zoende hem heel teeder op de wangen.
En streelend maakte zij zich uit zijn omarming los en ging voor haar lessenaartje
zitten schrijven.
‘Aan wie schrijf je?’ vroeg mevrouw de St. Mars binnenkomend.
‘Alfred verlangt dat ik een paar vriendinnen inviteer,’ antwoordde zij.
‘Welke?’
‘Wel, Céline en Ghislaine Berlaimont, met Elise Loebmuller en de Lisieux's.’
‘De Lisieux's zijn op reis. Je weet immers wel dat Paul gezegd heeft dat ze
verleden vrijdag vertrokken.’
Toevallig werd Alfred door 't hooren van Paul's naam getroffen.
‘Hé, waar hebt u Paul gezien?’ vroeg hij.
‘Te Ostende,’ antwoordde Florence zonder zich om te keeren.
‘Je hebt mij daar niets van gezegd,’ sprak hij verwonderd.
Florence keerde zich om:
‘'t Is dat ik er niet aan gedacht heb, liefste.’
Strak staarde hij haar even aan, maar haar blik rustte zóó helder in den zijne, dat
hij zich inwendig schaamde voor den vagen argwaan, die een oogenblik in hem
was opgekomen. Hij hield niet van Paul; daarom deed het hem zeker onaangenaam
aan, als hij hem hoorde noemen.
‘D'ailleurs ça n'a aucune importance,’ besloot hij, kalm zijn boek weer opnemend.
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En weer over haar schrijftafel gebogen, arrangeerde zij met haar mama van de de
Lozy's te vragen, in plaats van de Lisieux's.

IX.
Alfred deed werkelijk zijn best, zijn uiterste best om zich in vredesnaam naar de
wenschen van zijn omgeving te schikken. Zijn schilderij van 't aardig huisje aan den
boschrand was voltooid, en voorloopig deed hij niets meer, rustend na zijn harde
werken van den ganschen zomer, krachten verzamelend om weldra, met de eerste
gouden tinten van den herfst zijn reusachtige conceptie op het eilandje weer door
te voeren. En 't viel hem mee in den beginne, hij was opgeruimd en prettig, en aan
zijn vader schreef hij dat nu alles weer heel goed was, en dat hij zich gelukkig voelde.
En hij tenniste in wit-flanellen broek en sporthemd, maakte tochtjes per automobile
en rijtuig, reed paard, ging mee visites maken op de buitens in den omtrek, en elken
avond trok hij plichtmatig voor 't diner zijn smoking aan, en danste zelfs in de veranda
met de vriendinnen van zijn vrouw. Hij luisterde met schijnbare belangstelling naar
de doodende gesprekken over mondaine gebeurtenissen, over recepties, huwelijken
en toiletten, over paarden, sport en jacht; en hij hoorde soms ook, door oudere
dames en heeren, ideeën uiteenzetten, o zoo vreemd, over kunst en artiesten, over
politiek en godsdienst, over moreel en sociale wetenschap. Dan was 't hem of hij
plotseling in een andere wereld leefde, zoowat een honderd jaar of drie geleden.
Voortdurend kreeg hij den indruk dat die heeren en dames van mevrouw de St.
Mars' omgeving op intellectueel gebied een goede twee à driehonderd jaar
achteruitleefden. En bij voorkeur sloot hij zich dan ook aan bij Florence en de jonge
meisjes die hem nu allen bizonder aardig vonden, en nam deel aan pic-nics in de
bosschen, zoo weinig rustiek als 't maar kon, met witte tafellakens en servetten
uitgestrekt op 't mos, en met gegaloneerde knechts die dienden. Hij wilde nu eens
van alles proeven wat de anderen zoo prettig en interessant vonden en zonder
eenig vooroordeel trachten er ook van te genieten.
Veertien lange dagen hield hij het zoo vol. Toen kwam in hem de walging,
plotseling, overweldigend. Hij kreeg een afkeer en minachting voor zichzelf; hij zag
zijn mooie leven, zijn rustig
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kunstenaars-en-werkers-leven gebanaliseerd, geparfumeerd, geprofaneerd, en 't
bruisde in hem op tot ontembaren opstand. Zijn hekel was in eens zóó scherp, dat
plotseling, als in een aanval van krankzinnig-worden, het gekke plan in hem ontstond
van alles in den steek te laten en te vluchten, en nooit meer terug te komen.
Hij had een nacht van vreeselijke foltering. Florence, door zijn rusteloos woelen
ontwaakt, vroeg hem wat er scheelde, of hij ziek was.
‘Ik voel me niets goed,... onuitstaanbare hoofdpijn,’ kreunde hij.
‘Pauvre,’ sprak ze banaal-meelijdend. ‘Zou je niet wat ammoniak opsnuiven?’
Ammoniak voor zijn kwaal! Hij meende 't uit te gillen van ergernis en foltering.
‘Neen, ik stik, ik heb frissche lucht noodig, ik ga 'n beetje buiten loopen,’
antwoordde hij, zenuwachtig-trillend uit zijn bed springend.
‘Pas op, liefste, dat je de logées niet wakker maakt,’ fluisterde zij zacht.
Oh! de logées! Met stokken had hij ze uit hun bed willen gooien. Bovenmenschelijk
spande hij zich in om eenigszins kalm te blijven, om geen beleedigingen uit te gillen.
In enkele minuten was hij koortsachtig half aangekleed, en stapte met gefronste
wenkbrauwen in de duisternis naar de deur.
‘Liefste, zou je geen wapen meenemen? het is misschien gevaarlijk zoo heel
alleen 's nachts in 't park,’ vroeg ze bezorgd in haar bed overeind zittend.
‘Neen neen, wees maar gerust en slaap weer in,’ murmelde hij, de deur openend.
En zonder te luisteren naar iets dat zij hem nog nafluisterde verliet hij de kamer.
‘Ha! neen! neen! neen! duizendmaal neen! Zoo is 't niet mogelijk meer! niet
mogelijk meer!’ riep hij hardop, luid-zuchtend-ademhalend, toen hij in de zachte
duisternis en stilte van den zomernacht eindelijk in vrijheid buiten was. En met
gehaaste, wijde passen liep hij recht vóór zich uit, recht door de breede laan tusschen
de bosschen, naar het meer.
Het was een heftige, woeste krisis. Zijn vuisten baldden zich van toorn, en meteen
kwamen tranen van machtelooze wanhoop
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in zijn oogen. Hij begon plotseling overstelpend te snikken en te schreien, vrij
overgeleverd aan de uitbarsting van zijn gevoelens in de nachtelijke eenzaamheid,
als een zwak, klein kind. En in de zwaar-drukkende stilte die hem als met een
rouwfloers omnevelde, werden al zijn gewaarwordingen heftig overdreven, en voelde
hij zijn levensgeluk onherroepelijk en voor altijd verloren. Hij kòn het zoo niet langer
uithouden, er moest een eind aan komen.
‘Liever de dood, ja, liever de dood dan zulk een ellendig leven!’ snik-kreunde hij
in de duisternis. En hij zag duidelijk het einde: de scheiding van Florence, zijn
hopeloos alleen-zwerven en dwalen, en eindelijk den dood.
Hij voelde onherroepelijk, dat niets haar zou veranderen, dat ze zijn leven, dàt
soort van leven welk hem onontbeerlijk was, nooit zoude kunnen begrijpen, nooit
zoude kunnen deelen. Het was haar schuld niet, zij was anders opgevoed, zij kon
het helpen noch veranderen, het zàt eenvoudig niet in haar, en nooit zou het er in
komen. Zij waren geen menschen voor elkander, nooit hadden zij met elkaar moeten
trouwen, hun huwelijk was een monsterdaad, een misdaad geweest, en 't eenige
wat hun nog te doen bleef, was zoo spoedig mogelijk van elkaar te scheiden.
Hij was er in eens vast toe besloten. In de overprikkeling van zijn zenuwen en de
zwaar-benauwende stilte van den nacht voelde hij alles met een buitengewoon
scherpe intensiteit: 't onhoudbare van den bestaanden toestand, het onvermijdelijke
van wat komen moest. Zijn groote, hartstochtelijke liefde, de eenige drijfveer van
zijn huwelijk, week op den achtergrond; hij voelde niet meer haar bekoring, hij voelde
nog enkel dat hij zich vergist had, dat zij voor elkaar niet geboren waren, en dat zij
moesten scheiden. Geen wrok, geen haat was er in hem: alleen de overtuiging, de
koele, harde, onomstootbare overtuiging, dat het nu zoo spoedig mogelijk moest
eindigen.
De frischheid van het meer woei hem zacht-streelend in 't gezicht, en met zijn
haastigen, gejaagden stap, volgde hij nu den eenzamen, donkeren oever.
Zwart-glimmend lag de stilheldere waterspiegel aan zijn voeten, weerkaatsend al
de gouden sterren van het donkerblauw uitspansel. Hij keek ten hemel op, en zag
ze tintelen, de sterren, zoo rustig en zoo talloos; en 't
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drong in zijn artiesten-ziel hoe grootsch en schoon het was: al dat geflonker van
goud op dat donkere blauw. Een schoot er weg, in dwarsche vlucht, als een vuurpijl
naar de donkere streep der bosschen aan den anderen oever; en in het sombere
water wipte even een klein vischje boven, als een schichtig zilverstraaltje. En weer
werd alles stil en roerloos, onder 't heilig-stil geflonker van de sterren.
Hij zou het doen, want 't moest, het móest. Van morgen vroeg zou hij 't haar
zeggen, kalm, zonder boosheid, als iets dat niet anders meer kon. En 't leek hem
nu eensklaps heel eenvoudig en natuurlijk, als iets dat zou gebeuren zonder smart
noch strijd, omdat zij ook wel voelen zou dat het niet anders kon. Zij zouden van
elkander scheiden in vriendschap en in goedheid, met een gevoel van groote
wederzijdsche achting, en in het diepste van hun ziel zou zacht-weemoedig de
herinnering aan het verleden steeds bewaard blijven, de herinnering van een teedere
wederzijdsche zwakheid, van een touchant vergrijp, waar geen van beiden eigenlijk
schuld aan had.
Werktuigelijk, versterkt door zijn besluit, liep hij steeds verder langs het meer,
langzaam kalmeerend door zijn stage loopen de pijnlijke overprikkeling van zijn
zenuwen. Hij draaide om een verre bocht, verdiepte zich in 't donkere van de
bosschen, kwam door een langen omweg aan den anderen oever uit. En in de verte,
naar 't Noord-Oosten toe, zag hij een flauwe, bleeke schemerstreep, zooals men 's
nachts den vagen, doffen lichtgloed ziet, die hangt boven een groote, verre stad.
Toen hoorde hij het fijn gekweel van een klein vogeltje, hoog in een donkeren
sparretop. En om hem heen kreeg alles nu vaag-nevelige omtrekken, schimmen
van vormen in grauwe, ijl-wordende lucht, een schim van oever naast een vagen
glans van water, schimmen van boomen rijzend uit schim-massa's van heesters,
en in 't verbleekend firmament de langzaam wegstervende glanspunten der sterren.
Een tweede vogel zong, stil-droomerig met kort geschal, zooals ze zingen op het
einde van den zomer; en aan de oppervlakte van den waterspiegel, hoorde hij een
vischje smakken. Toen kwam uit 't grauw en kort verschiet van 't stille water iets als
een vage bleekheid naar hem aangedreven. Hij meende eerst, in vreemde
zinsbegoocheling, dat het zijn bootje was. Het waren twee groote zwanen, stil
drijvend naast elkaar. Statig en geluid-
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loos kwamen zij tot heel dicht bij den oever, wendden zich daar even om in de
trotsche beweging hunner sierlijk-slanke halzen, en gleden geluidloos weer heen,
langzaam weer wegsmeltend in nevelige grauwheid....
Toen Alfred op nieuw het hoofd oprichtte, scheen een lichte roze gloed boven de
bosschen aan den overkant van 't water, en duidelijk, in ijl-grauwen ochtendschemer,
stond een frissche wereld om hem heen. Alles leek pas-geboren, doorschijnend-broos
en zonder stevigheid, als door een wind omver te blazen. Maar hooger schalden of
kweelden nu ten allen kant de laatste zingende vogels, en sterker rees de roode
dageraad over de verre bosschen. Toen kwam de eerste zonnestraal, flikkerend
als een zwaard van vuur, en plotseling was 't alles werkelijkheid en forsch ontwaken
van 't alom verspreide leven....
En 't werd Alfred te moede alsof hij eensklaps uit de dwaling van een nachtmerrie
ontwaakte, en heel de werkelijkheid die hij nu zag en voelde, leek hem volkomen
anders dan alles wat hij in zijn gefolterd nachtelijk zwerven gedacht, gezien, gevoeld
had.
Zijn scheiding van Florence!... hij kon het haast niet gelooven dat hij ze als
werkelijkheid had aangezien, dat hij ze vast besloten had. 't Leek hem eensklaps
onmogelijk nu, misdadig, onuitvoerbaar. Hoe zou hij het haar kunnen zeggen, zoo
in 't volle daglicht, haar oogen vol verbaasden schrik strak in zijn oogen starend?
Zij zou hem niet begrijpen, zij zou denken dat hij een onaardige grap verzon, of dat
hij plotseling krankzinnig was geworden. Zijn vast besluit smolt in hem weg zooals
de nevelen van 't meer verdwenen voor de opkomende zon, en weer drong diep in
hem de moedelooze droefheid van zijn gansche, teleurgestelde leven. Hij klaagde
't uit van smart in het zoo heerlijk frisch ontwaken van den jongen dag; hij klaagde
uit zijn wanhoop van disharmonie met zijn omgeving, die hem ten allen kant omknelde
als de mazen van een net, waaruit hij nooit meer ontsnappen zou.
Gedrukt en ziek, met wankelende stappen, kwam hij weer naar huis, in het
lauw-weeë, half-duister binnen de benauwde muren. Zacht opende hij hun
kamerdeur, angstig dat ze mocht ontwaken en met hem willen spreken. Maar zij
bleef rustig slapen in de vage schemer-witheid van haar bed, met haar weelderige
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blonde haren bijna zwart-donkerend uitgespreid op 't blanke hoofdkussen.
O, als ze 't nu kon voelen, als ze 't nu kon weten, al wat hij zelf gevoeld en geleden
had, dáár in de duisternis van den eenzamen nacht, en dat hij zelfs een oogenblik,
zoo vast als onherroepelijk, besloten had haar voor altijd te verlaten, wat zou ze
plotseling-verwilderd uit haar rustigen slaap opschrikken! Wat zou ze
wanhopig-schreiend haar armen om zijn hals slaan! Wat zou ze op haar beurt ook
lijden, lijden!....
En een diepe, weemoedvolle wroeging kwam in hem, omdat hij haar bijna dat
groot en ongemotiveerd verdriet had aangedaan. Want hoe kon ze 't weten dat hij
zoo folterend leed, wijl hij er toch niets van laten merken had, wijl hij zich al dien tijd
gehouden had of hij volmaakt tevreden en gelukkig was! Het was zijn eigen schuld,
alles wat hij geleden had, hij zelf had er op aangedrongen dat zij haar vriendinnen
vragen zou, en met recht kon zij hem, als een bedrog, zijn eigen boosheid en
droefheid verwijten. Dit alles voelde hij, met scherp-schrijnend leedwezen; en o zoo
teeder had hij haar nu weer willen omhelzen, en haar om vergiffenis smeeken, en
deemoedig bekennen dat alles door zijn eigen schuld gekomen was. Maar hij durfde
niet, .... hij durfde niet. Want hij wist wel dat geen vadem van den afgrond die
tusschen hen gaapte daarmee gedempt zou worden, en dat dezelfde onherstelbare
disharmonie hen als vreemden van elkaar zou verwijderd blijven houden. Hij had
haar, op bijna bedriegelijke wijze, in den waan gebracht dat hij verzoend was met
háár levensopvatting en daardoor had hij 't van kwaad tot erger gemaakt; want hij
wàs er niet mee verzoend, en nooit zou hij 't worden. Hij kon niet, hij kòn niet. Enkel
kon hij nu nog in wanhopige eenzaamheid lijden en zwijgen; en zoo heel dicht als
ze daar naast hem lag in al haar heerlijke bekoorlijkheid, was 't of de gansche wijdte
van een wereld hem van haar verwijderde.
Hij wrong van smart zijn handen in elkaar en wenschte dood te zijn. Met de
wanhoop in 't hart en de oogen vol tranen kleedde hij zich uit, en doodsbenauwd,
als een zwak, ellendig kind, legde hij zich weer te bed.

X.
Een daverend gedruisch, met opgewonden er doorheen schallende stemmen,
schrikte hem plotseling wakker.

Groot Nederland. Jaargang 1

185
De felle klaarheid van een schel-zonnigen ochtend schitterde door de reten van de
neergelaten jaloezieën, en terstond begreep hij dat het volop dag was, en dat hij
zich ontzettend had verslapen. Hij wipte uit zijn bed, half duizelig nog van
vaag-droeve gewaarwordingen, en liep naar een der ramen om te zien wat daar
beneden gaande was.
Zonder de jaloezieën op te halen zag hij door de reten van de dunne groene latjes
de bont-wemelende groep van hun logées, vlak onder het bordes rondom een stoffig,
ruischend, schuddend, trillend ding, een groote automobile, waarin twee mannen
zaten met lange grijze jassen, met enorme zwarte brillen en groote platte petten
met vooruitspringend vizier, die hen heel en al onkennelijk maakten. Maar een van
de twee sprong er uit, nam lachend zijn pet en zijn brilglazen af, en Alfred herkende
Paul, vuil en bestoven, maar triomfant-opgewonden, en door al de andere pretmakers
als een soort van held begroet en toegejuicht.
‘Cinquante-neuf kilomètres en quarante-cinq minutes! Est-ce du record, ca?’
hoorde Alfred hem in het schuddend gedruisch der automobile uitroepen. ‘Qui veut
m'accompagner? Je descends mon chauffeur et je continue sur Ostende! J'ai cinq
places disponibles. Où est Alfred?’
Werktuigelijk trok Alfred zich van het raam terug, terwijl daar beneden, in het
dreunend schudden der automobile, de verwarde gesprekken en kreten al hooger
en hooger opgalmden. Geen kwestie van dat hij mee wou. Nu zou de banale drukte
op Far West nog steeds erger en erger worden, en hij wilde 't ontvluchten, hij moest
er uit, al was 't ook maar voor enkele dagen, om weer zichzelf te worden.
‘Alfred! Alfred! sta op!’ riep men nu van beneden. ‘Paul is hier met een prachtige
nieuwe automobile en vraagt of we met hem meegaan naar Ostende!’
Hij trok haastig zijn kleeren aan en deed of hij 't niet hoorde. Maar langs de trap
kwamen vlugge stappen naar boven geloopen, en 't oogenblik daarna stond Florence
opgewonden in de kamer.
‘Liefste,’ hijgde zij, gansch blozend van animatie, en totaal vergetend hem te
vragen hoe of hij zich nu voelde, ‘Paul is daar met een prachtige nieuwe automobile
en inviteert ons op 'n excursie naar Ostende. Ga jij mee?’
‘Onmogelijk, liefste,’ antwoordde hij stroef-kalm, ‘ik heb
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plotseling ontdekt dat mij verschillende kleuren ontbreken om aan mijn nieuwe
schilderij te beginnen, en ik ga ze dadelijk naar Brussel koopen.’
Opeens, als 't ware intuïtief, had die leugen zich in hem verzonnen en uitgedrukt.
‘Wat jammer!’ sprak ze teleurgesteld, met een zweem als van verwijt in de stem.
‘Ach, liefste, kan je niet telegrafeeren om die kleuren? Je zoudt ze haast zoo spoedig
hebben dan als je ze zelf gaat halen.’
‘Onmogelijk, liefste,’ herhaalde hij met vastberaden, trage hoofdschudding, op
denzelfden stroef-kalmen toon, ‘ik moet ze volstrekt zelf uitkiezen.’
En al die zoete naampjes van ‘liefste’ die ze met elkander wisselden, klonken
vreemd, mat en valsch in de beteekenis van wat zij tot elkander zeiden. Er was een
oogenblik haast benauwende stilte, waarin alleen nog hoog-opgalmde het schuddend
geruisch der automobile en het geschal der stemmen vóór 't perron. Zijn gezicht
bleef strak en ernstig, zijn wenkbrauwen waren streng samengefronst, en hij haastte
zich met zijn toilet, alsof hij 't eensklaps heel druk had. Toen scheen ze zich plotseling
te herinneren dat hij 's nachts niet lekker was geweest, en met zachte stem viel zij
in:
‘Gaat het nu beter? Heb je wat geslapen? Ik heb je maar zoo lang mogelijk laten
liggen.’
‘Jawel, veel beter,’ antwoordde hij als onverschillig, druk bezig aan zijn waschtafel.
Zij deed een stap terug om weg te gaan:
‘Zal ik dus maar zeggen dat we niet mee gaan?’
Met nat gezicht en natte handen keerde hij zich om:
‘Dat ik niet mee ga, maar niets belet dat jij meegaat, als je 'r zin in hebt.
Een licht. van pret schoot uit haar oog, en haar gansche gezicht helderde op. 't
Was of ze enkel op die woorden gewacht had.
‘Vraiment, tu le permets? Ah! tu es bien gentil tout de même!’ En streelend kwam
ze naar hem toe en zoende hem heel lief op zijn frisch-afgedroogde wangen.
Dat ‘tout de même’ mishaagde hem inwendig. Was hij doorgaans dan zóó weinig
lief voor haar? Hij zoende haar terug, ernstig in zijn teederheid, zooals een vader
zijn dochter zou omhelzen.
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‘Wees voorzichtig, niet waar? Laat Paul maar niet tè dol rijden.’
‘Zou je 't hem zelf niet zeggen?’ vroeg ze zacht.
Hij aarzelde een oogenblik, 't gelaat steeds strak, de wenkbrauwen gefronst, als
in diep nadenken.
‘Neen,’ sprak hij eindelijk; ‘je ziet dat ik haastig ben en dat ik mij erg zal moeten
reppen om den trein te halen. Ik zal mij nu maar met Paul niet ophouden. Zeg het
hem liever zelf.’
‘Eh bien, au revoir, chéri. Ik beloof je dat we heel voorzichtig zullen zijn. Tot van
avond, niet waar?’
‘Tot van avond.’
Na die woorden en een laatsten kalmen zoen ging hij naar zijn scheerspiegel,
terwijl zij de kamer verliet.
Buiten was de automobile zwaarder aan 't snorren en drukker galmden de
stemmen van beneden naar omhoog. Alfred kon niet nalaten nog eens door een
der neergelaten jaloezieën te gaan kijken. Hij zag Florence en haar vriendinnen, in
lange bruine en grijze mantels en hoeden met dichte voilettes het bordes verlaten
en onder gegil en geschater in de automobile stijgen. De chauffeur liep er omheen,
bukte zich, draaide een schroef vast, vulde een bakje met olie, strekte zich even
heelemaal plat ten gronde op den rug uit, om iets van onder te bevoelen. Mevrouw
de St. Mars, op het bordes, maande Paul tot voorzichtigheid aan. Alfred zag Florence
naast hem op de voorbank plaats nemen. De mooiste plaats, maar ook de
gevaarlijkste, dacht hij; en even hinderde 't hem dat ze juist dáár zat, naast hem.
‘Die twee hooren bij elkaar,’ fluisterde hij in zichzelf; en een soort jaloezie beet hem
aan 't hart omdat hij voelde dat het werkelijk zoo was, en dat Florence beter bij Paul
paste dan bij hem.
Plotseling begon de automobile oorverdoovend te ruischen en te dreunen. Dat
duurde zoo enkele seconden, in opwalmenden stank en rook. Toen zag hij Paul
met beide handen stuur en handvatsels bewegen, en met een soort van sprong,
terwijl het sarrend ruischen eensklaps in een fijn-schuifelend-zingen veranderde,
stak het gevaarte in een gejuich van afscheidskreten van kant, en verdween in een
bocht der allee, achter de heesters.
Als verbijsterd staarde Alfred even door de latjes naar het fonkelroode van een
perk geraniums, in het zonnige glinsterend gras. Maar eensklaps schoot hij uit zijn
stom gestar, en haalde
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met trillende hand een van de jaloezieën op. Het grijs gevaarte was reeds ver in de
groote beukenlaan, flitssnel verkleinend en verdwijnend in een meevliegende
stofwolk. Hij zag het aan het uiteinde rechts inkeeren, en achter 't donkere van een
sparrenbosch wegduiken. Maar even verder was een open ruimte, met heele kleine,
schrale boompjes langs den rechten steenweg, en daar zag hij 't nog eens weer,
verkleind tot de proporties van een hondenkar welke ontzettend snel zou vliegen,
tot het plotseling in 't donker van een tweede bosch voor goed uit zijn gezicht
verdween.
‘Ik ben wreed-onverschillig geweest; ik had haar niet mogen laten gaan zonder
zelf dien waaghals van een Paul tot voorzichtigheid aan te manen,’ sprak hij halfluid
tot zichzelf, toen hij weer vóór zijn toiletspiegel stond. En plotseling speet 't hem
weer ontzettend dat hij haar had laten gaan. Strak-starend keek hij zich in den
spiegel aan. Hij schrikte haast van zijn eigen beeld. Een gepijnigde trek lag om zijn
mond gewrongen, zijn oogen stonden dof en droef, en zijn gelaatskleur was bleek
als van een zieke.
‘Oh! comme j'ai mauvaise mine,’ fluisterde hij.
Zijn lippen begonnen te beven, de pijn-trek om zijn mond werd als een grijnslach,
en langzaam vloeiden stille tranen uit zijn oogen....
Toen hij weer tot bedaren kwam en zich geheel had aangekleed, vroeg hij zich
even twijfelend af of hij nu wel naar Brussel reizen zou. Al die emoties hadden zijn
krachten uitgeput, en liefst had hij nu wel ergens heel den dag op een eenzaam
plekje, in de schaduw van een boom, dof liggen mijmeren en soezen. Maar hij
begreep dat zijn rust kort van duur zou zijn, dat heel 't banale druk gedoe daar met
den avond weer terug zou komen, en dat hij trouwens en tête à tête met mevrouw
de St. Mars zou moeten lunchen en wellicht dineeren. Dit laatste was hem tè machtig,
en hij besloot toch maar te gaan. Hij zou trachten Maxime op te zoeken, en met
hem den dag door te brengen. Hij zou bij zijn vriend zijn hart eens uitstorten en daar
misschien troost en versterking in vinden.
Hij kwam beneden en had het genoegen door den huisknecht te vernemen, dat
zijn schoonmoeder, als ochtendwandeling, de zieke vrouw van een boschwachter
was gaan bezoeken, aan den overkant van 't meer. Dat gaf hem ten minste
gelegenheid om
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rustig alleen te ontbijten, en hij liet haar een brietje na, waarin hij haar berichtte dat
hij naar Brussel moest, en aan lunch noch diner tegenwoordig zou zijn. Haastig, in
de vrees dat zij nog vóór zijn vertrek terug mocht komen, maakte hij een eind aan
zijn ontbijt, nam hoed en wandelstok, en liep weg.
Even verwonderde 't hem in zijn tuin een man met lange grijze jas en platte pet
te zien rondloopen, dien hij niet kende. Maar toen de man beleefd groette begreep
hij dat het Paul's chauffeur was, die daar zeker heel den dag op zijn meester's
terugkomst zou mogen blijven wachten. Ook 'n pleizierig baantje! dacht hij in zichzelf,
en hij kreeg medelijden met den man, en liep nog eens terug tot in de keuken om
te zeggen dat men voor hem zorgen zou. Hij was nu wel blij dat hij toch maar 't
besluit genomen had om naar Brussel te gaan, al was 't alleen maar om dien stakkerd
daar niet heel den dag doelloos te zien slenteren.
Aan 't kleine station zond hij Maxime telegrafisch bericht van zijn komst, en
anderhalf uur later stapte hij te Brussel af.
‘Je treft het, hoor, dat je mij nog in Brussel vindt, ik was juist van plan om te gaan
reizen,’ zei Maxime, die hem aan den trein kwam afhalen.
‘Zoo, en waarheen?’
‘Naar Zwitserland, voor een paar weken, denk ik,’ antwoordde Maxime.
‘Jij naar Zwitserland! Dat verbaast me. Je hadt altijd zoo'n hekel aan dat land.’
‘Dat heb ik nog, maar.... iets anders trekt er mij nu aan, dat met het land zelf niets
te maken heeft,’ sprak Maxime geheimzinnig, half lachend, half ernstig.
‘Oh! oh! affaire de femme?’ vroeg Alfred.
‘Wie weet? misschien wel. Maar daar zullen we straks over spreken. Zeg me nu
eerst eens wat me 't onverwacht genoegen van je komst bezorgt?’
Alfred's gezicht, dat zich eventjes opgehelderd had in de belangstelling voor
Maxime's mededeeling, werd eensklaps weer bedroefd en stroef.
‘Mon cher, j'éprouve le besoin de parler avec toi. Je me sens malheureux,
misérable. As-tu le temps et le loisir de m'écouter? Allons là, par le boulevard, au
Jardin Botanique. Il y fait calme sous les arbres.’
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Sprakeloos liepen zij even, in de lawaaïige drukte van trams en rijtuigen, den
boulevard op. Toen kwamen zij in de koele rust van den Botanischen tuin, en volgden
een breede, gegrinte, kronkelende lommer-allee. Er waren haast geen menschen:
een politie-agent met grauw-linnen zomerbroek en blauwe jas, langzaam heen en
weer loopend onder een boom, twee soldaten, flink-stappend, in 't klinken van hun
sporen, als op de manoeuvre, en verder niets dan hier en daar een meid of juffrouw
met een kinderwagentje, of een paar oudjes onbewegelijk in de schaduw op een
bank.
‘Mon cher ami, mon existence est devenue un enfer,’ begon Alfred met een
trillende stem. En zenuwachtig-opgewonden, nu eens vertoornd, dan weer met
tranen in de oogen, vertelde hij zijn ganschen lijdensgeschiedenis.
‘Maxime luisterde, sprakeloos, het hoofd ietwat gebogen, de wenkbrauwen
gefronst, de oogen strak vóór zich gevestigd, midden op den breeden grintweg,
waarvan zij, in een onophoudend heen en weer gaan, de kronkelingen volgden.
Soms hield hij strak de hand aan zijn kin, als in gespannen denken; soms wilde hij
een vraag uitbrengen die dadelijk, onder Alfred's driftigen woordenvloed, opnieuw
gesmoord werd. Toen Alfred eindelijk klaar was, viel hij heel koel en kalm in:
En wat ben je nu van plan te doen?’
‘Ik weet het niet,’ antwoordde Alfred met een gelaat van wanhoop - ‘Wat zou jij
doen in mijn plaats? Eigenlijk ben ik slechts voor één dag vertrokken, maar nu denk
ik er wel ernstig over om verscheidene dagen weg te blijven.’
‘Om wat te doen?’ vroeg Maxime, zijn vriend strak aankijkend.
‘Om na te denken, om kalm te worden, om weer mijzelf te worden, om eindelijk
te weten wàt ik doen zal,’ antwoordde Alfred neerslachtig.
Zij gingen even op zij, om twee bedienden door te laten, die een
piepend-en-kermende waterton voortsjouwden. Toen sprak Maxime heel kalm:
‘Aangezien je mijn meening vraagt, zoo raad ik je aan met den eerst-volgenden
trein naar Far-West terug te keeren.’
Diep teleurgesteld keek Alfred zijn vriend aan.
‘Niets van alles wat je mij daar verteld hebt verbaast mij in
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de minste mate’ voer Maxime rustig voort. ‘Herinner je je nog hoe ik je vóór je huwelijk
gewaarschuwd heb. Met de opvoeding die je vrouw genoten heeft kòn ze haast niet
anders zijn dan wat ze geworden is. Dat had je van 't begin af aan moeten begrijpen,
en als je nu je vrouw verwijt dat ze je kunst niet voelt en je levensopvatting niet deelt,
heeft dat heelemaal niets te beteekenen. Ik vind zelfs dat je 'r lang over gedaan
hebt vóór het te ontdekken. Ik toch wist het allang, en het verbaast me bijvoorbeeld
nog steeds dat dat ongelukkig bezoek van je vrienden op Far West niet voor goed
je oogen heeft geopend. Maar hoe het ook zij, - en dit heb ik je reeds meer gezegd,
- je bent volkomen in je onrecht als je haar nu verwijten maakt, en dingen van haar
eischt die je vóór je huwelijk nooit gevraagd hebt. Volgens mij heb je van haar alles
verkregen wat jij verwachten en zij geven kon. Je was op haar verliefd en je hebt
haar wederliefde gevraagd, is 't niet zoo? Zij heeft je die gegeven. Je hebt haar
schoonheid gevraagd, en je hebt ze verkregen. Haar liefde en haar schoonheid,
haar ziel en haar lichaam, dat heb je haar in 't huwelijk gevraagd. Heeft ze je die
geweigerd? Neen, niet waar?... Waarover klaag je dan?’
Alfred: O, wat 'n kleinzielig, kinderachtig begrip van de groote, nobele liefde! Heeft
een liefhebbende vrouw niet alles over voor haar man? Tracht ze niet in alles haar
verlangens, haar idealen, haar gansche leven te schikken naar de verlangens en
de idealen, naar het leven van hem dien ze liefheeft, vooral wanneer ze in hem haar
meerdere voelt?
Maxime: Banale praat, alles wat je daar vertelt. Je moest je schamen, 't is
kostschoolgezanik. Admetteer jij, ja of nee, ik wil niet eens zeggen de waarde, maar
eenvoudig 't bestaan van het individualisme?
Alfred: Natuurlijk, maar waartoe dient te vitten over....
Maxime: Pardon, pardon,... er is hier geen de minstekwestie van vitten. Er is hier
eenvoudig kwestie van het bevestigen van 't individualistisch bestaan. Ben je 't eens
met mij dat er geen twee volkomen gelijke menschen op de wereld loopen?
Alfred: Natuurlijk, een ieder is 't daarover eens, maar dat belet niet....
Maxime: Wij zijn het dus eens. Welnu, als het zoo is, hoe kan jij dan de verwaten
pretentie hebben te eischen dat je vrouw, die anders geschapen is dan jij, volgens
jou ideaal zou moeten leven?
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Alfred: Maar dat wil ik ook zoo absoluut niet. Je maakt mij ongeduldig met je
overdrijvingen. Ik vraag niet dat ze zich om zoo te zeggen in mij oplost: ik vraag
alleen maar dat ze zou trachten haar leven met het mijne zooveel mogelijk te
identifieeren.
Maxime: Nonsens; dat recht heb je niet, in naam van 't heilig individualisme. Je
kunt het verlangen maar niet opdringen. Zij kan het enkel doen uit vrijen wil, indien
haar aard er haar toe noopt. Zij kon anders met evenveel recht, of, beter gezegd,
met evenveel onrecht verlangen, dat jij haar ideaal en levenswijs tot voorbeeld zoudt
nemen.
Alfred: Maar hoe wil je dan dat er een enkel gelukkig huwelijk bestaat?
Maxime: Ik twijfel ook zeer sterk of er een enkel echt gelukkig huwelijk bestaat.
Vele menschen denken dat ze echt gelukkig zijn, en de wijsten houden zich met
een à peu près tevreden?
Alfred: O! Kon ik mij maar gelukkig denken, ik verzeker je dat ik niet klagen zou.
Maxime: Natuurlijk, natuurlijk. Daar zeg je ook heel wat. Aangezien het geluk
nooit volmaakt is, wordt het vanzelf relatief, en zich gelukkig te kunnen denken,
zooals de meesten doen, komt dus ongeveer neer op werkelijk gelukkig zijn. Het is
maar 'n kwestie van nuance, van hoeveelheid. De levensbasis wordt er niet door
gewijzigd. Blijft: het verschil der individualismen. En in name van die onomstootbaar
axioom, herhaal ik nog eens dat jij in je onrecht bent.
Alfred, volkomen neergedrukt, vond geen antwoord meer. Hij voelde zich ellendig
als een veroordeelde, die trots alle bewijzen tegen hem, toch weet dat het recht aan
zijn kant is. Maxime overdreef. Theoretisch mocht hij gelijk hebben, maar in werkelijke
praktijk was alles toch heel anders, of kon ten minste anders wezen. Zóó scherp
toch waren de verhoudingen tusschen man en vrouw niet onvermijdelijk afgeteekend;
zóó fataal hoefden zij niet als vijanden door hun verschillende individualismen,
tegenover elkaar te staan. Er was toch ook goedheid en zachtheid in de wereld, en
toegevendheid van de een tot de ander, en onderling verlangen, ja, sterke, onderlinge
behoefte, om zich tot één enkel, mooi-gelukkig wezen te vereenigen, te
harmonieeren. Dat alles besefte hij heel duidelijk, maar voelde zich nu veel te zwak
en moedeloos om zijn standpunt tegenover dat van Maxime verder
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te verdedigen. Zijn onderhoud met zijn pessimistischen vriend gaf hem ditmaal niet
den troost en de vrede die hij ervan verwacht had, en hij stond radeloos voor zijn
diepe droefheid, niet meer wetend wat gedaan in zijn ellende. Hij liet Maxime maar
doorpraten, zonder hem nog te weerleggen.
‘Heb je Musset gelezen?’ vroeg Maxime, met een zelfgenoegzaam, bijna pedant
glimlachje, een beetje prat over zijn philosophisch succes.
‘Ja, ik heb er wel wat van gelezen,’ antwoordde Alfred dof en onverschillig; ‘maar
wat heeft dat te maken met....
Dat zal ik je straks gaan zeggen. Herinner je je nog wat hij zegt over de vrouwen,
ik meen in La Confession d'un Enfant du Siècle?’
‘Misschien,.... ik ben er toch niet zeker van.’
‘Welnu, luister dan. Hij zegt als volgt: “Si votre maitresse est sinçère et fidèle,
aimez-la pour cela. Mais, si elle ne l'est pas, et qu'elle soit jeune et belle, aimez-la
parcequ'elle est jeune et belle. Et si elle est aimable et spirituelle aimez-la encore;
et si elle n'est rien de tout cela, mais qu'elle vous aime seulement, aimez-la encore.
On n'est pas aimé tous les soirs....” Eh bien, mon cher, die woorden van een dichter,
die veel vrouwen gekend en bestudeerd heeft, die veel heeft liefgehad en ook veel
heeft geleden, zijn voor mij van een groote, diepe wijsheid. En ik geloof als wij,
mannen, ons die meer herinnerden, en onze gedragslijn tegenover vrouwen er naar
regelden, ik geloof dat wij oneindig veel gelukkiger met haar zouden zijn.’
Alfred voelde zich niet overtuigd.
‘Ik vind het een nog al perverse, en op zijn best genomen oppervlakkig - en banaal
- praktische wijsheid,’ sprak hij: ‘Ik voel er voornamelijk een groote minachting in,
èn voor de ware liefde, èn voor de vrouwen.’
‘Zoo is het ook!’ riep Maxime. ‘En dat is juist wat ik er de diepe wijsheid van noem.
‘Die heerlijke dichter minachtte inderdaad de liefde en de vrouwen. Hij wist door zijn
eigen droeve ondervinding, dat lang niet alles goed was in haar, en met heel veel
wijsheid raadde hij aan het goede te kiezen en 't slechte te laten. Jij vindt het verkeerd
dat wij, mannen, de vrouw eenigszins minachten; maar, mijn beste, hoe zouden we
ze niet minachten, - op enkele zeldzame uitzonderingen na, - als wij haar
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in het gewone dagelijks leven gade slaan? Over het algemeen hebben zij geen
begrip van 's levens ernst, en worden eerst goed, en dan ook soms héél goed, voor
zoover ze, door sociale omstandigheden, genoodzaakt zijn, den waren strijd om het
bestaan te leveren. Maar van 't oogenblik dat ze gefortuneerd zijn, dat ze behooren
tot de klasse van dezen die voor hun onderhoud niet moeten werken, futiliseeren
ze zich, oneindig veel meer dan de mannen in 't zelfde geval. Hoeveel zien wij er
niet in onze omgeving, die zich dag in dag uit met ongeloofelijke beuzelarijen
ophouden, met détails van diners of toilettes, met praatjes over die en dat, met
kleinzielige en kinderachtige dingen, die de aandacht van een man, 't zij rijk of arm,
geen vijf minuten in beslag zouden kunnen nemen, en waar zij toch werkelijk bijna
haar gansche leven mee vullen. Je zal nu zeggen dat zulks toch nog al onschuldig
is. Soit, en ik geef je ook toe dat vele mannen gebreken en ondeugden hebben die
anders erg en slecht zijn; ik bedoel alleen maar de domheid, de verregaande domheid
van de meeste onzer vrouwen, die wellicht grootendeels voorkomt uit haar idiote
opvoeding, maar die daarom niettemin onze minachting verwekt. Waarom làten ze
zich zoo opvoeden? denken wij. Als ze niet werkelijk dom waren, zouden ze zich
dan zoo dom laten behandelen? - Wij minachten ze dus heimelijk. Maar van een
anderen kant kunnen wij zonder haar niet leven, want door haar kennen wij 't grootste
genot dat op aarde bestaat, iets dat werkelijk groot en nobel is, de scheppingskracht
in hoogste zaligheid van ziel en zintuigen, iets dat van ons en haar te zamen het
evenbeeld maakt van de Goden. En daarom beminnen wij haar, beminnen wij elke
vrouw, om het even dewelke, altijd, eeuwigdurend. Wij minachten en beminnen, dit
is ons dubbel gevoel ten opzichte van haast alle vrouwen; want zeldzaam, o zoo
zeldzaam zijn de uitzonderingen die wij kunnen achten, bewonderen en beminnen.
En daarom heeft Musset zoo wijs gesproken. En nu genoeg met de philosophie,
niet waar? Jij gaat met mij lunchen, en dan heel wijs en kalm den eerstvolgenden
trein naar Far West nemen, om daar goed op tijd te zijn en vriendelijk je vrouwtje
te onthalen als ze van haar uitstapje terug komt. Je bent ontzaglijk dom geweest
haar met dien kleinen mal van een Paul te laten meegaan. Je hadt zelf mee moeten
gaan, al was 't ook nog zoo sterk tegen je zin. Nooit mag een vrouw kunnen
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denken dat haar man haar verwaarloost, en, vergelijkender wijs, tot de conclusie
komen dat andere mannen vriendelijker zijn. Men moet aldoor zijn vrouw het hof
maken, of ten minste den schijn geven dat men haar het hof maakt, ook al voelde
men er niets meer voor, ook al zag men haar liever den nek omgedraaid. Een
intelligente man, die dit beginsel trouw naleeft, zal inderdaad een minimum van
gevaar loopen door zijn vrouw bedrogen te worden. En wordt hij tòch bedrogen,
dan speelt hij ten minste “le beau rôle”, de rol van een gentleman, wat ook nog een
troost, en per slot van rekening een werkelijke superioriteit geeft, zelfs in de oogen
der bedriegelijke vrouw. Je hebt geen idee hoeveel horendragers er door hun eigen
schuld op de wereld loopen: het zij door hun vrouw te veronachtzamen, het zij door
over haar de ruwe macht van een autoritairisme te doen gelden, waartoe een wet,
geheel en al ten gunste van de mannen opgemaakt, hun 't recht geeft. O! wat al
mannelijke slachtoffers heeft ze niet op haar geweten, die fameuze wet, die de
vrouw tot een bijna onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de bevelen van den
man onderwerpt! “Je weigert te gehoorzamen, ik zal je dwingen, de wet kent er mij
't recht van toe!” zoo spreekt de man. De stommerik!... in plaats van haar zachtjes
en met tact, al glimlachend en zonder 't haar te laten voelen, het juk van zijn wil op
te leggen! - De vrouw gehoorzaamt, omdat zij de zwakste is; maar zij denkt aan
wraak, en wreken zal ze zich, met het eenig, maar vervaarlijk middel dat haar
overblijft: sluwheid en verraad!... - Kom nu. Hier dichtbij is een restaurant waar men
lekker eet. En dan haal je de trein van kwart over vier, en ik vlieg met die van half
acht naar Zwitserland....’
Alfred voelde zijn gemoed iets opgelucht. Het eten was lekker en zij zaten in een
gezellig klein restaurantje, keurig bediend, met slechts enkele stil-vroolijke,
aardig-er-uit-ziende menschen om zich heen. Wat schenen die allen het leven veel
minder zwaartillend op te vatten dan hij de laatste tijden had gedaan! Zeker zouden
zij Maxime's gemakkelijke en praktische levensphilosofie volkomen beamen. En hij
begreep dat hij 't ook in eeniger mate moest trachten te doen, en niet zoo dadelijk,
bij den eersten aanstoot, tot het somber-tragische overslaan. Een glimlach
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kwam op zijn lippen, hij zag eensklaps weer iets van 's levenszachtheid en
vriendelijkheid in. En plotseling tot nieuwsgierigheid opgewekt, om nu ook iets meer
te vernemen over wat Maxime eigenlijk in Zwitserland ging uitvoeren:
‘Welnu,’ viel hij in, ‘ik heb je thans genoeg verveeld met mijn eigen geval, biecht
jij mij nu ook eens op, wie je ginds uit na gaat loopen?’
‘Marie,’ antwoordde Maxime, doodkalm.
‘Marie?’
‘Wel ja, Marie Bagnolet.
‘Ah bah!’
‘Dat verbaast je, hè? Je kan je mij niet als verliefd voorstellen?’
‘Ben je dan heusch verliefd?’
‘Heusch, mijn beste vriend, ik weet het zelf niet. Ik mag haar heel graag, en ik
geloof werkelijk dat ik ook wel 'n beetje verliefd ben op haar. Maar ten eerste weet
ik volstrekt niet of zij in 't minst houdt van mij, en ten tweede weet ik ook nog niet of
ikzelf wel genoeg van haar houd om haar ten huwelijk te vragen. Ik bestudeer ons,
dat is al. Ze lijkt me, - let wel dat ik zeg: ze lijkt me - een van de zeldzame vrouwen
uit onzen stand te zijn, die ik misschien, zoowel moreel als physiek, zou kunnen
achten en liefhebben. Maar ik weet heusch nog niet òf het werkelijk zoo is. Ik volg
en bestudeer haar sinds onze nadere kennismaking van dezen zomer op Far West,
en verlang op 't oogenblik niets meer dan door ondervinding tot een duidelijk en
definitief begrip van mijn en haar gevoel te komen.’
‘Ik meen dat je daarover niet lang behoeft te twijfelen en te studeeren; ik beschouw
haar als een voortreffelijk jong meisje, “un sujet d'élite,” onder alle opzichten,’
antwoordde ernstig Alfred. En hij herinnerde zich, met een gevoel van teederheid,
waarin zich iets van weemoed mengde, hoe lief hijzelf haar had gevonden, hoe ze
zich interesseerde voor zijn kunst, hoe zij, de eenige van heel het dames-gezelschap,
bepaald genoegen en belangstelling getoond had in de kennismaking met zijn
artistieke vrienden. Had hij niet meer dan eens, heel duidelijk, het intuïtief gevoel
gehad, dat zij, en niet Florence, zijn vrouw had moeten wezen? En nu opnieuw,
terwijl hij door de onverwachte mededeeling van Maxime weer aan haar dacht,
bekroop hem een
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gewaarwording van haast jaloersche spijt, omdat nooit hij, maar wel een ander zijn vriend wellicht, met haar gelukkig zoude worden.
‘Had ik nog te kiezen,’ begon hij onweerstaanbaar, met heropkomende droefheid
in de stem,.... ‘doch neen, hij wilde er maar niets meer aan toevoegen, hij wilde
maar niet weer in 't sombere en tragische vervallen. Die bijeenkomst met Maxime
had hem toch eindelijk goed gedaan en opgefleurd, en hij was vast besloten nu,
ook in Florence het goede en lieve beter te waardeeren.
Hij keek op zijn horloge, en dacht dat het weldra tijd zou worden om naar 't station
te gaan. Hij stond op. Hij was bang nu dat hij den trein zou kunnen missen, bang
dat Florence reeds op Far West terug zou zijn vóór hij daar zelf was, om haar
opgeruimd en welgemoed met zijn vriendelijksten glimlach te begroeten.
‘Ik dank je, ik dank je voor dit onderhoud,’ zei hij, met oprechte erkentelijkheid
Maximes hand drukkend. En, opdat niets meer die laatste goede stemming zou
kunnen storen, liep hij zonder ommezien weg, zijn vriend een goede reis en goed
geluk toeroepend.

(Wordt vervolgd).
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[Gedichten.
Door Pol de Mont]
Goud.
Goud, in het avondgoud, waaiden de bomen,
goud was het water, de velden goud ....
Goud, in mijn ziele, verrezen er dromen goud als het water, de velden en 't woud!
Goud was de wegel, langs waar Gij zoudt keren
hoog van de heuvels, die straalden in vuur .... Toen Gij verscheent, nu in goudene kleren,
leekt Gij een Godheid, die daalt uit 't azuur!
POL DE MONT.
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Hier, aan je voeten....
Hier aan je voeten laat me leggen,
het aanzicht in je kleed gehuld,
en aarzlend, als een zondaar, zeggen
al wat mijn hart tot barstens vult;
laat uit me snikken 't lang begeren,
't vergeefs begeren, brandend heet,
dat al mijn krachten zal verteren
en waarvan niemand, niemand weet;
't verlangen, 't schuw, bedeesd verlangen,
niet naar het hoogst, dat Min belooft,
slechts .... naar je adem op mijn wangen,
slechts .... naar je handen op mijn hoofd;
niet naar het heerlikst, dat het leven
- wie 't zeegnen wil - genieten doet, slechts naar wat je, ongevraagd, wilt geven,
jij, zó rijk, van jë overvloed!
POL DE MONT.
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De stilte trekt....
De stilte trekt, op donzen voeten,
een stomme schildwacht, gans alleen,
door leêge straten .... Treurig groeten
de sterren door de nevels heen.
Lang was de dag en zwaar van zorgen ....
Mijn hand is lam; mijn hersens moê ....,
en dubbele zorgen brengt de morgen
misschien ....; mijn ogen vallen toe....
En toch, - toch vindt mijn ziel geen ruste! Gelijk de zeemeeuw, afgedwaald
bij 't wilde noodweer van de kuste,
waar zij, om te azen, nederdaalt,
op klamme, half doorweekte schachte,
dwars tegen wind- en waterslag
in, door- en voortvliegt heel de nachte
en voort- en doorvliegt heel de dag, zo wou, wat haar te pletter drukke,
aan laag en grof haar kluistren moog,
mijn ziel het al aan flarden rukken
en vliegen, waar zij nimmer vloog;
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zo wou mijn ziel, de wreed geslagene,
1)
ópwiekend hoog uit slijk en slam ,
áfwerpen 't al te lang gedragene
slavinnepak, en - als een vlam
óptongend boven mist en wolken,
uitspannen, groots, in 't groots azuur,
tot ogenlust van alle volken
mijn helmeldroom in zevenkleurig vuur. POL DE MONT.

1)

Brabantse uitdrukking. Er zijn meer Duitse, ik zou haast zeggen: Hoogduitse vormen en
woorden in de taal die tussen Dender en Maas gesproken wordt, ook al tussen Dender en
Demer. Bool = Bohle, slam = Schlamm, schikken, voor zenden = schicken, keller voor kelder,
zoller voor zolder, gruun voor groen, kuul voor koel, kwelle en kelle voor bron, wieze voor
wei, enz.
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Liefde
Door Ina Boudier-Bakker.
't Was zeven uur, toen Trees de dorpsstraat doorliep naar haar moeders huis.
Het was niet haar gewone tijd van komen. Moeder zat voor de tafel te naaien,
toen zij binnenkwam, en Annet was bezig thee te schenken. - In den hoek van de
kamer stond de wieg.
‘Goeien avond,’ zei ze sloom.
Moeder keek op, liet haar werk in haar schoot vallen.
‘Gut Trees - 't is Trees!’
‘Hoe komt dàt nou!’ zei Net verbaasd.
Trees bukte zich, en kuste moeder, kuste Net; toen liep ze meteen naar de wieg.
‘Hij ligt er net in!’ waarschuwde moeder, en in één adem door:
‘Hoe kom je hier zoo? Kon dat zoo maar vanavond?’
Maar Trees hoorde niet. Ze boog zich over de wieg, en tilde het kind eruit. Een
poos stond ze stil, het heel kleine teere kindje in haar arm, met de andere hand het
dekentje erom heen vasthoudend.
‘Hij is een beetje lastig geweest vandaag!’ zei moeder.
Trees zag naar 't kleine gezichtje aan haar borst met een teedere uitdrukking in
haar oogen. Langzaam ging ze zitten, trok met haar voeten een stoof naar zich toe,
en legde 't kind op haar schoot. En zwijgend, verloren zat ze, gebogen, in den
half-duisteren hoek van de kamer.
‘Hoe kwam je zoo vanavond? Geef nou es antwoord ....’ drong Net, maar ze
zweeg weer. ‘Als Trees in zoo'n bui was, kon je toch niks uit 'r krijgen.’
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Gemelijk, met hard neerzetten van kopjes, ruimde ze den theeboel op.
Nou moest ze 't bed ook nog opmaken, 't was allemaal maar werk voor haar, en
je kreeg er geen woord dank voor.... o nee ....
‘Je moest de lamp maar aansteken’ zei de moeder. ‘Dat schemeren, als je toch
niet praat....’
Net stak de lamp aan.
Aarzelend, domp, viel het roode licht onder de kap door de kamer.
Trees schoof haar stoel iets terug buiten den lichtkring; en in de halve schemer
was haar gelaat neergebogen, bleek onder 't rosbruine haar, met strakke smartlijnen
onder de oogen, om den vastgesloten mond. Maar langzaam nu, zittend hier stil, in
het donker rustig zwijgen der kamer, viel over haar iets van bevredigde kalmte na
den drukken rustdag; kalmte, dat ze nu kon zitten hier, stil, zonder praten, met 't
kleintje op haar schoot.
‘Had je vrij vanavond?’ vorschte de oude vrouw weer.
Trees zag op.
‘Ja - 't kon toevallig - en ik verlangde - ik wou....’
Ze brak af, en tuurde naar een uiltje dat telkens bonsde tegen de kap; daar was
in haar oogen het ongeduldig-verlangende, toen ze weer terug trokken naar 't kind.
‘'t Is ook alleen maar de reis....’ begon moeder; méér zei ze niet, omdat Trees
zoo uit kon vallen soms; eigenlijk in den laatsten tijd nooit, maar vroeger, oh vroeger!
Ze was óók wel veranderd, 't schaap kon ook d'r pleizier wel op .... en nou nog met
'n kind.... t Was een zegen, waarvoor je niet genoeg kon danken, dat daarginder in
de stad, geen sterveling er iets van wist ....
Ze waren nu met hun beiden in de kamer. Net maakte boven het bed op, en in
die kalme stilte zaten de twee vrouwen, zwijgend, bijna zonder zich te verroeren.
Van tijd tot tijd keek de oude vrouw naar Trees; dan haar altijd ziende onveranderd
van houding, haar gelaat gebogen over het kind, werkte ze door met 'n zucht.
Je kon met Trees zoo weinig beginnen, je wist nooit, wat je nou es tegen haar
zeggen zou. 't Gebeurde zoo dikwijls, dat ze je maar niet eens antwoord gaf. Ze
kon je aankijken, terwijl je tegen
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haar praatte, dat je de heilige overtuiging kreeg, dat ze niets van je zag of hoorde.
Ze was wel altijd anders geweest dan Net en Bertha - maar zooals nòu - na dien
tijd....
En haar gedachten, sloom, moeielijk zich verplaatsend, tobden terug als altijd op
hetzelfde: Trees, die een kind had. - Trees, waar je altijd zoo weinig mee beginnen
kon, die blind in d'r ongeluk was geloopen.
En in hun bekrompen leventje, bekrompen om geldelijke zorgen, bekrompen van
dagelijksch zeurig gedoe, zonder eenig besef of verlangen naar iets hoogers, was
dit geweest de akelige gebeurtenis van hun leven, waar ze toch altijd weer tegen
elkaar over begonnen en over uitwijdden.
En te goedig om niet met Trees medelijden te voelen, de moeder en Net, niet
fijngevoelig genoeg om te begrijpen, wat Trees angstvallig in zich opsloot,
doorgrondden ze niet, kònden niet doorgronden, àl de smart, in die overgevoelige,
met geweld zich sluitende natuur. Ze zorgden goed voor 't kind, terwijl Trees in de
stad haar brood verdienen moest, maar ze zeiden grofweg, zonder ook maar in de
verte te vermoedden, hoe ze haar kwetsten, ‘dat het een zegen zou zijn geweest,
als ons Lieve Heer 't maar gehaald had.’
‘Moet je morgen vroeg weg?’
‘Met de eerste tram.’
‘Dàt's ook de moeite!’
't Ontviel haar tegen wil en dank; maar Trees vatte geen vuur; langzaam zei ze:
‘Ik verlangde zoo.’
Moeder knikte vergoelijkend.
‘Ja - ja. - Was 't druk in den winkel?’
‘Ik heb van vanmorgen af geen oogenblik gezeten; 't is in de drukke tijd. Al de
nieuwe Parijsche modellen zijn gekomen....’
Moeder liet haar werk in haar schoot leggen.
‘Je ziet toch nog es wat!’ zei ze benijdend; ‘daar hebben wij hier toch maar geen
flauw begrip van.... Je bent prachtig aangeland; wat heeft Net hier nou?’
Net kwam juist binnen.
‘Och, 't is mij hier goed, ik zou daar niet voor deugen. Trees kàn dat. Word je wel
niet es ongeduldig? Menschen kunnen zoo mal lastig zijn en vooral met hoeden,
hè?’
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Trees zag op. Met een ruk van haar hoofd, half ergernis, half verveling, moe van
alles, zei ze alleen:
‘Och ....’
‘Jawel, maar 't is toch variatie’ zeurde Net.
‘Ja, dat's waar, hier zie je nooit wat....’
Trees stond plotseling op; heftig stond ze opeens rechtop, dat moe en Net ervan
opschrikten.
‘Je doet me schrikken ....’
Ze gaf geen antwoord. Het kind in haar armen liep ze de kamer op en neer, met
groote stappen.
Ze zeien 't waarachtig nog, ze benijdden haar nog - en zij had wel op haar knieën
willen kruipen, smeeken, om hier te mogen blijven, als dat wat gaf.... Ze benijdden
haar, dat ze dáár in dien winkel stond, en ze wisten niet, hoe haar hart bijna brak
van verlangen naar 't kind. Alle dagen stond ze daar in den winkel, en paste de
klanten tot in 't oneindige tot doodelijk-vervelens toe.... En ze was stil-vriendelijk, ze
vonden haar zoo'n prettige juffrouw, altijd geduldig, 't was haar nooit te veel moeite
iets te laten zien .... Net of 't haar iets schelen kon. Of ze één of veertig hoeden
opzette, 't was haar dagwerk - 't mòest. Ze kon 't altijd doen met hetzelfde gezicht,
dezelfde woorden - en innerlijk dezelfde gedachte: het kind, het kind - haar eigen
klein kindje .... Soms, als ze eraan dacht, midden in haar werk, kreeg ze een gevoel
om alles neer te gooien, en 't uit te gillen van verlangen en ellende ....
Oh! Ze begrepen er niets van hier, ze wìsten 't niet! 't Hoèfde ook niet, ze had
niemand noodig.... Als ze maar hier was, 't maar zàg, 't op haar schoot kon hebben!
Maar als ze weer wèg moest! 't weer moest achterlaten hier, zooals morgenochtend
....
Ze beet haar tanden op elkaar, en stond stil, met die gejaagde, hongerige
uitdrukking in haar oogen, die haar gezicht zoo had veranderd; oogen, die zeìden,
wat ze zwijgend in zich zelf uitvocht zoo'n heele lange week, als ze het kind moest
missen ....
Toen, langzaam, ging ze weer zitten, zat weer zwijgend, roerloos als te voren,
gebogen over het kind.
In de stille kamer droomde de roode schemering van de lamp; was het eentonig
leven van alle avonden, der twee vrouwen, aan de tafel, gebukt over haar werk.
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En Trees, dof, liet het over zich gaan, die rust, waarvan ze de onverschilligheid
nauwelijks meer voelde.
Een klok sloeg tien.
‘We moesten maar naar bed gaan,’ geeuwde Net; ‘ik heb de wieg al op je kamer
gezet.’
Trees knikte.
‘Als je me maar roept om half zeven.’
--------------In bed, hoorde ze Net sluiten, en het laatst naar boven dribbelen, pratend tegen
de poes.
Toen was alles in huis stil.
In het kamertje was het niet donker; door het neergelaten witte gordijn scheen
het maanlicht helder genoeg om even de meubels te doen onderscheiden.
Voorzichtig legde ze haar hand op de dekentjes van de wieg naast haar bed - en
lag toen stil, met open oogen.
Als ze zóó nu maar kon blijven liggen, dan zou ze tevreden zijn.... Och, wat
verlangde je op 't laatst toch weinig! Zoo werd je toch! Als ze je nou vroeger eens
gezegd hadden: ‘Je zal ééns dankbaar zijn, als je maar in je bed kan liggen, met
niemand om je heen, waar je tegen moet praten,’ dan zou je dat toch nooit geloofd
hebben. En nou wàs 't toch zoo geworden - en 't leek al gewoon, of 't nooit anders
geweest was, en nooit anders meer zou worden. Je verlangde zóó weinig.... alleen
maar: altijd zóó 't kleintje bij je te kunnen hebben - en dàt kon nu niet eens.... ze
moest altijd denken: 't kind had háár niet, 't kwam te kort. Moe en Net waren er heel
goed voor, ja! maar niet zooals zij. Dat kon immers niemand als zij. - Of zoo'n klein
kind 't zou voelen.... nu niet misschien, maar later - later. Dan zou het weten, dat
het iets gemist had. Zoo iets voelde je als mensch - net als zij het later geweten
had. Haar heele leven was geweest verlangen naar iets anders, altijd....
Ze schopte plotseling tegen het voeteneind van haar bed, heftig, bitter bij dat
herdenken.
Altijd verlangd naar iets anders, en als 't kwam, was 't altijd weer geweest
teleurstelling.
Toen ze nog een klein kind was, had ze altijd verlangd naar de thuiskomst van
vader, die op zee was; altijd onbewust voelend, dat er iets ontbrak; de gewaarwording
van iets doodsch, onvol-

Groot Nederland. Jaargang 1

207
ledigs drukkend op haar. En als vader thuis wàs, als hij zat in zijn hoekje bij 't raam,
zonder veel spreken, droge zwijgzame man, was 't op haar gevallen als een koude
leegte - dat er tòch niets veranderd was. En in haar was gebleven, gestegen steeds,
het ongeduldig, hongerig begeeren; en 't maakte haar prikkelbaar, opvliegend kind,
later meisje met buien van driftige uitvallen en gesloten zwijgen; van in stilte
schreiend verlangen; zelf beseffend in hulpeloos, heftig verdriet, dat ze beter kon
zijn, dan ze was in deze omgeving; wetend dat in haar was een groote macht om
lief te hebben, maar liefde, die ze hier niemand kon geven, waar niemand naar
vroeg.
Het was een stil, kalm, vreedzaam huishouden, waar ieder zijn plicht deed, voor
de anderen zorgde, goed maar zonder teederheid; een gezin, waar nooit vielen
harde woorden, maar ook geen liefkoozingen werden verspild; de ouders voelden
de behoefte niet, ze waren tevreden zooals het was; Net was zelf zoo -maar Trees
had men kunnen slaan, als zij op een anderen tijd maar vertroeteld werd; alleen
niet die gelijkmatigheid; daarin versmachtte haar heftig karakter met zijn sterke
passie, zijn diepten van groote alles overheerschende teederheid, en nooit te
overwinnen wrok.
‘Trees was altijd lastig geweest’ zeiden ze thuis; ‘ze kon opstuiven en aangaan
om niets. Net, die was altijd tevreden en Bertha ook, maar Trees nooit; en ze wou
't huis uit met alle geweld; mooi! ze zou er nog wel eens naar terug verlangen....’
Ze had er nooit naar terug verlangd. Het was één van hare bittere ervaringen
geweest, toen ze alleen, en ellendig, en verlaten was, dat ze toèn zelfs niet naar
huis kòn verlangen; dat daar geen herinnering was, die de macht bezat haar te doèn
verlangen.
Ze was naar L. gegaan, naar de groote stad, en had gewerkt in een groote
modezaak. Dàt was misschien haar eenige tijd van geluk geweest; die eerste tijd,
pas in de groote stad, toen ze genoot, zwelgde van haar vrijheid, van haar jong-zijn,
van al 't nieuwe, 't heerlijk onbekende-groote.
Na dat zij een jaar daar geweest was, had zij een man leeren kennen, waaraan
zij zich hechtte blindelings als aan 't eerste wezen, dat een nieuw machtig gevoel
in haar wekte. En met al de teugellooze heftigheid van haar natuur, gaf zij zich aan
hem, absoluut, nu van hèm eischend, in hèm willende vinden, àlles wat onbevredigd
was gebleven in haar leven. En in haar ver-
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blinding, haar liefde, wilde ze nu niet meer zien, wat zij pijnlijk fijnvoelde, maar
wegredeneerde; dat ook deze man haar niet gaf, het beste, het mooiste, de liefde,
de teederheid die ze vergeefs van hem vroeg, zooals zij die in stilte altijd gevraagd
had van de menschen - - - - - - - - - - - En op een dag gebeurde het - was hij weg gegaan voor goed.
Haar vader was in dien tijd gestorven, haar kind werd geboren in een der
gasthuizen. Een jaar zwierf ze, tobde zonder ooit naar huis te schrijven; toen kwam
bij moeder en Net een brief: Ze kon een betrekking krijgen in een der grootste
modewinkels in W., dicht bij hun dorp, intern; als moeder en Net het kind wilden
nemen, zij zou ervoor betalen.
Meer niet; niets van haar ellende in dat lange jaar; niets van de armoede, die haar
dreef tot dezen stap, terwille van het kind; niets van het zwaarste leed, dat haar nog
treffen kon: gedeeltelijke afstand van het kind, nu zij eindelijk bukkend voor de
noodzakelijkheid, den harden strijd opgaf.
Moe en Net deden het; bovendien het was nog een tegemoetkoming na vaders
dood.
Trees was teruggekomen ouder, zwijgend, strak; niemand wist, wat ze zwijgend
uitstreed, wat ze had moeten lijden, eer ze tot dit besloot.
Want hier was zooveel, dat 't voor haar verergerde; Moe en Net, die zeiden, dat
het 't kind van Bertha was, die dat jaar gestorven was; want ze waren ‘als de dood’
dat iemand 't zou merken. En ze logen en knoeiden om 't vol te houden, en Trees
moèst wel liegen ook. Niet òmdat ze bang was, wat de menschen zeiden, ze zag
het van moeder en Net met een bittere minachting; zij deed het zuiver uit liefde voor
het kind; het kind mocht niet weten, nooit, en niemand, dat hij een onecht kind was;
dat leed zou zij hem besparen.
Maar moe en Net begrepen dit niet; ze haalden hun schouders op, en zeiden
‘Nou ja, komt op 't zelfde neer’. En ze begrepen òòk niet, hoe het kind háár alles
was, hoe zij er zóó van hield, dat 't haar wanhopig maakte, als zij 't niet bij zich had.
Als ze thuis sliep, dacht ze het altijd weer over; lag ze met open oogen in het
bekende kleine kamertje, waar Net en zij vroeger sliepen. Dacht ze over alles, wat
eigenlijk niet eens meer als leed zich deed voelen, zóó had het zich met haar
vereenzelvigd.
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Ze wist, dat de vader van haar kind dood was; een half jaar nadat hij haar verlaten
had, was hij bij een spoorwegongeluk omgekomen. En toen had ze vaag zich
verwonderd, dat dit haar zelfs niet meer schokte. Het lag in haar karakter, dat iets,
wat zij had liefgehad, en waarvan zij zich eenmaal had losgemaakt, haar ook nooit
meer kon schelen. Ze had àl de smart, die ze om hem hebben kòn, uitgeleden toen
hij haar verliet; en zijn dood wekte niets meer bij haar, ook geen zachter gevoel;
met 't harde, onverzoenlijke, dat in haar kon zijn, dacht zij niet meer aan hem als
aan den man, dien zij eens zóó had liefgehad, maar als dengeen, die haar gewond
had in haar teerste punt, die haar het groote levensleed had aangedaan.
Het kind begon te kreunen. Ze nam het uit de wieg bij zich in bed, en suste het,
en koesterde het tegen haar eigen warm lichaam. Het was maar een heel klein, wit
kindje; ze voelde het heel broos en teer tegen zich aan en weer dacht zij: het kind
leed door te weinig warmte, 't kwam te kort, 't miste háár ....
Dan plotseling sprongen haar gedachten over op iets, dat in den laatsten tijd
nieuw was gekomen in haar leven; dat stond geheel apart van al het andere - iets
geheel anders èn iets beters - Bernard Vos.
Ze wist nu: de tijd vóór hij er was, en thans, scherp gescheiden; zoo leek het nu,
maar dat gevoel was slechts heel langzaam in haar gekomen.
Toen hij zich vestigde in het dorp, en als oud bekende harer ouders, hen bezocht,
had zij volstrekt niets gevoeld van vreugde; het was haar absoluut onverschillig
geweest, zooals alle dingen behalve één haar onverschillig waren.
Dan, langzaam, héél langzaam en moeielijk, want een nieuwe zachte
gewaarwording kon niet licht meer in haar wakker worden, was gekomen het vreemde
gevoel, dat zij nooit bij iemand gehad had. Zij ontleedde het nooit, zij onderging het
dof en lijdelijk, zooals haar zieke ziel en slechte zenuwen slechts toelieten: een
gevoel van vertrouwen.
Hoewel zij nooit vertrouwelijk tegen hem was, even gesloten als tegen ieder ander,
bleef voor haar zelf als zij hem zag, als hij bij hen zat, het bewustzijn, dat hij iemand
was, waaraan ze zich zou kunnen vasthouden.
Er waren dagen, wanneer hij naast haar zat met zijn groot
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goed gezicht, en zij hoorde zijn zachte lage stem tot haar spreken, dat zij begon te
denken of hij haar liefhad; maar dadelijk werd die gedachte, die even was als een
gewaarwording van iets beters dan al het dorre bittere om haar, overheerscht door
dat ééne: het kind. Tegen hèm als tegen ieder ander deed ze mee het bedrog terwille
van het kind; in haar idee stond dit tusschen hen in, stelde zij vooraf wat voor haar
overgevoelig begrip van haar plichten, zwaarder woog dan al het andere.
Het wàs niet alleen haar geheim, het was evengoed het geheim van het kind; van
het onwetende, arme, hulpelooze wicht, welks recht ze juist daarom eerbiedigen
moest, recht, dat ze zou verdedigen tegen iedereen, èn tegen hem.
Om half zeven riep Net haar.
Ze stond niet op, blééf liggen.
Het was hetzelfde van alle morgens, als zij weg moest. Het loodzware gevoel van
ellende, van weer wèg te moeten, zonder een enkele gedachte aan iets of iemand
anders.
Loom, als geslagen naar lichaam en geest, bleef ze liggen nog, stelde uit.
‘Dan wàs de tram maar weg, ze wou niets anders, dan dat ze haar hier maar
lieten liggen - als ze haar maar met rust lieten! - -’
Het was na zoo'n avond thuis, zoo'n nacht, waar ze een heele week naar toe
leefde, zich opwindend, voortjagend zonder vermoeienis te voelen, - een uitputting,
een lusteloosheid, een totale terugslag van haar zenuwen.
Na zoo'n dag, als ze niets had gedaan dan stilzitten met het kind op haar schoot,
kwam ze terug in den winkel, wit, met diepe lijnen om haar oogen, haar mond;
absoluut afgemat, met een zwaarte van gedachtenloosheid in haar hersenen.
Dan plaagden de anderen haar: ‘Ze was weer veel te laat naar bed gegaan, aan
't fuiven geweest’, - en ze lachte flauwtjes in algeheele onverschilligheid, zonder
iets te voelen als pijn of leed zelfs.
Om zeven uur vloog Net binnen.
‘Lig je 'r nòg in!? Trees! 't is al zeven uur! Ben je weer ingeslapen!’
Ze kromp in elkaar om die harde stem, die pijn deed in haar hoofd - en duwde
haar gezicht in 't kussen.
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‘Ja, ja, ik wéét wel!’ zei ze zacht.
‘Ik zal maar hier wachten tot je òp bent, ik vertrouw je niet!’ lachte Net, die in een
vroolijke bui was, hinderlijk met luide stem en drukke manieren in het nog
rustig-donkere kamertje; en ze ging tegen de deur staan, trommelend met haar
vingers tegen 't hout.
Trees maakte 't dòl! Ze had op Net kunnen aanvliegen, en haar de kamer afgooien.
En in haar onduldbare prikkelbaarheid zich niet meer kunnende beheerschen, viel
ze uit:
‘Lààt dat! Lààt dat dan!! Ik wéét 't wel, ik bèn op! Ga nou weg!!’
Net werd driftig.
‘Bedáár toch! 't Is niet voor mijn plezier, dat ik je roep! Mijn 'n zorg, of je te laat
komt! Speel maar niet zoo op!’
Met een smak gooide ze de deur achter zich dicht.
Trees, met bevende vingers, begon haar haar los te maken.
‘Ze mòesten haar ook niet zoo hinderen - kònden ze haar niet met rust laten - -’
Maar eenmaal beneden, op 't punt te vertrekken, sloeg haar stemming om. Dacht
zij: Moeder en Net waren toch de eenigen, die zorgden voor 't kind - zoo goed als
ze konden - wat hoefde zij nu zoo tegen Net te snauwen - Ze had haar hoed en mantel al aan, toen ze tegen Net zei, met iets zwaks in haar
stem:
‘Ik meende 't niet zoo; ik was nog zoo moe - - -’
‘Och,’ zei Net goedhartig schouderophalend, ‘wij zijn ook wel eens uit ons humeur.’
Trees gaf geen antwoord. Ze hield het kind vast, het herhaaldelijk zacht kussend,
toen legde ze 't op haar moeders schoot.
‘Zal jullie er goed voor zijn - goèd voor zorgen - belóóf 't me nou - 't is een hééle
week - dan ben ik geruster - -’
Moeder knikte rustig, goedig.
‘Natuurlijk! We doen immers alles wat we kunnen. - Wind je nou niet zoo op - 't
gaat immers goed!’
‘Ja - ja. Goeiendag dan.’
Ze zei beiden goedendag, toen met een laatste omkijken naar 't kind, ging ze.
Op den kouden open weg naar de stoomtramhalte liep ze haastig voort. Tweemaal
zag ze om; voor 't raam hield Net het
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kind in de hoogte; en het was wat ze vasthield in haar geheugen: het kleine, witte
vlekje, dat was 't gezichtje van het kind.
Ze moest het huis van Bernard Vos voorbij; dat lag afgelegen aan 't eind van het
dorp.
Hij stond voor zijn raam, en wachtte tot ze komen zou.
‘Ik laat haar niet alleen weggaan arm, bleek kind -’
Hij zei het hardop, maar zijn gevoel, waarmee hij den stillen weg afkeek, was veel
dieper.
Hij was een man met een rustig leven achter zich; met wat geld, geërfd van een
bloedverwant, had hij de groote hoeve gekocht aan 't eind van het dorp, waar hij
leefde, als heereboer zijn betrekkelijk-egoïst tevreden eenzaam bestaan; gelukkig,
te kunnen voldoen aan zijn liefhebberijen, zijn groote liefde voor dieren en planten,
in de kalme blijmoedigheid van zijn gelijkmatig goed humeur en gezonde natuur.
Van gezonde, brave, arbeidzame ouders had hij geërfd hun rustigen aard, tevreden
met het bestaande, niet licht hart en ziel kunnende geven aan iets nieuws, niet gauw
sterk voor iemand voelende. Maar àls dit gebeurde, dan gaf hij zich ook volkomen;
dan voelde hij zeer snel en scherp voor 't wezen, dat hij lief had.
Hij had nooit een vrouw waarlijk liefgehad - en vreemd en langzaam was het besef
gekomen, dat hij Trees beminde; hij had haar lief met een absoluut voor hem nieuwe
aandoening; een liefde vol verlangen haar te kunnen koesteren, te geven aan dit
prikkelbare, afgetobde schepsel de zorg, die zij noodig had. Hij voelde, dat zij veel
leed moest hebben gehad; en hij kon altijd haar prikkelbare stugheid verontschuldigen
met een toegevende teederheid.
Het was het zonderlinge, dat hij nooit twijfelde, of zij hèm liefhebben zou. Daaraan
dacht hij niet; hij wist alleen, dat hij haar gelukkig wilde maken, dat hij haar liefhad,
en haar dit zeggen zou, zoodra de tijd daar was - - - Nu kwam zij aan. Hij zag haar opgeheven, bleek gelaat, haar snellen, driftigen
gang.
Langzaam ging hij haar tegemoet.
Ze kleurde even, toen ze hem goedendag zei, met een zenuwachtige hapering
in haar stem.
‘Het is zulk eenzaam weggaan, dacht ik,’ zei hij met zijn hartelijke, goede stem.
Haar oogen werden zachter; onwillekeurig keek ze om naar den kant van 't huis,
dat ze niet meer zien kon.
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Hij dacht, dat zij het weggaan van haar moeder en zuster naar vond.
‘Een week is gauw om,’ troostte hij.
Ze keek hem snel aan, als om uit te vorschen wat hij kon bedoelen, maar zijn
gezicht was even hartelijk als altijd.
Toen dacht ze plotseling, hoe lief en goed het van hem gevoeld was, dat hij haar
niet zoo alleen wilde laten gaan. En niet meer gewend aan veel zorg, bracht dit in
haar weeke stemming tranen in haar oogen.
Hij zag het.
‘Kom, je moet niet zoo moedeloos zijn! Is 't nu zóó erg daar in dien winkel? Je
moet maar denken, dat 't wel niet voor altijd zal zijn; dan zal je de dingen weer wat
vroolijker inzien - hè?’
Hij nam haar hand en hield die troostend in zijn groote, stevige vuist. En terwijl
ze daar stond, en maar stil naar hem luisterde, dacht zij, hoe verlaten ze zich straks
zou voelen, als hij er niet meer zou zijn.
Er was een zwak gevoel in haar, toen de tram aankwam, om maar niet te gaan;
't kwam er niet op aan, wat er dan gebeurde .... hier maar blijven ....
Maar onderwijl nam hij haar mee, en bracht haar in een veilig hoekje.
En in de tram zittend, zag ze naar hem, zooals hij stond, in den guren wind, tegen
haar knikkend. Op zijn goedige, vaderlijke manier.
En terwijl ze, bevend, klein in haar hoek gedoken naar hem keek, tot de tram
wegging, dacht ze:
‘Niemand heeft ooit voor me gezorgd, zooals hij nu doet - ik wil 't niet verliezen,
ik wil 't niet meer verliezen - - -’

II.
Toen Trees dien morgen in de winkel kwam, ondervond ze als altijd het onbehagelijk
gevoel van al het vreemde om haar. Nà haar stil droevig denken gedurende de
lange tramreis, was hinderlijk de groote, lichte winkel, met veel menschen, en drukte;
onder haar starheid gaf dit haar altijd een gewaarwording van angst, als om weg te
willen loopen; hetzelfde wat ze altijd gehad had als kind, wanneer ze
Maandagmorgen weer op school kwam, nà den Zondag thuis.
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Ze kleedde zich gauw uit, en ging naar haar afdeeling.
Bets en Lien waren bezig lint op te rollen. Bets, kleurig, met veel blond krullend
haar, knikte vroolijk.
‘Goeienmorgen! plezier gehad?’
‘Ja,’ zei ze kort; en de mogelijkheid afsnijdend aan Bets om een lang verhaal te
beginnen van hààr Zondag, liep ze haastig voorbij.
Boven op haar afdeeling was ze alleen; het vierkante vertrek met bovenlicht, waar
de opgemaakte hoeden waren uitgestald in de kasten, of op standaards stonden.
Vroeg in den morgen kwamen de klanten al; ze werden graag door Trees
geholpen, ze was heel geduldig. En Trees, met het vermoeide gevoel in hoofd en
beenen, alsof ze niet geslapen had, sprak zacht, en aanprijzend haalde zij telkens
weer voor den dag, oppassend, raadgevend, zonder haar kalmte te verliezen.
Laat in den morgen kwam Bets rood, driftig even bovenvliegen.
‘Dàt lamme mensch; ze laat me eerst de halve winkel omhalen, dàn wil ze liever
een opgemaakte! Hoe kàn je zoo kalm blijven!’
‘Er is zooveel erger,’ zei ze.
De chef kwam even boven kijken, liep rond, overal rondziend, luisterend of de
winkeljuffrouwen vriendelijk waren, hun best deden, oplettend of ieder geholpen
werd.
Voor den chef waren ze allemaal bang. Hij was groot en bleek, met kleine scherpe
oogen, en een kaal hoofd. En hij zag àlles! De juffrouwen hadden nooit rust; hij joeg
ze voort met zijn onophoudelijk opletten, terwijl hij onhoorbaar rondliep en overal
tegelijk was.
Boven bij Trees was 't overvol. Hij overzag 't even met snellen blik. Trees ging
rustig haar gang; zij wist, dat hij zeer over haar tevreden was, en zijn opletten
agiteerde haar niet. 't Kon haar niet schelen; ze kon geduldig zijn, omdat 't haar
absoluut onverschillig was. Voor haar bestond alleen maar een week, die moest
omkomen, hoè, en wat er gebeurde, was van geen belang. - En absent, hield ze
de gewone gesprekjes met de dames - - In den middag, tijdens een oogenblik van leegte, kwam de chef even een praatje
maken.
‘Of ze nogal een aardigen avond had gehad?’
‘O ja - heel prettig - thuis -’
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‘Uw moeder leeft nog, hè juffrouw?’
‘Ja - met m'n zuster.’
Machinaal praatte ze voort, een steekje hechtend aan een hoed.
De juffrouwen waren intern; het was een eisch van den chef, die bizonder lette
op het personeel. Ze had een afzonderlijk, klein kamertje, waar ze blij was vrij te
zijn. Soms kwam 's avonds nog Bets of een van de anderen praten; dat vond ze
vervelend, maar ze verdroeg het, omdat ze in anderen opzichten zoo goedig voor
haar waren. Ze waren altijd vol liefdeshistories, Bets vooral, en die kwam ze altijd
bij Trees uitstorten.
Dien avond, toen ze boven was, al in bed, tikte Bets.
‘Ben je nog op?’
‘Nee - kom maar binnen.’
‘Mag ik nog effentjes? Gut, wat leg jij 'r gauw in; jij hebt ook zulk gezellig haar hè,
krult vanzelf; ik moet altijd wel 'n kwartier lang krulpennen zetten. - Ik kom hier zitten
- zoo. Jouw kamertje is toch aardiger dan mijne hè? Mijne is zoo donker! Waarom
hang je niets op aan den muur?’
‘Zoo maar.’ Ze zweeg.
Bets keek haar 'n poosje aan; toen:
‘Zeg, je ziet er niet goed uit tegenwoordig; heb je wat?’
‘Niets - waarom?’
‘Ik weet niet, ik vraag 't maar.’
De chef zei eergisteren: ‘Juffrouw Stolk ziet witjes tegenwoordig, net of ze iets
mankeert - - -’
‘Ik begrijp niet, wat hij te zeggen hééft ....’ stoof Trees op.
‘Och! 't was uit goedigheid! hij is altijd poeslief tegen je ....’ verdedigde Bets.
Maar Trees kon zich plotseling opwinden om 'n kleinigheid. Terwijl dagen lang
alles langs haar gleed, kon soms één onnoozel gezegde haar plotseling ophitsen,
opzweepen àl de gevoeligheid van haar opgesloten leed. En ook nu, niet luisterend
naar Bets, barstte ze uit:
‘Ik begrijp niet, wat er te zeggen vàlt! Doe ik mijn werk goed of niet? Kan je met
'n bleek gezicht je werk niet doen? Als hij iets aan te merken heeft, laat hij 't dan
eerlijk tegen me zeggen, niet achter mij om klagen! Dàt gepraat achter je rug! - -’
Ze wierp zich driftig om, bevend van opwinding.
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‘Nou - maak je niet zoo boos,’ suste Bets; ‘niemand praat achter je rug! Ik zeg nòg
eens: hij zei 't alleen uit goedigheid, niet omdat hij iets aan te merken vond.... Heb
je hoofdpijn, wil je liever, dat ik wegga?’
‘Ja - ik ben zoo moe,’ zei ze slap.
‘Nou - dan ga ik hoor! Beterschap, dag!’ Trees bleef stil liggen. Ze zag nog voor zich Bets' gezicht, en 't leek haar zoo jong,
zoo zorgeloos - altijd wekte Bets het meest van iedereen in haar het besef, dat zij
zoo had afgedaan met alles. Als zij luisterde naar Bets' verhalen, kon zij denken,
hoe bitter het was, dat al die dingen niet meer tot haar spraken, zelfs niet vermochten
een blijde herinnering bij haar op te wekken van vroeger.
‘Zóó oud was ze toch niet - zeven-en-twintig - - 't Leek haar soms of ze al veertig
was -, zóó had zij voor haar eigen gevoel, met alles afgedaan. Wat zou er nu zijn
over een jaar of tien bijvoorbeeld. Zou het dan altijd nog maar zijn zooals nu? Dan
was het kind al een groote jongen; misschien kon zij hem dàn bij zich hebben. Maar dat was nog zóó ver - -!’

III.
Het was een warme, vroege zomer. In het bovenatelier was de atmospheer
verstikkend bijna, met zijn lucht van gemaakte bloemen, lint, stof en menschen, en
in den winkel zelf, waar met den uitverkoop de menschen zich verdrongen, werden
de juffrouwen bleeker, lusteloozer, met geweld zich opschroevend tot vriendelijkheid.
Bij Trees was het 't ergst. Ze klaagde nooit; met een blanke onverschilligheid
overzag ze de menschen, die ongeduldig stonden te wachten, die haar haastten,
en boos werden, als ze niet gauw werden geholpen. Maar uiterlijk kalm, bleeker
alleen dan anders, verergerderde het inwendig haar prikkelbaarheid, trillend in haar
polsen, kloppend in haar hoofd; dreigende uit te barsten soms in een van haar buien
van woedende drift; buien, die ze beheerschte en onderdrukte, maar waarvan ze
de nawerking voelde, als zij 's avonds in bed lag in urenlange slapeloosheid; 's
morgens opstaand met loodzware loomheid.
Zaterdagsavonds ging ze naar huis, zat er den heelen Zondag moe, zonder
spreken, dof-tevreden. Te moe in die dagen om
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zelfs scherp haar verdriet te voelen; zóó moe, dat het haar benam het gewone
verlangen naar haar kind. En zelfs in haar dofheid dit voelende: dat ze verlangde
naar den Zondag als naar een rustpunt, maar zonder te hebben haar vroegere buien
van hevig, onduldbaar verlangen, werd dit haar een nieuwe kwelling; en zij verweet
zichzelf niet meer van het kind te houden, schreiend van wanhoop, dat ze zelfs de
kracht miste om te voèlen.
En deze gevoelens, die in werkelijkheid niet bestonden, alleen maar 't gevolg van
haar zenuwtoestand waren, maakten haar ellendiger, dan de scheiding zelf in
gezonde dagen had kunnen doen.
Er was iets, wat door haar dofheid liep als een draad van herinnering: de keeren,
dat zij Bernhard Vos ontmoette. En in haar momenten van absoluut machtelooze
moeheid, kon plotseling zijn groote figuur, zijn vriendelijk, groot gezicht zijn als een
rustpunt; iets waaraan zij, onbewust bijna, zich vasthield.
Moe en Net zeiden 't tegen elkaar: ‘Trees zag 't niet, maar 't kind viel af; er was nu
zoo niets geen goed aan te doen, 't was altijd zoo'n akelig-klein, knieserig kindje
geweest.’
Trees zag 't niet. Als zij na een week weer kwam, zag zij het kind, zooals zij het
altijd in haar gedachten had: zoo klein, zoo teer, zoo innig-lief in háár oog.
En altijd weer dacht zij dan in haar smart, hoe trotsch zij zou zijn geweest, als ze
het had kunnen laten zien aan de menschen, zooals andere moeders deden. Moe
en Net vonden er niets aan, dat wist ze wel, en het verhoogde haar stille wrok tegen
hen; maar soms kon ze schreien van droefheid en medelijden, om haar kindje, dat
te kort kwam, waar niemand eens bewonderend naar keek.
Op een avond, toen ze het kind naar bed bracht, was Bernard binnengekomen,
zonder dat zij het had gehoord.
‘Trees, daar is Vos’ zei moeder.
Een oogenblik vloog 't bloed naar haar hoofd, in een plotselinge onredelijke drift
tegen hem, dat hij nu juist kwam, en haar zag - toen legde ze kalm, zonder zich te
haasten, of hem te groeten, de dekentjes glad.
‘Dag Trees.’
Ze keerde zich toch om bij zijn groet, en stak stug haar hand uit.
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Maar hij scheen niets te merken van haar onvriendelijke terughouding, en nam
hartelijk haar hand in zijn beide handen.
Haar gezicht veranderde. Het was het eenige, wat nooit zijn invloed op haar miste:
zijn rustige, buitengewone hartelijkheid, het eenige, wat in staat was haar stugheid
te overwinnen.
Hij zette een stoel voor haar neer naast den zijnen, en zij zat tevreden, zwijgend,
veilig.
Hij begon te praten met moeder en Net over allerlei dingen, over den grooten
optocht in de stad - - ‘hadden zij er iets van gehoord?’
Moeder wrokte.
‘Wij hier - Wat zien of hooren wij hier ooit! En Trees, die vertelt nou nooit wat - -’
Hij zag haar aan, zooals zij zat, zwijgend, alsof 't verwijt haar absoluut niets
aanging; en zijn fijn, innig gevoel voor haar zei hem, dat er iets bestaan moest, dat
haar zoo geheel onverschillig deed zijn voor al 't andere.
Maar toen hij 's avonds naar huis liep, gaf die gedachte hem een gewaarwording
van pijn, die hij zichzelf niet kon verklaren; de plotselinge bewustheid, dat er iets
was, wat hij niet wist van haar.
En het liet hem niet los, toen hij den volgenden dag op reis ging voor zaken,
telkens als hij haar zag in zijn geest, zooals hij haar dièn avond had zien zitten.
Een paar dagen later wist hij het.
Hij hoorde het heel toevallig, losweg vertellen, door een oude hospita van hem,
bij wie Trees na de geboorte van het kind had gewoond.
‘Woont u daàr nu? Kent u dan niet Trees Stolk? die, hoor ik, woont daar ook weer
bij haar moeder. Die heeft bij mij gewoond, toen zij een kindje had, en die man haar
verlaten had....’
Hij vloekte binnensmonds en liep de deur uit, zonder ergens anders aan te denken,
niet goeiendag zeggend, de trap af, de straat op. Hij vloekte van teleurstelling, van
smart om het feit, dat plotseling zoo ruw, zoo zonder eenige verzachting op hem
viel.
Het regende hard; hij liep zonder paraplu, zijn handen in de zakken van zijn grove
jas, haastig, zonder op te zien, door de straten naar 't station.
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Hij kon zich toen nog geen duidelijk begrip vormen, wat hij eigenlijk voelde; het was
een algemeen, bitter pijnlijk gevoel van teleurstelling, een schok, alsof iemand iets
dat hem dierbaar was, had gebroken. Zelfs toen, voelde hij geen wrevel of verwijt
tegen haar; maar 't was de gewaarwording, dat hij haar plotseling ànders zag dan
vroeger, welke hem die pijn gaf.
Terwijl hij op den trein stond te wachten, dacht hij aan de morgens, als hij haar
had weggebracht; en weer, als hij terugdacht aan haar droevig gezichtje, voelde hij
die groote smart.
‘Dàt was het dan geweest, dàt!’
Hij zat in den trein, diep gedoken in zijn ruige jas, en zag uit over de triestige
velden, waar de regen neerslierde, en kletterde tegen de raampjes.
Hij had geen begrip, wat hij nu verder doen zou; hij was geen man, die ooit hard
had geoordeeld, maar toch nu het betrof zijn eigen liefde, voelde hij misschien voor
het eerst, hoè sterk toch een algemeen veroordeel werkt.
En in zijn eerlijk, goed hart deed dit hem zeer nu, toen hij nadacht, dat zijn eerste
gevoel was geweest hevige, bittere teleurstelling voor zichzelf - en niet medelijden
met haar. En toch, terwijl hij dit voelde, was de eerste gewaarwording te sterk, dan
dat hij die overwinnen kon.
Hij zag haar nu, in haar stugge geslotenheid; hij zag haar vooral opeens, zooals
hij haar dien laatsten avond gezien had; en hij herinnerde zich ook nu de andere
feiten. Hoe ze had gestaan, gebogen over de wieg, en hem niet gegroet had, vóór
hij tegen haar sprak. Hij zag ook weer de verandering, die altijd kwam in haar oogen,
als hij hartelijk tegen haar sprak.
Hij zag 't, herdacht 't, helder en duidelijk nu - dag voor dag. En plotseling rees in
hem het verlangen haar te zien - haar nu te zien.
Hij stapte uit aan het tusschenstation, en liep door de straten, zijn eenzame, groote
gestalte met het goedhartige, zorgvolle gelaat, zoekend naar den winkel, waar zij
werkte.
Toen hij eenmaal den winkel gevonden had, was een oogenblik zijn gewone rust
verdwenen; hulpeloos, weifelend, stond hij er voor, en gluurde tusschen de uitstalling
door, of hij haar zag.
Het was niet vol dien dag, maar hij zag haar niet. Toen, ging hij naar binnen, en
vroeg den chef, of hij juffrouw Stolk even zou mogen spreken.
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De chef stond het toe, wees hem den weg.
Toen hij opkeek naar het boven-atelier, zag hij haar staan, ledig, leunende tegen
een tafel.
Zijn weifelen en vrees waren nu voorbij; hij voelde, alsof hij een recht op haar
had: het recht van zijn eerlijke, goede liefde, en kalm en zeker liep hij naar boven,
naar haar toe.
Ze liet de tafel los, waartegen ze leunde, en zag naar hem, recht vóór hem
staande, met een snelle blos op haar wangen, en een plotselingen schrik in haar
oogen.
‘Er is toch niets!’
Het ontviel haar in de ontsteltenis over zijn onverwachte komst, over een
verandering in zijn gezicht, die zij niet begreep.
Hij schudde het hoofd, en bleef haar toen zwijgend aanzien: al haar
prikkelbaarheid, haar onrustig verlangen, haar stomme ellende van zoo veel
maanden, hij zag het nu alles in haar oogen; en het verteederde hem in een groote
droefheid om zichzelf, en een diep medelijden met haar.
‘Ik moest hier zijn in de stad, en wilde even zien, hoe het je ging. Thuis is alles
goed.’
Ze trachtte een vraag te vinden, iets te zeggen.
‘Ben je op reis? Ben je ver weg geweest?’
‘Een paar dagen ben ik in L. geweest.’
Haar gezicht bewoog niet, maar hij zag haar oogen wijd worden, en hem strak
aanzien. En hij dacht, als zij aan zijn voeten was neergevallen, het hem niet zóó
geschokt zou hebben, als die plotselinge stomme ellende in haar strak wit gezicht.
Hij begon door te praten, te vertellen van zijn reis; en ze luisterde strak, angstig,
tot 't uiterste haar zenuwen beheerschend, die dreigden uit te barsten.
Waarom kwam hij hier? kwam hij om haar te kwellen, wàt wist hij? maar ze zag
hem op haar neerzien, kalm, vriendelijk, als altijd; en toch, wéér merkte ze op: er
was 'n andere uitdrukking in zijn gelaat dan gewoonlijk.
Er kwamen dames, en zij moest helpen.
‘Nu - tot Zaterdag,’ zei hij als naar gewoonte; en toch, terwijl hij het zei, klonk 't
hem vreemd.
‘Tot Zaterdag’, zei ze machinaal, en gaf hem zenuwachtig gejaagd een hand.
Langzaam, voor 't laatst haar gelaat geheel in zich opnemend,
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zei hij haar goedendag; en met dat bitter weten in hem, dacht hij, dat zij hem nooit
zóó teer, zóó hulpbehoevend had geleken, zóó, dat hij haast niet van haar kon
weggaan, en haar alleen laten.
's Avonds, in zijn eenzaam huis, dacht hij het uit, zat hij tot laat in den nacht in zijn
koude kamer; en het resultaat, waartoe hij kwam, het eenige, waarop hij toch weer
terugkwam was dit:
Dat de grootste en mooiste illusie van zijn leven gebroken was; maar zijn liefde
voor haar, bleef het beste, wat ooit in hem geweest was.

IV.
In de dagen, die volgden nu, kon Trees niet vergeten dit eene, dat haar altijd weer
kwelde:
‘Waarom was hij opeens naar haar toe gekomen - en wat wist hij -’
En in de lange uren, dat zij wakker lag met strakke groot-open oogen, legde zij
zichzelf altijd weer die vraag voor, zag zij zijn gezicht met die nieuwe zorgelijke
uitdrukking.
Zij wist zelf niet, waarom zij die twee dingen met elkaar in verband bracht; het
was iets, dat zij deed bij intuïtie. En wat nog haar onrust verergerde, en haar pijnigde
in haar zenuwtoestand, wat haar dwong haar eigen gevoel tot in het ziekelijke toe
uit te vezelen, was dit:
Dat voor 't eerst, de gedachte, dat iemand het wist, haar gaf een gewaarwording
van angst voor zichzelf, niet voor 't kind. Tot nogtoe had ze gelogen, geknoeid,
gevreesd, maar altijd terwille van het kind. En hier had zij gehad angst voor zichzelf;
angst, dat hij dit van haar wist. - Gedachte, die haar onbeschrijfelijk pijnlijk was - en
zij kwelde zichzelf met honderd veronderstellingen.
Dan weer in haar groote veranderlijkheid van stemming, putte zij troost uit het feit
zelf, dat het eerst den angst bij haar had opgewekt.
‘Als hij het wist, dàn zou hij toch niet gekomen zijn.’
Maar zóó sterk, had 't haar zenuwen aangegrepen, dat 't haar gedachten van het
kind afleidde, en zij dof voorttobde over dit nieuwe punt.
---------------
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Op een avond, toen ze even op haar kamertje was na negenen, vond ze een brief
van Net.
Gretig, gejaagd, zooals ze altijd naar nieuws greep den laatsten tijd, altijd in onrust
voor 't een of ander, scheurde ze hem open.
En las....
Ze begreep het niet - Ze staarde met grooten doffen blik naar de letters - waar
dàt stond - dat kòn staan.... Het kind, dat gestorven was, gisteren plotseling in een
stuip. ‘Gisteren - gisteren - wat was gisteren .... was 't toen .... toèn al - en zij had 't niet
geweten - - -’
Het werd zwart voor haar oogen; ze viel om, tegen het ledekant, zonder besef
zich vast te grijpen, en bezeerde haar hoofd. In haar val sleepte ze een stoel mee.
Ze deed geen poging om op te staan; ze bleef liggen als een aangeschoten, arm
gewond dier, met strakke, doffe oogen.
Ze had geen enkele gedachte; ze zag alleen vóór zich het feit, dat haar sloeg met
verdooving.
Ze wist niet hoe lang ze daar lag, niets wetend, niets willend. Iemand kwam de
kamer in.
't Was Bets.
‘Trees! Trees! wat scheelt je; wat heb je?’
Ze zag op met diezelfde starre oogen in Bets' angstig gezicht, bijna zonder haar
te herkennen.
Bets boog zich bang over haar heen, trachtte haar op te tillen.
‘Ik zal je in bed helpen; Trees, wat is er toch?’
Toen, plotseling, gaf Trees een gil, een lange, gillende kreet, die klonk als de
smart-uiting van een doodelijk gewonde - zóó, dat Bets ontsteld haar losliet, en ze
ten tweeden male viel, en liggen bleef, onbewegelijk, voorover op den grond.
Bets, over haar heen gebogen, praatte angstig.
‘Trees, zal ik iemand roepen; ik zal den chef zeggen, dat je ziek bent - -’
Ze bleef nog liggen; toen was er in 't woord ‘chef’ iets, dat haar opwekte uit haar
verdooving.
Langzaam stond ze op, waggelend zich vastgrijpend aan de meubels; en onvast
liep ze Bets voorbij, alsof ze haar niet zag, de gang door naar beneden in den winkel.
De chef stond met zijn rug naar de deur, toen zij binnenkwam.
‘Ik moet naar huis,’ zei ze klankloos, achter hem.
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Hij keerde zich om, en zocht in 't half duister naar haar gelaat.
‘Juffrouw, wat zei u?’
‘Ze is ziek,’ zei Bets bevend.
‘Is er iets gebeurd?’ vroeg hij ongeduldig.
Maar ze zei slechts het eenige, wat haar ziek hoofd kon uitdenken;
‘Ik moet naar huis.’
‘Drie tegelijk! Dat gaat niet! Er zijn er twee met verlof!’
Er kwam een gejaagde, angstige blik van weerstand in haar oogen:
Ze moest naar huis, naar 't kind - en nu wilden ze haar tegenhouden - Langzaam liep ze naar de kast waar haar hoed en mantel hingen, en begon zich
aan te kleeden met bevende handen.
De chef, verstomd van verbazing over dit verzet, liep haar na.
‘Juffrouw! u begrijpt, als ik u geen permissie geef, kunt u niet gaan!’
Ze knikte zonder hem te zien.
‘Ze is gek!’ vloekte hij. En machteloos tegen dat star verzet, begon hij te razen.
‘Als je nou gaat, nòu, versta je?! - als je dan maar weet, dat je mijn deur nooit
weer inkomt!’
Zij keek hem even aan - zag even vreemd den winkel rond - waar in zwijgen van
schrik de juffrouwen stil stonden en luisterden.
‘Je komt er niet meer in!’
Ze zei niets; even stond ze stil, met haar hand aan haar hoofd, als om zich te
bezinnen, wat ze ook weer doen moest; toen ging ze.
Toen ze binnenkwam, in de woonkamer waar moeder en Net bij elkaar zaten,
stonden ze beiden op van schrik, niet goed wetend wat te zeggen, verrast door haar
onverwachte komst.
Ze zei niet goedendag. Ze zag hen even aan, als dingen, die ze toevallig opmerkte,
en liep toen regelrecht naar den hoek van de kamer - als een blinde.
Net sloeg haar arm om haar heen.
‘We hebben hem in de voorkamer gelegd, tot begraven - - Och Trees - -’ ze
schreide.
Ze bemerkte niets van Nets liefkoozing, maar ging naar de voorkamer.
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Daar, voor het bedje, viel ze op haar knieën, en lag bij hem, haar gezicht op het
koude gezichtje, haar hand om de doode witte handjes.
En bleef zoo liggen.
Den volgenden dag werd het kind begraven. Zij was heel kalm gebleven, roerloos,
wit, zonder een woord te spreken, en den heelen verderen dag, en de dagen daarna
bleef zij zoo kalm, zonder schreien, maar ook schijnbaar zonder iets op te merken.
Moeder en Net waren vol zorg voor haar; ze ondervond het, zonder het te
waardeeren. Inderdaad voelde ze niets; er was slechts één groot algemeen besef
van ellende over haar.
Den avond van den derden dag gingen moe en Net een boodschap doen, eigenlijk,
‘om er eens ùit te wezen’, weg uit de omgeving van Trees, die hen zwijgen deed
met haar stille, doffe oogen vol smart. En zij zat alleen, en zag rond in de kamer; waar zij altijd gezeten had met 't kind
- ‘dáár - op dièn stoel. - Nou was dat allemaal weg, alles was wèg. Ze hoefde nu
nooit meer te verlangen, of verdriet te hebben, omdat ze er niet heen kon - want er
wàs niets meer - niets, niets meer - - -’
Hoelang ze zat en alleen was, wist ze niet, maar toen ze op 'n oogenblik opkeek,
zag ze Bernhard Vos in de deur staan.
Terwijl zij zonder op te staan, of hem te groeten naar hem keek, dacht ze niet
meer aan al haar getob van eenige dagen geleden over hem. - Ze besefte vaag
alleen zijn komst, zijn verschijning, als iets dat beter was dan iets anders; voor 't
eerst als iets goeds, weldadigs in de laatste dagen.
Hij kwam naast haar zitten, zwijgend bij haar leed. Nu hij haar voor 't eerst
terugzag, zóó vervallen, verouderd, zoo hopeloos, zoo zonder eenige kracht zich
op te heffen, zóó absoluut ellendig, kreeg hij een gevoel, om haar in zijn armen te
nemen, en maar weg te gaan met haar, en haar te verzorgen en te koesteren als
een klein kind.
‘Je moet in de eerste dagen nog maar niet naar den winkel gaan, je bent ziek,’
zei hij.
‘Ik ga niet meer.’
‘Niet - waarom niet?’
Ze vond het niet vreemd, dat hij zoo tegen haar sprak, als 'n
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vader tegen 'n kind. Met 'n groote, rustige zorg voor haar. Ze was te moe, om er
zich over te verwonderen, ze liet het alleen als iets weldadigs over zich gaan.
Hij zweeg een poos. Toen plotseling boog hij zich naar haar over, en legde zijn
zware hand op haar in-den-schoot-gevouwen handen.
‘Trees,’ zei hij heel rustig en ernstig, ‘praat tegen me, zonder erom te liegen of
het te willen verzwijgen. Dat is niet goed; ik wist al lang, dat het jouw kindje was -’
Het striemde haar op uit haar dofheid, als een zweepslag: het plotseling door hèm
te hooren zeggen. En gewond, getast in haar zieke punt, vloog ze overeind; en
slòeg naar hem met haar beide handen in haar blinde verbijstering en smart.
Hij stond ook op. Vóór ze hem had bereikt, greep hij haar handen vast, en trok
haar weer naast zich op haar stoel. En rustig, met zijn beide groote handen de hare
omvattende, die nog tegenworstelden in zenuwtrekking, trok hij haar geheel tegen
zich aan, haar geheel beschermend met zijn groot lichaam, zijn groote trouwe kop
over haar gebogen.
Dan, voelend zich zóó absoluut beschermd, geborgen, plotseling beseffend zijn
groote teederheid, die niet veroordeelen, niet veranderen kòn, brak in haar alle
weerstand, gleed ze machteloos, zonder verweer in zijn armen, zich aan hem
vastklemmend als aan haar eenig heil.
En plotseling nu, kermde ze uit haar tot nog toe stom geleden smart, àlles wat ze
geleden hàd:
‘Mijn kindje - mijn eigen kindje - 't was altijd zoo klein en zoo lief - en ik was er
niet bij toen 't doodging - ik wist er niets van - 't heeft daar maar gelegen zonder mij
- ik heb er niet eens wat aan kunnen doen! - Nou heb ik 't niet meer - niets meer laat me maar los - laat me maar liggen - ergens, 't kan me niet schelen - toe dan - -’
Hij hield haar vaster, terwijl zij schreiend zich in zijn armen wrong, en zag op haar
neer met een groote teederheid en onbeholpen, moeielijk, begon hij te spreken:
‘Luister eens, luister nu naar me, dacht je, dat ik 't niet wist? al lang, maar ik
begreep wel, dat je het voor mij verborg, zoolang je niet wist, dat ik zoo van je hield.
Want je zou het mij, dan toch eerlijk verteld hebben, àlles, niet? Was je bang, dat
ik dan niets meer van je zou willen weten?’
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Zij lag achterover in zijn armen, haar oogen zich hechtend op zijn gezicht, haar arm
om zijn hals.
‘In 't begin dacht ik nooit aan mezelf - alleen aan 't kind, als jij ervan wist - later -’
Ze brak af; te uitgeput om haar gedachten te zeggen.
Toen klemde hij haar vaster aan zijn borst, en liet haar zoo liggen, zonder meer
te zeggen.
En terwijl zij zoo lag, slap rustend in zijn sterke armen, kwam over haar, voor 't
eerst na jaren - rust; een rust, die ze besefte nooit gekend te hebben; waarvan ze
nu wist, dat ze daar altijd naar had verlangd.
Wat ze verlangd had als kind, en nooit ontvangen; wat ze gezocht had, had willen
dwingen van den man, die haar slechts had gegeven hartstocht, maar wat nooit
een van allen was geweest voor haar, en wat ze noodig had: een steun, een anker
voor haar arme, onrustige, gekwelde, liefhebbende natuur, te zwak om alleen te
staan; noodig hebbende een sterke, die háár liefhad, waaraan ze zich kon
vasthouden. En terwijl ze zoo stil in zijn armen lag, voelde ze, dat ze was aangeland.
Hij ook zat zwijgend, en hield haar vast, het beste, wat hij voor haar doen kon. In
de kamer zonk langzaam om hen heen het duister, en legde zich over hen in een
tevreden rust. En terwijl hij op haar neerzag, te vroeg oude, afgetobde vrouw, die
had àlles geleden van het leven, en was ontoerekenbaar als een kind, bedacht hij
in zijn groote, teedere liefde, wàt hij doen zou om haar te koesteren, en te
vertroetelen; om te verzachten haar geïrriteerdheid en overspannen drift, en weer
levenslust te geven aan haar wanhopige, verbitterde ziel.
Hij bukte zich over haar heen; ze was ingeslapen, haar gezicht tegen zijn borst.
Toen zat hij weer stil en liet haar rusten; en terwijl hij daar zat, alléén wakend op
den avond, dat hij zijn nieuwe leven begon, dacht hij met een tevreden weemoed,
hoe anders hij zich vroeger altijd zijn liefde, als die ééns gekomen zou zijn, had
voorgesteld. En toch wist hij nu weer, zooals hij het dien eersten avond geweten
had, dat deze liefde, het beste was, wat ooit in hem geleefd had.
En vol van die groote zachtheid, die zijn hart vervulde voor haar, kuste hij haar
eerbiedig en teeder, tot zij wakker werd, en hem zijn kus teruggaf.
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[Gedichten
Door Edmond van Offel]
Dooidag.
De dag verwordt in bleeken mist
en duister kleureloos,
de dag zoo weinig dag geweest
en droevig eindeloos.
En 't dooit. Het ijs lekt op den weg
in plassen loom als lood,
in 't zwarte water roereloos
in d'ijsgen Winternood.
En niet een klachte, en niet een kreet
die scheurt het rouwenkleed
van 't zware zwijgen roereloos
om 't eindelooze leed.
De dag verstikt. Als 't wichtje dat
voor goed zijne oogen sloot
alvoor 't eens zag, alvoor 't eens loech
- de droeve dag is dood.
EDMOND VAN OFFEL.
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Najaar.
I.
O leven! 'k weet wat diepe droefenis
ge draagt in dezen overschoonen lach,
lijk om een heiligdom een rijke nis,
heel wijd, heel hoog om 't al geheven; lach
die lijk een droom van luister kallem is
ontplooid, om alles wat er nog vermag
te drinken 't gouden licht van dezen dag,
te groeien ook naar uw geheimenis.
En wil mijn ziele stille zijn en wijs,
mijn arrem hart het kan geen ruste vinden
ook in dees groote ruste niet: wee-grijs
ziet het die blauwe lucht; 't hoort wilde winden
verwoesten wat het leerde minnen - weer!
- en 't weent, en 't weet de ster van Hoop niet meer.
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II.
Het rosse bosch het gloeit als een fornuis
waar smeltend de metalen vloeien: staal,
koper en goud het kookt in 't bloedgestraal
van 't herrefstvuur; en zonder een geruisch
het brokkelt, glimmend glijdend door 't gekruis
der takken, langs de stammen groen en vaal
- de bronzen zuilen van de zomerzaal
die eenzaam zullen blijven staan in 't gruis.
't Juweelen kleed het brandt van 't naakt geraamt.
Langzame slaan de lange vlammen saam, 't
gordijn verterend dat nog bloemen vlocht
in 't loof, 't weerstaan der laatste macht versmachtend,
en gapend latend de ijzig stille krocht
waar de drie zwarte Nornen zitten, wachtend.
EDMOND VAN OFFEL.

Uit een eerlang te verschijnen bundel ‘De Getijden’.
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Literatuur of het tooneel.
Door Frans Coenen Jr.
Ik zou naar aanleiding van Verleden, tooneelspel in 3 bedrijven van mevr.
Boudier-Bakker, wel 't een en ander willen zeggen, dat zich aansluit bij mijn vorig
artikel over het Tooneel.
Wat ik toen schreef, dat het Tooneel verdronk in de Letteren, dat het heelemaal
er in opging en vervaagde, met verlies van al zijn speciale eigenschappen, komt
aan dit werk van mevr. Boudier nog eens onverwacht en scherp te blijken, zoowel
door zijn inhoud en bewerking als door het onbetwijfelbaar succes, waarmee het
overal door de Ned. Tooneelvereeniging vertoond wordt.
Die inhoud van 't stuk moge hier nog even in herinnering gebracht worden.
De oudste zoon uit een burgerfamilie, al te jong naar Amerika in betrekking
gezonden, heeft zich daar, door het spel verleid, aan eenige kas vergrepen, waarvan
gevangenisstraf het gevolg was. Doch dit alles is lang vergeven en vergeten, zou
men zeggen, nu er jaren zijn voorbijgegaan dat de jonge man, in Europa
teruggekeerd, zoowel in 't buitenland als thans in de eigen stad waar zijn ouders
wonen, stipt, vol ijver en zeer bekwaam verschillende betrekkingen heeft vervuld.
Niemand, buiten de familie en zijn verloofde, weet iets van wat in 't verre land is
gebeurd, en zoo zou het schijnen dat het gezin in een kalm geluk van dagelijksche
plichtsvervulling kon leven, nu weer ganschelijk verzoend met den zoon, die zoo
krachtig zijn eigen leven heeft weten op te bouwen en aan wiens karakter deze
jeugdige zonde eer goed dan kwaad schijnt te hebben gedaan.
Maar het is heel anders uitgekomen, en dit is het intieme, het
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subtiele drama dat de schrijfster ons doet meeleven. Er is in de uiterlijke
omstandigheden dezer familie niet het geringste dat onrust kan verwekken, er is
integendeel reden tot dankbare tevredenheid, omdat alles met den zoon zich ten
beste heeft gekeerd, en toch leeft men in een atmosfeer van onrust en twijfel. Omdat
de vader, een plichtmatig, nauwgezet kantoorman, zwaar geschokt in dien
vreeselijken tijd van het proces en de straf zijns zoons, sedert een zenuwlijder is
geworden, ongedurig, prikkelbaar en eeuwig vervolgd door de gedachte dat wat
eens is gebeurd, weer kan gebeuren. Zonder eenig begrip van het karakter van zijn
jongen, ouderwetsch opgevoed in de begrippen van zonde en slechtheid, als een
soort van metaphysische Sirenen, die vasthouden, wie zich eens tot hen neigde, is
hij in durenden angst bij elke stap die de oudste zoon doet. Op zijn jongsten vertrouwt
hij rotsvast omdat deze nooit iets misdreef, maar die eens heeft misdaan, zijn oudste,
kan hij daarom nooit meer vertrouwen.
Alsof niet alles betrekkelijk was en de maatschappelijk strafbare daad voor eens
menschen deugd al een bizonder gebrekkige waardemeter! Alsof de kwalificaties
van Deugd en Ondeugd, aan een Strafwetboek ontleend, niet van zeer grove soort
waren, en alles afhangt van den eigen aard van het individu, die hem in verband
met de omstandigheden, tot de daad heeft gedreven!...
Maar het is juist gezien en juist gedaan een ouderwetschen vader zoo te laten
oordeelen, zóó natuurlijk zelfs dat het schijnt of men hem daartoe niet eens
zenuwziek heeft te maken ....
En gelijk nu de vader is, zoo is ook het overige gezin. Het lijkt of met zijn
geestesonrust en wantrouwen allen besmet werden en aldus leeft dan de verloren
maar sedert lang hervonden zoon in een kring van menschen, die misschien wel
vergeven, maar heelemaal niet vergeten hebben. Zonder het laatste beteekent
echter het eerste niemendal bij lieden, die bekrompen-braaf zijn en nog het
echt-burgerlijk gevoel bezitten van samenhooren, van één-stamuitmaken. Niemand
van hen allen zegt of verwijt direct iets aan den jongen man, maar zijn gescherpte
gevoeligheid merkt overal, in gebaar en blik, hun gemis aan vertrouwen en zijn pas
herstelde zelf-achting lijdt er hevig onder. Het maakt hem onzeker in zijn gedragingen,
angstig voor zich zelf, beschaamd en bezwaard van zelfverwijt om wat hij eens
deed, wat hij zoo noodig heeft te vergeten en waaraan men hem echter telkens
weer komt herinneren
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Zulk een toestand ware onduldbaar voor hem, zoo hij niet zijn meisje had, die hij
zich ruimer en wijzer van inzicht denkt, met beter begrip van wat hij eens was en
hoe hij na jaren is veranderd. Zij tenminste, twijfelt niet aan hem, omdat zij zijn
karakter begrijpt!
Zoo meent hij, maar een toeval, een vrij onbelangrijk incident, doet hem, als bij
het sinistre licht van een plots oplaaiende brandvlam, ontdekken dat zij is als de
anderen en hij bitter alleen staat om zijn hernieuwd leven te handhaven tegen al
die welmeenende, maar innig bekrompen verwanten, die om hem vast klevend, zijn
gang belemmeren en uit louter liefderijke bezorgdheid hem weer omlaag zouden
trekken.
En als hij deze ontdekking bij zijn meisje heeft gedaan, kan zijn bezwaard en
verbitterd gemoed de omgeving van het ouderlijk huis ook niet langer verdragen.
Hij neemt de hem aangeboden betrekking in 't buitenland aan en gaat heen in de
hoop dat voortaan hun bezwarende liefde hem met rust mag laten en zijn opnieuw
gegrondvest leven niet meer schokken.
Aldus is de inhoud van mevr. Boudiers drama, waarvan men de teedere innigheid,
de fijnkleurige, de bleek-stille levenswaarheid moge waardeeren....
Ik heb er alleen dit tegen, dat 't een novelle en hoegenaamd geen tooneelwerk
is.
Laat ons zien waarom.
Als er één zaak duidelijk blijkt aan den toeschouwer, dan is 't wel deze, dat dit
drama er een is niet van uiterlijke handeling, doch van innerlijk zieleleven. Op het
schijnbaar gladde watervlak van dit familiebestaan doet telkens een opstijgende
dampbel van inwendige ontbinding blijken. Men ziet heel weinig, maar in de hoofden
gebeurt het, in het denken en gevoelen der menschen, die uiterlijk gewoon doen.
En het proces gaat voort, elken dag een weinig. Zij staan op, zij ontmoeten elkander,
elk tot zijn dagelijksch werk, zij onderhouden zich rustig over onverschillige dingen....
Maar dan, soms bij een plotselingen keer van het gesprek, onverwacht, is daar het
wantrouwen in een stem, in een haastig afgewenden blik der oogen.... En de jonge
man heeft het gezien, gehoord en er den angstschok van ondergaan. Dan is er een
oogenblik zwijgen, tot men, ietwat gedwongen, het gesprek
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hervat. En de dag verloopt misschien verder gewoon en rustigfamiliaal-vertrouwd.
Maar het morgen- of overmorgen brengt weer zoo'n moment van plotseling
blijkende zielestemming. Die oogenblikken worden talrijker, of de jongeman, wien
zij gelden, wordt misschien gevoeliger. De atmosfeer verdicht zich om hem. Hij
speurt allengs het verraad overal, het wantrouwen dat zich loodzwaar aan al zijn
gedragingen hechten gaat. Waar hij eerst de huisgenooten onbevangen en
innig-vertrouwd tegemoet kwam, daar wordt hem allengs zelfs de omgeving gehaat.
Er gaat een benauwenis uit van de bekende kamers. De oude meubels zien hem
aan star en vaal en hij voelt een weerzin tusschen hen te leven. En hoe meer
wilskracht hij heeft, hoe meer hij zich tot geduld dwingt en zachtheid tegenover
hetgeen toch immers enkel angstige bezorgheid is, hoe erger de obsessie wordt,
die hem zijn verwanten gehaat en het ouderhuis tot een gevangenis maakte....
Deze reeks van zielestemmingen nu, angstig verborgen en nauwelijks een enkele
maal doorbrekend in woord of gebaar, kan de novelle ongeveer geven. Zij heeft
den tijd en kan achter elkaar, met bladzij na bladzij, in een interieur met vage figuren,
die stemmingen wekken, waarom het hier te doen is. Wij laten ons zachtjes
meedrijven met 't verhaal en 't kleine gebeuren van eenige bladzijden te voren schijnt
al lang geleden, omdat de auteur het zoo wil. Hij zet de feiten en personen in onze
verbeelding in hun opvolging van tijd en plaats en niets is er, dat ons belet hem te
gelooven, zonder tegenstand ons door hem te laten leiden.
Daarbij heeft de novelle-schrijver het volkomen in zijn macht de personen in 't
vage te laten, waar hun scherper karakteriseering voor het verhaal onnoodig is. Een
geval als in ‘Verleden’ kan in allerlei kringen voorkomen, waar de opvattingen niet
al te ruim zijn en het familiegevoel sterk is. Het lijkt dus nutteloos zuiver omlijnde
menschfiguren op te stellen, waar 't slechts op 't algemeen familiekarakter aankomt.
Het is zelfs schadelijk voor den indruk dit wèl te doen, omdat 't maar aandacht afleidt.
Slechts in die momenten, waar het om te doen is, dient de omgeving scherp
geteekend te zijn, maar enkel de uiterlijke omgeving: de gezichten elkander tegenover
in de omwandende kamer, hoe het licht scheen en de stemmen klonken en hoe de
stilte vol was van de zware gedachten....
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Dit alles echter is vierkant tegen de natuur van het Tooneel.
Daar mist de auteur die absolute macht over onze aandacht en verbeelding en
hij moet wel heel voorzichtig zijn met bestemming van personen, plaatsen en tijden,
of wij gelooven hem niet meer, wijl onze zinnen hem weerspreken. Tijd en plaats
blijven op een tooneel eigenlijk altijd dezelfde. De plaats is immer die vierkante
ruimte achter het doek, de tijd is de avond zelf, dat wij daar zitten en kijken. Nu is
het wel mogelijk van onze goedwilligheid een verbeeldingsinspanning te verkrijgen
en die planken een kamer te doen voorstellen en de avond desnoods... desnoods
een dag ... Maar forceer die dingen vooral niet te veel, maak ze noch gecompliceerd
noch te reëel, want anders wordt onvermijdelijk onze fantaisie-dag weer een
zonderling-belicht stuk avond en zien we de planken en het papier door 't luchtig
gebouwd plafonddoek en de trillend-zwakke wanden...
Waar derhalve de tooneelrealiteit zoo weinig te buigen is, daar moet de
levenswerkelijkheid maar gebogen worden, meent de dramaschrijver, meende ook
deze dramaschrijfster, mevr. Boudier-Bakker.
Daar zijn drie bedrijven, dus drie afgepaste tijden en drie bepaalde plaatsen. In
die maten moet de reeks van kleine feiten, gescheiden door lange ruimten van
gewoon leven, dan maar saamgeperst. Wat vaag en langdurend was, moge
scherp-omlijnd en kortstondig worden, en zoo ziet men de gerekte, zenuwmoeiende
voorbereiding der catastrophe, gelijk die in 't leven er was en in de novelle rustig
kon worden uitgesponnen, tot haastige, abrupte opvolging van gesprekken verwerkt,
die, hoe schijn-natuurlijk ook aangebracht uit een tooneel-oogpunt, echter den
noodigen realiteitsindruk niet geven.
Bovendien was de schrijfster genoodzaakt, omdat nu eenmaal de acteurs
lichamelijke menschen zijn, haar personen te typeeren, hun elk een karakter mede
te geven, wijl zij anders, en wel door de eigen lijfelijkheid, zichzelf een karakter
hadden gegeven, dat geheel niet in 't kader paste.
En zoo gaf deze behandeling al dadelijk aan 't luchtig gesponnen verhaal een
zwaarte van gewicht door onnoodige uiterlijkheid, die onze aandacht veel te sterk
en in verkeerde richting spande. Al die handelende personen, die heel-bijzondere
kamer, die kamer met die menschen daarin... Sakkerloot! men verwachtte dat er
heel wat gebeuren zou!
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Maar toen, in de tweede acte, was 't in eens uit. Die zoo-en-niet-anders gemeubelde
kamer bleek geen bijzondere beteekenis te hebben, die scherp omlijnde karakters
waren maar bijfiguren, en de catastrophe viel tegen, omdat 't tragische immers in
de vóórgeschiedenis lag, die ons in 't eerste bedrijf àl te kort en nog verward met
persoonen toestandomschrijving was voorbijgegaan.
Even voelden we ook een stemming aan de theetafel, waar de jonge man tot vol
besef van zijn omgeving komt. Even een levensperspectief ...
Doch stemmingen zijn zeldzaam op het tooneel en duren niet.
Daarna het laatste bedrijf, niet meer dan een tafereel: het afscheid. En de
eindindruk was: veel omkleedsel over weinig inhoud, een mager lijfje in een veel te
wijden jas, een wat slappe Driekoningenkoek, met een toch zeer deugdelijke en
smakelijke boon er te diep in verborgen...
Het is de schrijfster haar schuld niet, maar het Tooneel kan 't ook niet helpen. Zij
behoorden niet te zamen, wat deden ze ooit bij elkaar, dit fijne en vage stuk Literatuur
en het forsche, positieve Tooneel!
Wat deden zij ooit bij elkaar en hoe kwam een jong, talentvol auteur er toe zóó de
ongelijkslachtigheid van dit geval en het wezen van het Tooneel te miskennen, dat
zij, trots alles, haar literatuurdeeg in een theatervorm wilde bakken?
Het is wel een sterk blijk hoe weinig meer de menschen van onzen tijd het
tooneelkarakter begrijpen, die zooiets als Verleden op het tooneel brengen èn die
het aldus accepteeren en toejuichen. Om hiertoe te komen, moet men gewis al heel
lang op dwaalwegen zijn en het rechte spoor verwonderlijk bijster.
Dat 't Tooneel, immers met echte menschen werkende, ook forsch geteekende
karakters verlangt; dat vervolgens die karakters daar niet alleen ter figuratie aanwezig
zijn, maar in (en aan) den slag moeten; dat uit hen het drama dient te worden in
opvolgende en allengs spannender actie, die zichtbaar, hoorbaar en liefst zonder
stemmingen voortschrijdt met besliste stappen ter catastrophe; dat eindelijk de
handeling zooveel mogelijk tot dezelfde plaats en één zelfde spanne tijds dient
beperkt, omdat men nu eenmaal diè bepaalde scène en dit bepaalde uur heeft,
waarvan het moeilijk is zich geheel los te maken... dat alles, wat de Ouden zoo

Groot Nederland. Jaargang 1

236
goed wisten, hebben schrijvers en publiek hedendaags ganschelijk vergeten. Tot
hun schade, want moge het al aan genieën als Shakespeare en Goethe gegeven
zijn deze Tooneeleischen niet te achten en toch hun doel te bereiken, voor de
gewone aardlingen beteekent het volslagen fiasco of tenminste verlies van kracht
en werking, als zij de natuur van het. Tooneel miskennen en er van willen wat het
niet geven kan.
Want het Tooneelspel is als frescoschildering, die met groote, forsche lijnen,
vlakke figuren werkt. Zeker wordt er het perspectief niet geheel verwaarloosd, maar
nimmer mag toch het begrip verloren gaan dat het hier om decoratie van een vlakken
wand te doen is.
Zoo het Tooneel dat naar buiten werken moet voor een groot aantal zeer
verschillend gestemde menschen, op een bepaald uur, dat met den inhoud van het
spel niets te maken heeft. Het fijne, het vage, het droomerige gaat er verloren,
tenminste voor een groot deel der toeschouwers, maar oneindig dieper en blijvender
voor de middelmaat der menschen kan daarentegen de indruk zijn van het klankvol
woord, het sobere, expressieve gebaar, en die enkele maskers der mimiek, die de
groote passie's verbeelden.
Doch de tooneelschrijver moet dan ook gelegenheid laten van die machtige
middelen gebruik te maken. Zooals het thans gaat sterft het Tooneel zachtjes weg
aan verval van krachten en de Literatuur staat er bij en verwondert zich en meent
toch zoo haar best te hebben gedaan.
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Over literatuur.
Door W.G. van Nouhuys.
Uit Zuid-Nederland.
Wij mochten in ons Prospectus wel spreken over een herbloei van de Vlaamsche
1)
letteren. Een tastbaar blijk ervan ligt thans voor me: Vlaanderen , Maandschrift voor
Vlaamsche Letterkunde, onder redactie van Stijn Streuvels, Herman Teirlinck,
Emmanuel de Bom, August Vermeylen, Alfred Hegenscheidt en P. van Langendonck,
geen van allen vreemdelingen meer in Noord-Nederland.
't Is mij een eigenaardig genoegen juist met het aankondigen van deze uitgave
mijn eerste artikel over Literatuur in ons tijdschrift te mogen aanvangen, een
aankondigen dat gelijk staat met hartelijk welkom heeten. Want de Vlaamsche
letteren van deze dagen verdienen ten volle de aandacht van alle Nederlanders, er is sedert een tiental jaren als een nieuw leven ontwaakt daar beneden de Schelde,
en waar de Vlaamsche beweging, ik wil het eerlijk bekennen, vroeger wel eens den
indruk op mij maakte van veel leven zonder veel gevolg, of van een uitteraard
verkeerd en gelukkig vruchteloos pogen om de taal der Vlamen te verhollandschen,
komt ze eerst nu in de goede richting.
Niet door taal-geleerdheid, niet door praat- en toost-zucht op congressen, maar
door het stille, ernstige en volhardende werk van taal-kunstenaars kan er hechter
liefde gekweekt worden bij het Vlaamsche volk voor het Vlaamsche woord, welks
klank weerklank moèt wekken in der Vlamen ziel.
Zoo het slechts den toegang vinde....

1)

Uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck te Bussum.
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Daartoe werd tien jaar geleden het zoozeer sympathieke Van Nu en Straks opgericht,
dat gelijk August Vermeylen zegt: ‘het zuiverst en invloedrijkst orgaan bleef van 't
opgroeiende Vlaamsche geestenleven’, dat ‘een geslacht heeft opgekweekt,
zelfbewust in zang en gedachte’.
Waardoor het bezweek?
Ik ben niet bij machte alle oorzaken ervoor te vermelden, maar stellig zal wel
gebrek aan belangstelling benoorden De Schelde er eene geweest zijn.
Want - Vermeylen zegt het zoo onomwonden in zijn Iets over ons, waarmee hij
de Kronieken in het nieuwe maandschrift opent - want ‘om een eigen kultuur te
bereiken heeft Vlaamsch-België het intellectueele Holland nóódig’. Dat moet door
zijn belangstelling de Vlaamsche schrijvers mede in staat stellen ‘in het Vlaamsche
volk door te dringen, daar vasteren voet te krijgen. Wat zij zeggen en zingen mag
niet meer over de hoofden heen slaan, hun eigen akker moeten zij bevruchten, tot
grooter macht van 't gezamenlijke taalgebied’.
Exclusivisme dus?
Neen. Maar de zorg van den praktischen man, die allereerst zijn eigen zaken
regelt, alvorens zich met het meer openbare leven te bemoeien. Het inzicht dat het
groote vanzelf gediend wordt door eerst het vervullen van zijn naast bij liggenden
plicht.
Geen dorpers-geest in den bekrompen zin spreekt uit dit inleidend opsted, maar
de overtuiging dat het algemeene op den duur gebaat zal worden door een liefdevolle
verzorging van 't bizondere.
‘Misschien mogen wij eens den droom van een Groot-Nederlandsche beschaving
en een Groot-Nederlandsche literatuur in 't volle vaste daglicht begroeten’.
Hier gaat ons wenschen en hopen naar 't zelfde uit. En waar wij meenen, ons
verlangen iets verder te mogen doen reiken dan de grenzen van Noord-Nederland,
heeft ook het streven van de wakkere Vlamen, dat het maanschrift Vlaanderen in
't leven riep, onze volle sympathie. Noord-Nederland toone dat het dit streven als
iets schoons op prijs stelt.
In de eerste aflevering komt voor het begin van Joel, een novelle van Styn
Streuvels, en een fantastisch getinte, toch realistische schets van Herman Teirlinck,
die me echter voor de lezers boven den Moerdijk niet best toegankelijk lijkt. Reeds
de titel
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Het Gesmoor en 't verder opschrift 't Ende van de Hoofdzondige Parochie eischen
voor hen toelichting. Verder, de al genoemde kroniek van Vermeylen en gedichten
van Karel van de Woestijne, René de Clercq, Edm. Van Offel, Willem Gijssels,
Caesar Gezelle en Prosper van Langendonck. Ik kan niet laten uit het gedicht van
den laatstgenoemde deze drie volschoone coupletten af te schrijven:
En schielijk ging me een strooming door 't gemoed
en spande in trilling lang ontsponnen snaren,
toen plots de jonge zon in blonden gloed
van achter 't bosch opdanste en door de blaren
haar duizend fijne, gouden pijlen schuin
langs struik en stam schoot naar de beukenkruin.
Ter kruisdreef, in den hoogsten boom van 't woud,
kwam ginds heur stralenbundel brekend stuiten
op 't blaren welfsel, waar gesmolten goud
afvloeide: een meerle ontwaakte en sloeg aan 't fluiten
en uit heur vollen krop klonk, menigvoud
herhaald, het juublend lied door 't luistrend hout,
zoodat op eens uit alle kelen sprongen
de schelle liederen luidruchtig los,
door vink en mees en weduwaal gezongen,
rondsprankelend uit elken bladertros,
die klapperde van 't druk geruisch der veeren
in 't licht gestoei van 't wippend vlién en keeren.

Ten slotte voor ik afscheid neem van deze aflevering gewaag ik nog even van iets
uit het Overzicht, waarmee ze eindigt. Daarin wordt aangehaald een fragment van
Georges Eekhoud's Mercure-artikel, dat ook hier te lande de aandacht trok. Deze
raadde daarin allen jongen Vlamingen zich vooral op het schrijven van Vlaamsch
toe te leggen, daar de Fransch-Belgische schrijver in zijn land geen publiek vindt.
Daarom .... ‘ce qu'ils auront de mieux à faire sera de cultiver le flamand, leur langue
maternelle, qu'ils mettent leur orgueil à la parler, à l'écrire de mieux en mieux, de
manière à pouvoir s'adresser directement à leurs compatriotes ainsi qu'à leurs frères
de race de la Néerlande, des Indes et de l'Afrique Australe’.
Ziedaar in de door mij gecursiveerde woorden als vanzelf saamgevat het doel èn
van Vlaanderen èn van Groot-Nederland.
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In Dagen gaf Stijn Streuvels een zestal novellen, die opnieuw bewijzen welk krachtig
en oorspronkelijk talent Vlaanderen-land in hem is rijker geworden.
Wij, die nu al jarenlang in de Noord-Nederlandsche literatuur een streven naar
verdieping konden opmerken, naar ontledende karakterstudie, naar fijn
onderscheidende zielkundige uitrafeling der menschelijke eigendommelijkheden,
in nauw verband met omgeving en maatschappelijke toestanden, we zagen daar
in eens een schrijver voor den dag komen, wiens personen geheel-en-al het
aantrekkelijke van het saamgestelde missen; als eenlingen van een nog
oorspronkelijker soort eenvoudig daarheen levend volgens hun natuurlijke aandriften;
beheerscht door haat, liefde, bezitsbejag, door de noodzaak van hun arbeid of de
nooddruft van hun huis, onderworpen aan de groote rechtstreeksche invloeden van
de natuur, hitte of kou, zon of regen. Soms was het of de schrijver hun omgeving
nog willekeurig verwilderde: we zagen zieken en hoorden van geen geneesheer,
ze stierven en de geestelijke ontbrak. De beschaving van eeuwen bleek deze
simpelen niet bereikt te hebben, en een enkele maal kwam een middeneeuwsch
lied aan 't geheel een tint van oudheid geven.
Sterk vooral de onderworpenheid aan de groote, onweerstaanbare natuur, in haar
staag terugkeerende wisseling de eeuwige boven de vergankelijke menschenlevens.
Klein en onbeteekenend zijn de menschjes, zoodra hij ze in verband met haar brengt.
Zoo'n oud manneke dat op een kleumerig, sneeuwigen dag uit zijn huiske het wijde
veld onder 't grauwe luchtbedeksel intreedt naar het afgelegen dorp, om te zien zijn
koe te verkoopen, of zoo'n struische boer die zich opmaakt tot den uren-verren
marsch door het zomersch landschap met de eindelooze verschieten van zonnige
weelde, - ze zijn als opgenomen, opgelost in de grootschheid van rondom gelijk
een vlinderke in de ijle luchtklaarte verdwenen. En zelf voelen ze dat.
‘De velden, het ruischende koorn, 't lag al zoo rustig onder de verbijsterende
schittering der zon, en de boer voelde zich een klein nietig zierken onder de drukking
van de wijde lucht op de helling van den heuvel met dat breede landschap vóor zijn
voeten’.
Neen, karakter-ontleding is niet Streuvels' kracht, en de zucht naar verzoening
bij boer Verlinde in Vrede is door den schrijver meer willekeurig vooropgezet, dan
zielkundig verklaard. 't Is vol-
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doende zoo ze hem gelegenheid geeft om ons den boer op zijn wandeling te doen
volgen en eindelijk het verzoeningsfeest mee te doen vieren. Dat drinkgelach van
den veekoopman met de twee boeren voor het veerhuisje aan de Schelde is een
heerlijke schilderij, waarin de schrijver de volle maat van zijn talent even gul toemeet,
als de waard die van zijn bier, als hij telkens weer met de hoog volgeschonken
pinten uit de deur keert. 't Is als een Oud-Hollandsch schilderstuk, dat groepje bijeen
in het gulle licht van den zomernamiddag. ‘Het bier liep zoo koel lavend binnen;
rond het veerhuis lag de weide vol goudgroen zoo ver de oogen zien konden en de
1)
boeren zaten daar zoo alleen innig gezellig onder 't strooien enzie tegen de blauwe
waterstreep die in ronde bocht hen insloot.... Open en grootsch hing de machtige
lucht daarboven’.
Hier is het kern-gezonde realisme aan 't woord, niet het in studiekamers
stelselmatig gekweekte, dat meent door bij voorkeur het onschoone in platte woorden
weer te geven het èchte te naderen, neen het realisme dat niet zoekt maar ook niet
vermijdt, dat natuurlijk-eenvoudig zich uit. Want er is nu vanzelf èn kostelijke
werkelijkheidszin - gedùrfde, zoo men wil - èn humor in de keuze van het oogenblik
waarop, en de omstandigheid waaronder het eerste verzoeningswoord gesproken
wordt!....
Neen - karakterontleding, dat is Streuvels' kracht niet, al zijn de daden zijner
menschen veelal voldoende verklaard. Zoodra hij ze echter iets bizonders wil laten
begaan, iets afwijkend van 't gewone bedrijf dat we van hen verwachten, gelijk hij
Odo in Verovering plotseling twee boeredochters tegelijk laat begeeren, dan voelen
we willekeur en blijft 's jonkmans streven als te weinig verklaard ons onverschillig.
Maar een genot is weer de volle beweging van dien uittocht te paard, na het opstijgen
van Odo en André.
‘André was ook op zijn merrie gesprongen en de twee paarden hinnikten nu en
2)
begonnen een wilde danspooterije, eerselden en kapten rond het hof ongedurig
met drang om weg en in 't vrije te geraken. In hun bradde wildheid zwierden zij den
kop dat 't schuim rondspatte en ze knabbelden met de tanden het ijzeren gebit dat
al hun kracht gebonden hield. Zoo kwamen zij er eindelijk

1)
2)

dak-overstek.
Teekenachtig in de oorspronkelijke beteekenis van ruggelings bewegen.
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toe door veel gepraam van toom en gremmet, nevens-een te staan als een getemde
koppel en ze wreven de glimmende leden en deden 't ijzer ruttelen door 't slaan met
den kop. Ze trappelden nog altijd van ongeduld, maar als opeens de toom hen
losliet, dreven zij, gezamenlijk met harden hoefstap stampend den grond, een fermen
ademsnoffel uit en zoo stoven zij 't hof af door de open poort en in wilde vaart vooruit,
zoo geweldig dat moeder en dochter bewonderend eerst dat spel, nu angstig
opschreeuwden en buiten de poorte liepen met vreeze daar ongelukken te zien’.
Letten we op zijn taal: dan is de bouw zijner zinnen, de golving van zijn
woordenreeksen niet altijd schoon. Soms is er iets hards of droogs of stokkerigs in
't verloop. Maar altijd weet hij er dat eigenaardige in te houden wat indruk maakt,
een indruk die ons gevoel tot weer-werken dringt, voltooiend in eigen zien wat hij
even aanduidt.
Merk eens op het begin van St. Jan.
‘Als de noenestond stil was uitgeslapen keerde Jan door den gloeienden
midzomerdag gaan werken op het land. En de jonge vrouw bleef alleen met heur
twee jongens koele in 't huiseke’.
De eerste zin klinkt niet mooi. Er is zelfs iets gebrekkigs in dat ‘was uitgeslapen’
en ‘keerde Jan gaan werken’. Maar toch komt er uit dien zin in v e r b a n d met den
onmiddellijk als tegenstelling volgende, die zoo zacht uitloopt in ‘koele in 't huiseke’,
een stemming die pakt en versterkt wordt door 't nu weer volgende: ‘Den langen
achtermiddag zou de zon weer over 't veld hangen hooge en branden op de
vruchten’.
Nu zijn we erin. 't Is als een voorspel. Even is één motief aangegeven. En nu komt
het weer: moederweelde. Midzomer en moedergeluk. Zonnewarmte en koesterende
liefde. Het verhaal, kalm begonnen, wordt meer en meer lyrisch bewogen. Groote
blijdschap doortrilt het proza, blijdschap om de volheid van menschelijk geluk: de
jonge, bloeiende moeder met haar heerlijke tweelingen. Zij daarbinnen: ‘koele in 't
huiseke’! En buiten?... Luister:
‘Achter de vensters over 't wijde veld schong de zon, lijk al dagen, eenbaarlijk
zonder vergaan, in een perelblauwen hemel en er dreef een vlugge windeke van
buiten naar binnen. De blijheid lag in kleur over 't hoveken rond het huis. De krieken
lonkten lijk oogen rood onder 't loof van 't jonge boomken. In reken van weerzijds
het wegeling tot aan de eerdestraat en rond en rond,
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stonden de beziën-tronken zwaar geladen, de groenselperkjes door de dikke
berkenhage omheind. En daartusschen schetterde 't kleur van de bloemen. De lelies
luidden hoog 't wit uit haar opene kelkklokken en stonden gesnoerd aan rilde
stammen die wiegelden genadig ('n juweel hier, dat woord! v.N.) achter 't vlammende
1)
rood in ronde ballen van de stokrozen hooge gespit en geklest aan rijzige persen .
De leeuwenmuilkes lonkten leege langs den grond kleurspatterend blauw, rood en
geluw; daarover een reke thijmstruikjes in gedempt groen; een struik anijs in fijne
sprieteling als een groene haarbos luchtig open verwaaiend en, gedoken aan den
voet, viooltjes dooreen in duizend kleuren; Sint-Pieterlelies schel uitstekend het geel
van hun kelken tegen 't zware gestruik van dahlia's en pioenen. Dat stond allemaal
verschillig de wegels zoomend en elk tierde in vroolijken groei tegen de blijde zonne’.
Welk een kleuren-wellust in die schildering. En de dichter gaat voort zich te
verlustigen. De vrouw heeft haar tweelingen zorgzaam dichtgedekt en zet zich aan
den weefstoel, terwijl buiten het zomerleven al zijn weelde spilt. ‘Heel die blijde,
blijde, kleurige, warm spetterende, stilvaste levensvreugde en al dat zonnegelonk
speierde uit met den reuk van rozen en reseda door 't opene raam de weefkamer
2)
binnen; de vogels schetterden in den vliender en in den kriekelaar; 't getouwe
klikklakte op luchtigen maatstap mede met de geruchten van buiten....’
De twee motieven smelten in een, en de vrouw zingt, zingt nu een van die treurige
volksliedjes, waarvan de inhoud gedachteloos in de woorden over de lippen komt,
maar waarvan de tonen als vanzelf in haar oprijzen om uiting te geven aan haar
groot geluk.
Hoe ik ook een stroeve en droeve geschiedenis als De Kalfkoe waardeer, meevoel
het ellende-leed in Sint-Jozef, eerbied heb voor de gave om in Naar buiten een rake
greep te doen in het vagebonden-leven, voor mij blijven Sint-Jan en Vrede in dezen
bundel de gelukkigste uitingen van Streuvels' talent.
Een derde gave uit Zuid-Nederland is de bundel verzen, Wijding door Richard de
3)
Cneudt .

1)
2)
3)

perche, staak, stok.
vlierboom.
C.A.J. van Dishoeck, Amsterdam.
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Ik vind de uitgave van dit van uiterlijk waarlijk sober-schoone, op oud-hollandsch
papier gedrukte boek, wat den inhoud aangaat een misrekening.
't Komt mij voor dat de heer De Cneudt, die reeds een paar maal een dichtbundel
het licht inzond, behoort tot de middelmatige dichters, die wel eens een enkele maal
iets gelukts kunnen geven, een ander maal als zichzelven kunnen overtreffen, maar
die meestal voor hun gevoel en verbeelding niet d i e uiting weten te vinden, welke
anderen dermate onder bekoring brengt dat zij de ontroering van een nieuwe
openbaring ondergaan.
Ik weet niet wat ik zingen zal,
noch hoe ik het weer zal geven;

lezen we op blz. 129 en 't komt me voor dat de heer De Cneudt meermalen in die
stemming verkeerd heeft, dat hij vaak, zoowel omtrent het hoe als het wat, in het
onzekere was als hij zich tot schrijven zette.
Het sterkst komt zijn zwakheid uit in wat ik, alleen ter verduidelijking, zijn
subjectieve poëzie zou willen noemen: de verzen waarin hij ons met zich zelven
bezig houdt. Hij v o e l t wel, maar zijn gevoel is niet krachtig, niet oorspronkelijk
genoeg, om zich als vanzelf in een eigen uiting om te scheppen. En juist dit wèl te
doen is het kenmerk van het voelen van den echten dichter.
Dat iemand als deze dichter ons zijn zwakke zij meer doet opmerken naar mate
hij langer onze aandacht vraagt, is onvermijdelijk, en dit is de reden waarom ik de
uitgaaf van dezen bundel een misrekening noem. Er is niets wat gauwer verveelt
dan het middelmatige, en kan het geduld worden in een op zich zelf staand versje,
in een verzameling zoo pretentieus als dit dikke boek, vermoordt het zich zelf. 't Is
als een tentoonstelling van schilderstukken, waarin we bij een enkel iets moois, iets
welgeslaagds, iets ontroerends zelfs opmerken, maar waarbij het meerendeel een
trage herhaling is van des schilders gebrek aan superioriteit langs eindeloos lijkende
wanden.
Had de heer De Cneudt niet een goeden, smaakvollen vriend, die de moeite wilde
nemen te schiften, wiens oordeel de wan geworden ware, die het vele kaf van de
enkele goede, gave korrels had gescheiden?

Groot Nederland. Jaargang 1

245
Mij dunkt zulk een raadsman had hem gezegd: beste vriend, waarom versjes te
doen drukken als:
De jeugdige koning Mei
is nu zeer treurig, zeer treurig;
heel de aarde is in droefheid, en lang niet meer
zoo fleurig, ach, zoo fleurig ...

want zoo iets is toch inderdaad het drukken niet waard. M'n hemel, hoe gebrekkig
is de aanhef van dit andere:
Gelijk het duifken op de steenrots,
leeft uw reinheid op de wereld ...
Zoo laat me knielend u aanbidden,
het oog door tranen bepereld.

Dat is iets van een stumperigen beginner, maar niet van een dichter die zijn kunst
en zichzelf respecteert. Die moet zich ook onthouden van banaliteiten als:
Gij meisje, met uw vriendlijk gelaat,
hebt mij betooverd gansch ...

(Indien hij de vereenvoudigde spelling schreef zou ‘gans’ al heel raar doen daar!)
Ge zijt mijn blozende dageraad,
mijn gouden avondzonneglans ...

Banaliteiten als:
En zoolang me die Liefde verheft in de hemelen,
en paradijzen doet opengaan;
wil ik mijn smart en ellende vergeten
en juichend en zingend mijn wegen gaan.

Of elders:
En dit smart mij het meest van al:
dat menschen plechtig verkonden,
dat ik geen hart heb, geen gevoel,
dat geen lijden mijn jeugd kan verwonden.

Er is iets te naïefs in het geloof dat de menschen zoo iets onnoozels ‘plechtig’ zouden
‘verkonden’. Dat had die vriend den heer De Cneudt kunnen zeggen en ook hem
kunnen waarschuwen voor hopelooze naïeveteiten als:
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Ik wist niet.
Ik wist niet dat de liefde
zoo groot, zoo reuzig kon zijn een verslindend vuur, een vernielende hartstocht,
een eeuwig knagende pijn ...
Ik wist niet dat de liefde
zoo innig kon zijn, zoo diep ...
Ach, wist de Heer wel, wat hij wrochtte,
toen hij de Liefde in de wereld riep? (!!!)

Of elders, in het ongetwijfeld zoo hartroerend bedoelde:

Vertwijfeling.
O menschen, menschen
ik roep u aan.
Ik zink al dieper,
ik zal vergaan.
Gaat niet voorbij en
lach zoo niet.
Ik paradéer niet
met mijn verdriet. enz.

Ik stel me voor dat een kunstvriend, zooals Vlaanderen er thans bezit, hem onder
't oog gebracht zou hebben dat ‘paradeeren’ in den goeden zin van ‘in schoonheid
doen prijken’ voor een dichter volstrekt geen fout is, dat de grootste dichters ons
met hun smart- of vreugde-ontroering, tot lyrische schoonheid omgezet en den volke
getoond, zeer beweldadigd hebben, maar.... het moet de moeite waard zijn. En den
heer De Cneudt ontbreekt het aan de zelfkennis om dit te beoordeelen. Hij vergist
zich in eigen beteekenis, niet alleen blijkens de uitgaaf van dit fraai uitgeruste boek,
maar ook blijkens enkele gedichten daarin, speciaal over zijn beteekenis als dichter
handelend.
Zoo lees ik op blz. 21:
Mij dunkt, nu konde ik in opstand komen
tegen wereld en menschen en wetten,
en alles, wat ik eens heb aanbeden,
als een beeldstormer weer verpletten ..
Mij dunkt, nu konde ik ten vure doemen
al mijn goden en heiligen van voor dezen,
en zegekraaiend met voeten treden
àl wat mij heilig en dierbaar moest wezen ..
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Mij dunkt, nu konde ik vreeselijk worden
en alles en allen verslaan en verpletten,
zoo daar iets of iemand zich tegen de almacht
van mijne liefde dorst verzetten ...

en ik geloof er niets van: nòch van dat in opstand komen, nòch van dat beeldstormen,
verbranden, met voeten treden, verpletten, en bovenal niets van dat ‘vreeselijk
worden’, alleen al niet om dat bedachtzame, tot driemaal toe herhaalde ‘mij dunkt’
dat alle élan al vooraf onmogelijk maakt. Iemand wien dunkt dat hij vreeselijk kan
worden, wordt per se niet vreeselijk. En als deze poëet, door dit zelfde gebrek aan
zelfkennis op blz. 39 spreekt van ‘mijn hart, zoo ruim, zoo breed, doorgloeid van
duizend dichterzangen’, dan is dit verre van overtuigend.
Iets ongewenscht en stellig ook onbedoeld komieks komt er in sommige
overpeinzingen, als de dichter geen harmonie heeft weten te scheppen tusschen
zijn gevoel en den vorm, de bewoordingen waarin hij het weergeeft. Ongelukkig is
in ‘Daar waren’ de herinnering aan het zoo aandoenlijke liedje der Koningskinderen.
Daar waren twee koningskinderen ...
Herinnert ge u 't oude lied?
Maar zoo innig een liefde als de onze,
was stellig de hunne niet ...
Zij konden bijeen niet komen
en hadden dies veel verdriet ...
Wij kunnen bijeen wèl komen,
en veel grooter toch is mijn verdriet ...
Wij hebben elkander zoo lief ook,
en ons scheidt geen water zoo diep ...
Ach, ik wist niet, dat zooveel weemoed
nog in mijn harte sliep ...

Lijkt het niet op een goedige parodie? En doet niet de heer De Cneudt, stellig wel
buiten zijn bedoelen, aan Piet Paaltjens denken of aan Cornelis Paradijs als hij
rijmelt:
Zoo gij mij liefhebt, gij alleen,
mogen al de andren mij haten:
mijn vader, mijn moeder, mijn vrienden, elkeen
mag den armen dichter verlaten.
Het heeft mij immer wel diep gegriefd,
dat die allen zoo veel me vergaten ...
Zij hebben me nimmer oprecht geliefd ...
Nu kunnen ze 't ook wel laten ...(!)
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Niet minder naïef-grappig is:
Indien ik van u moest scheiden,
indien ik van u moest gaan,
dan ware 't voor heel mijn leven,
met hoop en vreugde gedaan.
Ik zou u overal missen,
u beweenen dag en nacht ...
Ach, dat ik u zóó kon beminnen,
dat heb ik toch nooit gedacht ...

Of dit:
Waarom ik zoo bitter moet schreien?
Ach, zoo ik het maar eens zeggen dorst ...

Waarom niet durven? Zeg 't maar gerust!
Nu weegt mijn oneindige weemoed
als een reuzenrots op mijn borst ...
Ach, valsche schaamte, misplaatste hoogmoed
hebben me 't zwijgen opgelegd

Ja, dat is zeker heel bedenkelijk - voor een dichter altijd.
en ach, ik heb aan niemand op de wereld
een woord van mijn smart gezegd.

Nog citeer ik dit coupletje op blz. 122:
De hooge huizen staren
verdrietig naar mijn weemoed,
niet wetend, dat onder mijn zwijgen
een machtige, kokende zee woedt.

Als die huizen dat eens wisten - wat zouden ze dan wel voor een gezicht zetten!....
Neen, werkelijk, dit kan er niet mee door, en ik vraag me af hoe is 't mogelijk dat
een schrijver, die blijkens andere verzen heugenis heeft van de goede lyriek, in
Noord en Zuid sedert '80 ontstaan, zoo weinig critisch kan zijn tegenover eigen
werk.
Hoe onmachtig hij is in 't uitbeelden van 't subjectieve blijkt ten overvloede nog
onnoodig duidelijk uit Mijn Belijdenis, een gedicht van zestien pagina's.
Had de heer De Cneudt maar geschift, of laten schiften. Dan was er uit zijn dikken
bundel wel een bloemlezinkje saam te stellen geweest, waardoor we een veel
gunstiger indruk van zijn talent
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gekregen hadden. Want hij heeft talent, niet groot, grootsch en overweldigend, maar
bescheiden, en hem een plaats aanwijzend tusschen de hedendaagsche poetae
minores van Vlaanderenland.
Er leven in zijn verzen veel herinneringen aan anderen, gelijk dit meestal bij niet
krachtig-oorspronkelijken het geval is, - en zelfs hoorde ik in Stemming en Na de
feesten een nagalm van George Rodenbach, in 't bizonder van Les Réverbères.
Maar als hij eenvoudig zich laat gaan en natuur-indrukken op opgezochte wijze
weergeeft, dan komt er iets zacht-harmonieus' in zijn verzen, dat ze goed in de
stemming doet blijven. Zoo deze avondimpressie:
Wij dierven beiden geen woordje spreken,
en zaten stillekens naast elkaar ...
Het was, als ging ons harte breken,
het klopte zoo wild, zoo wonderbaar ...
Wij zagen naar het mystieke herte,
dat bloedend tusschen de boomen hing,
en hoorden in de duistere verte,
een fluisteren stil en zonderling.

Als de dichter van die stille stemmingen weergeeft, en dat doet in zijn eenvoudigste
woorden, al klinken dan de rijmen wel wat heel gemakkelijk, dan bereikt hij toch
inderdaad iets. Getuige dit:

Avond-Wijding.
Spelende windekens fluisteren,
bladerkens ritselen zacht;
over der wouden weemoed
komt stil en vredig de nacht.
En hier en daar aan den hemel
pinkelt een enkele ster ...
Zij straalt hare gouden wijding
en glimlacht zoo hoog en zoo ver.

Gevoelig blijkt hij voor het kwijnende van zomer-avonden:
De zonne verbloedde - in het droomvol woud
dropen de toppen van stervend goud.

en opmerkelijk is zijn ontvankelijkheid voor de stemming van regen, weenenden
regen. Dat motief keert telkens terug: 't in-
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weemoedige van staag grijs neerstreependen regen. In verband met andere
gevoelens vind ik het heel gelukkig in:

In den stillen, droeven avond.
O slepend lied der harmonica,
klagend in den stillen regen ...
Waar ik rust en waar ik ga
klinkt uw weemoed allerwegen.
Hoor, slepend, slepend, vol verdriet,
in den stillen, droeven avond ...
Is dat de geest van mijn Vlaanderen niet,
zijn gouden Jeugd begravend?...
Hoor, eindloos rekkend, één van toon,
klagend van vreemde smerte,
en toch zoo innig, eendelijk schoon
in de avondstille verte ...
Wat eenzaam kind van Vlaanderen laat
daar zoo zijn weemoed zingen?
Ach, over de slapende huizen gaat
en wekt het droeve dingen ...
Geruisch van regen vangt uw lied
en wiegt het aan zijn herte ...
O 't klinkt zoo triestig, zoo vol verdriet,
in de duistere, reegnende verte.

In zulke verzen hebben wij den heer De Cneudt op zijn best, en in gedichten waarin
hij enkel een indruk van de buitenwereld meer objectief tracht neer te leggen. Zoo
noem ik School, zoo Langs kille vaart, waarvan me alleen niet duidelijk is waartoe
de sonnet-vorm dient, zoo het krachtige Langs de vaart, en de kijkjes In het
kloosterken der armen, waarvan ik nog het volgende citeer:

De oude Vrouwkens.
Ach, de oude vrouwkens, wachtend naar den dood,
zitten nu stil in strenge kloosterzaal.
Bloedlooze lippen, eenmaal zwellend rood,
prevelen druk vrome gebedentaal.
Diep weelijke oogen, waaruit leven vlood,
staren door 't raam naar vroolijk zongestraal;
uit kranken geest gebaard in bangen nood,
wringen zich woorden tot een vreemd verhaal.
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Ziet - hoe daar eene als kind aan 't weenen gaat;
eene andre lacht, met zielloos, dwaas gelaat,
en stramme vingren, wekkend droomgeruisch,
trekken wat pluksels, langzaam, lusteloos;
en, op haar neder, tragisch, staart altoos
de bleeke, steenen Christus aan zijn kruis.

Wanneer nu door bovenstaande bespreking de indruk gevestigd wordt dat de heer
De Cneudt een middelmatig dichter is, die in zijn beste oogenblikken wel eens iets
goeds weet te maken, maar wien dit ook dikwijls niet gelukt, dan is tevens
aangetoond dat hij beter gedaan zou hebben door strenge zelfcritiek dezen bundel
tot heel wat bescheidener omvang terug te brengen.
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Dr. N. Mansvelt. De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika
sedert de verovering van de Raapkolonie door de Engelschen.
Met een ‘Woord vooraf’ van prof. Dr. G. KALFF. Utrecht, C.H.L. B r e y e r .
Professor Mansvelt, oud-Superintendent van Onderwijs der Zuid-Afrikaansche
Republiek heeft in dit boek een bewonderenswaardig helder overzicht gegeven van
de geschiedenis van de Kaapkolonie, de Transvaal en de Oranje Vrijstaat, waarvoor
hij, blijkens een bijgevoegde lijst, uit heel wat geschriften de gegevens samenlas.
Het begint met een overzicht van de geschiedenis van Zuid-Afrika, en geeft dan I.
de Geschiedenis van de Kaapkolonie van 1652 tot heden, II. de
Wordings-Geschiedenis der Vrije Boerenpublieken, 1836-1852, III. de Geschiedenis
van de Transvaal of Z.A. Republiek, 1852-1902, en IV. de Geschiedenis van den
Oranje-Vrijstaat, 1854-1902.
Prof. Kalff, die in zijn voorrede tegen groot-doenerij waarschuwt, acht dit boek
ten zeerste geschikt om onze belangstelling levendig te houden voor onze
stamverwanten daarginds.
‘Al erkent men ten volle dat er in ons land nog heel veel te doen valt, men mag
toch blijven erkennen hoe wenschelijk vooral voor een klein volk verruiming van
horizon is. Wat al voordeelen biedt aan een Moederland het verkeer met andere
landen, waar stamverwanten een eigen staat hebben gevestigd. Wat al gelegenheid
tot ontwikkeling van handel en nijverheid, van sluimerende geestkracht en
ondernemingsgeest, tot het verkrijgen van vrijer en ruimer begrippen, tot het oefenen
van wederzijdschen invloed in dat gedurig heen en weer van komen en gaan
tusschen stamverwante volken. Wat had Zuid-Afrika niet voor ons volk kunnen zijn!’
Klinkt dit als een klacht - een aanklacht zelfs! - als we nu maar wakker blijven,
elk op zijn terrein, is het wellicht nog niet te laat.
De schrijver zelf wil niet dat zijn werk alleen ‘een blijvend gedenkteeken van
verwijt’ zij. ‘Veeleer hopen wij, dat de aan te voeren feiten, waaruit blijken zal, wat
door enkele verlichte en vèrziende Nederlanders op verschillende tijdstippen
gedurende den loop der voorgaande eeuw is verricht, of althans gepoogd, mogen
strekken om het tegenwoordig geslacht van Nederlanders te doen inzien, wat er,
ook nu nog na den jongsten verdelgingskrijg, in Zuid-Afrika kan en moet gedaan of
ook wel nagelaten worden om de hooge belangen van den Nederlandschen stam
daar te bevorderen en, zoo God wil, dezen nog een grootsche toekomst te helpen
verzekeren.’ Zijn belangwekkend werk worden veel gelezen!
v.N.

Sven Lange. Daden des Harten.
Roman uit het Deensch. Door Gerrit
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P. Bakker. Geauthoriseerde uitgave. 2 dln. Amsterdam, C.A.J. v a n D i s h o e c k .
1 9 0 2 . - Een boek van machtige compositie. Het begint met eene schouw van zeer
vele personen, eene schouw, die overstelpend dreigt te worden - en eindigt met de
beschrijving van het levenslot van twee paar menschen, wier eigenaardige levensloop
voornamelijk wordt bepaald door ‘daden des harten.’ Daden des harten geven het
grootste, innigste genot, maar veroorzaken ook de diepste smarten. Harten kunnen
elkander sneller en beter verstaan dan intellekten. En de aan het hart toegebrachte
wonden vinden genezing in het hart zelf. Dat leert ons het mooie boek van Sven
Lange.
De schrijver is een meester in karakterbeschrijving. Hij heeft een' vasten toets,
weifelt geen oogenblik. Rusteloos zijn de daden der optredende personen, rusteloos
als het leven is van menschen, wier hart het machtigste levensorgaan is, luide
spreekt en niet dan terloops het koele verstand aan het woord doet komen - rustig
staat daar de schrijver tegenover, verklarend met weinig woorden, maar van groote
diepte en veel zeggingskracht, den lezer geheel vrij latend in zijne sympathieën en
antipathieën.
Er is iets grootsch, iets episch vooral in de karakterteekening van Hertha Juncker,
een gevoelvol, voor onuitwischbare indrukken zeer ontvankelijk meisje, dat zich
zonder eenig voorbehoud geeft aan den dichter Fries, een' kinderlijk goedigen, doch
ook kinderlijken zwakken jongen man, die zich ten slotte van Hertha scheidt en
terugkeert naar zijne, hem mishandelende vrouw, omdat hij niet anders kàn, omdat
hem de kracht ontbreekt zich los te rukken van den daemonischen invloed dezer
vrouw.
Prachtige bladzijden zijn er in dit boek. Bladzijden, die heftig ontroeren, en
bladzijden, die stil aandoen. Ook bladzijden, die tintelen van humor. En wat meer
zegt: het geheel is een harmonisch werk van breede conceptie.
Ergens heeft een Hollandsche schrijver beweerd, dat Sven Lange in Daden des
Harten ongewone toestanden behandelt. Ongewoon voor Holland, dat is mogelijk.
Maar wie vele landen en volken kent, stuit niet eenmaal op wat hij onmogelijk of
zelfs onwaarschijnlijk acht.
De vertaling is, behoudens eenige onachtzaamheden, zeer verdienstelijk.
Summa summarum: een superieur boek, zooals er slechts weinig verschijnen
en.... waarvan de Hollandsche romanschrijvers wat kunnen leeren.

Intermezzo door Marie Marx-Koning.
U i t g a v e v a n C.A.J. v a n D i s h o e c k , Amsterdam. 1902. - Marie Marx-Koning
is zeker eene der vruchtbaarste schrijfsters van ons land. Ook veelzijdigheid is haar
deel; zij schrijft sprookjes, gedichten en romans. En nu is Intermezzo verschenen,
een bundel schetsen.
Moet onder dien titel verstaan worden, dat de schrijfster zelve den bundel
beschouwt als verpoozingswerk, tusschen ernstiger arbeid in? Of is het boek
genoemd naar den titel van de eerste schets, een gebruik, waarvan ik het nut niet
in zie?
Vergeleken met hare uitnemende sprookjes, zijn deze schetsen minderwaardig.
Wel treffen ook hierin de poëtische gedachten en het teere gevoel der schrijfster,
doch Marie Marx-Koning is het sterkst, wanneer gedachten en gevoel niet
nauwlettend rekening behoeven te houden met de realiteit der dingen. In deze
schetsen nu, die levensgevallen behandelen, waarbij het er voornamelijk op aan
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schrijfster maar matig voldoet. Want het schrijven van sprookjes heeft haar zoozeer
gemeenzaam gemaakt met de allegorie, dat zij zelfs het nuchterste feitje in het
werkelijke leven allegoriseert. Een' enkelen keer kan de kenschetsing daardoor een'
schoonen glans verkrijgen, doch op den duur vermoeit die stijlversiering. Bepaald
smakeloos wordt het zinnebeeldige, wanneer het, buiten het sprookje, overgaat in
onnoodige personificatie van levenlooze voorwerpen. ‘Recht stonden de hooge,
meedoogenlooze huizenmuren in de rondte, veraf half weggewischt door den mist,
dichtbij met ziellooze raam-oogen en doode deur-vlakken. Aan kozijnen hingen
groote huil-druppels, die nu en dan met een tam kletsje op de koudnatte steenen
vielen.’ In dit bizonder geval zoû men zich nog kunnen afvragen, vanwaar dat gehuil
komt bij zooveel meedoogenloos-, zielloosen doodheid.
Intermezzo is, dunkt mij, de best geslaagde, Sinterklaas-Fantasie de minste
schets. Er is tusschen beide niet alleen een groot verschil in gevoelsdiepte, doch
ook in taalwaarde. In de laatste schets is de geforceerde woordvorming onduldbaar.
De schoonheid bijvoorbeeld in de woordsmederij van ‘de zware
oud-zijn-wenkbrauwen’, ‘pret-wangen’, ‘krimp-splinters’ ontgaat mij ten eenenmale.
Soms hoort men de schrijfster heel wijze gedachten uiten, als spreuken van
bezonken levenservaring. Die gedachten staan evenwel zoo onevenredig groot
naast het beschrevene, dat men dadelijk denkt aan tweedehands-wijsheid.

In China door Louise Stratenus.
2 dln. Alkmaar, P. K l u i t m a n . - Louise Stratenus is voor geen klein geruchtje
vervaard en altijd van zessen klaar. Zij reist overal heen, naar de verste en meest
afgelegen oorden der wereld. Zij kent alle hoven, alle staatshoofden, alle volken ter
wereld. Op elke landkaart is zij verbazend goed thuis. En ‘spelen’ hare romans en
andere geschriften tot nog toe maar in ondermaansche landen en streken, de tijd
zal wel komen, dat wij onder haar geleide uitstapjes maken naar de andere planeten
en naar de maan en mogelijk ook naar de zon.
En het opmerkelijkste is, dat Louise Stratenus niet in werkelijkheid reist. O, neen,
dat is niet je ware. Dat neemt maar veel te veel tijd weg. Zij reist in hare verbeelding.
Hare gedàchten, die niet huiselijk van aard zijn, hare gedàchten zijn globe-trotters.
Met In China zijn wij.... nu ja, in China. En wij maken er kennis met Zweden,
Hongaren, Russen, Engelschen, Franschen, Duitschers en nog andere Europeanen,
met Chineezen, met de Boksers, met den keizer, de keizerin, de keizerin-tante van
het Hemelsche Rijk, enz. enz.
Wie wat weten wil van de laatste onlusten in China, degezantschappen, de
Christelijke zending aldaar en nog veel meer wetenswaardigs uit ‘l'histoire
contemporaine’, zal met vrucht Louise Stratenus' jongste boek lezen. Maar hij moet
geene litteraire eischen stellen. Zelfs moet hij geene verwachtingen koesteren
omtrent ‘locale kleur’. Want ‘il faut se défier de l'oeil des voyageurs’, vooral wanneer
het lichaam van den reiziger veilig thuis blijft.

A. Reyding. Wereldroes.
Humoristische roman in dialogen. C o h e n Z o n e n , Amsterdam. - Weinig
Hollanders hebben zooveel aanleg voor tooneelschrijver als de heer Reyding. Dat
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hij tot dusver nog niet gerekend wordt onder de dramatische auteurs van beteekenis,
moet wellicht worden toegeschreven aan het feit, dat hij zijn talent heeft besteed
aan een
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inferieur genre, het laag-komieke.
In Wereldroes is hij van het laagkomieke glansrijk gestegen tot het humoristische.
Dit boek tintelt van humor. Wel lijkt het in 't begin, alsof de schrijver maar wat
grappigheden heeft willen uithalen, doch komt men verder, dan merkt men al meer
en meer, dat er lijnen van karakterteekening doorheen loopen en naast het komische
element het tragische de aandacht vraagt. Vooral Chiella, het meisje, dat natuurkind
blijft, trots de omgeving van schijnbeschaving, is goed geteekend. Als eene teedere
bloem, geknakt ten slotte, maar rein gebleven, verrijst zij uit het gewirwar van de
deels exotische, deels gedemoraliseerde omgeving.
Dat alles in dialoog-vorm. De heer Reyding is er sterker in dan het meerendeel
zijner schrijvende landgenooten. ‘Il faut de l'opposition et du jeu dans un dialogue;
autrement c'est un dialogue où il n'y a qu' une personne qui parle,’ schreef Fontenelle.
De heer Reyding weet inderdaad spel in den dialoog te brengen. Eigenlijk is deze
‘humoristische roman in dialogen’ dan ook een tooneelstuk. Een tooneelstuk, tegen
welks opvoering slechts het bezwaar bestaat, dat het vijftien bedrijven telt.
Indien de heer Reyding een' volgenden keer eens een dergelijk werk schreef in
drie, vier, desnoods vijf hoofdstukken, zegge bedrijven....?

Bartje door Suze la Chapelle-Roobol.
2 dln. Haarlem, V i n c e n t LOOSJES, 1902. - Mevrouw La Chapelle-Roobol is eene
gemoedelijke, gezellige vertelster, die zonder pretentie en zonder vertoon vele en
lange verhalen kan doen. Zij vertelt een voudig en met grenzenloos geduld. En zij
vertelt geregeld. Zij voelt veel voor echte braafheid en ware zedelijkheid, neemt den
handschoen op voor de verdrukte onschuld en on verdiend-ongelukkigen. Haar hart
is vol medelijden.
Ware het nog gebruik, den boeken ook ondertitels te geven, Bartje zoû tot
ondertitel kunnen dragen: ‘De treurige lotgevallen van eene brave dienstmaagd’.
Bartje is een heel geschikt boek voor leesgezelschappen, want het is een aan
alle kanten braaf boek. Ook laat het zich gemakkelijk lezen, zoo heelemaal zonder
inspanning.
Al die verdienstelijke eigenschappen maken echter van het boek nog geen mooi
litterair werk. De taal van Suze la Chapelle-Roobol is vlak en slap. Ze leeft een effen,
goedmoedig leventje. Ze jubelt nooit, ze jammert nooit; ze schatert het nooit uit en
ze spot nooit. Stilletjes leeft ze voor zich heen, schier geheel kleurloos.

Uren met Schrijvers. Studiën en Critieken door W.G. van Nouhuys.
Amsterdam, V a n H o l k e m a & W a r e n d o r f . 1902. - De heer Van Nouhuys
is, het blijkt uit alles, huiverig van lyrische kritiek. Hij laat zich niet meêsleepen, wil
zich niet laten meêsleepen, vreezend de misleidingen van het gevoel. Zich dwingend
tot kalme, rustige beschouwing, analyseert hij, trekt parallellen, definiëert, constateert.
Hij is in ons land de dialectische kritikus. De kritiek is hem in de eerste plaats eene
verstandelijke kunst en de waarde van een kunstwerk dient voornamelijk door
denkvormen te worden bepaald.
Deze methode heeft ontegenzeggelijk hare groote voordeelen. Ze behoedt voor
subjectieve beschouwingen; ze geeft zich en anderen rekenschap van hare
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goedkeuring en hare afkeuring; ze werkt nauwgezet. Maar ze heeft ook iets tegen.
Want, hoe vernuftig men ook moge zijn - en vernuftig is de heer Van Nouhuys -, het
menschelijk vernuft is niet onbeperkt en niet zelden komt

Groot Nederland. Jaargang 1

256
het voor, dat het gevoel ten opzichte van enkele dingen van schoonheid en van
onschoonheid meer onderscheidingsvermogen heeft, onbewust kundiger is dan het
verstand.
Het komt mij daarom voor, dat somtijds de dialectische kritiek, zonder hare
formulatie-beteekenis te verliezen, voor eene wijle plaats kan maken voor de lyrische,
met name daar, waar het gevoel zich, trots alle pogingen daartoe, niet laat leiden
en overreden door het verstand. Ik denk daarbij aan de uitspraak van Emile
Hennequin, dat een boek ‘sera goûté, non à cause de la vérité objective qu'il exprime,
mais en raison du nombre de gens dont il réclame la vérité subjective, dont il rend
les idées, dont il ne contredit pas l'imagination.’
De heer Van Nouhuys is stellig een der Hollandsche kritici, naar wier uitspraken
het meest wordt geluisterd. Naar mijn inzien zoû zijne beteekenis als
boekbeoordeelaar toenemen, indien hij zijne verstandelijke methode den rug
toekeerde, zoodra ze hem op minder begaanbare wegen brengt.

Maurice Maeterlinck. Wijsheid en Levenslot.
Vertaling van Mevrouw G.M. van der Wissel-Herderschee. Tweede herziene druk.
Amsterdam, C.L.G. V e l d t . - Wijsbegeerte in de taal eens kunstenaars. Dr. J.D.
Bierens de Haan, die eene voorrede bij dit boek heeft geschreven, duidt den inhoud
o.m. door deze woorden aan: ‘En nu is een eeuw-oude vraag de aanleiding tot dit
boek, deze: met welk voelen en denken ontvangt de mensch (d.i. de diepbewuste,
of de wijze, gelijk hij hier heet) de gebeurtenissen van het levenslot? In de manier
waarop hij deze ontvangt, niet lijdelijk doch met een aktieve ontvangst van zijn
voelen en denken - bestaat zijn levensgeluk.’ Maar Maeterlinck beantwoordt die
vraag op andere wijze dan de Stoïcijnen. Niet de gevoellooze gelatenheid were de
teleurstellingen, maar de wijze berusting drage bij tot het geluk. Geene ompantsering
van het gevoel, maar eene versterking van de gemoedskracht, versterking, die tot
gelijkmoedigheid leidt. De wijsheid streeft er minder naar, de hartstochten te
vernietigen dan ze te doen bijdragen tot het geluk.
In heldere taal uit Maeterlinck zijne overdenkingen.
De vertaling is over het algemeen goed. Hier en daar is ze wat al te letterlijk.
Tegenover het titelblad prijkt het portret van den kunstenaar-wijsgeer.
K.
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Daarna.
Door Cyriel Buysse.
XI.
Alfred achtte zich wijs geworden. Hij had iets van Maxime's lichte, gemakkelijke
philosophie op zijn eigen leven toegepast, en voelde zich gelukkiger. De woorden,
aangehaald uit Musset, waren hem, ondanks een soort van tegenzin, in het geheugen
blijven hangen, en soms haalde hij ze stil, als onbewust, tot moreele versterking,
weer aan:
‘Si votre maîtresse est sincère et fidèle, aimez-la pour cela. Mais, si elle ne l'est
pas et qu'elle soit jeune et belle, aimez-la parce qu'elle est jeune et belle....’
Verder behoefde hij niet te gaan. Dit was zijn eigen geval. Florence was ‘jeune
et belle’, en dáárom had hij haar ook lief. Als iets in haar hem hinderde, als hij
geheime toorn en wrevel over 't veel banale van haar leven in zich voelde opkomen,
telkens nu wist hij zich met kracht tegen zichzelf te verzetten, telkens veranderde
zijn booze blik in 't stralend zachte van een goeden glimlach, wijl hij dacht: ‘aimons-la
parce qu'elle est jeune et belle.’ En als 't hem àl te erg was, vluchtte hij maar even
weg: per fiets door de velden, per boot op den vijver, te voet in de bosschen, en
kwam na een paar uur geheel bedaard terug, met blij-verrasten glimlach haar
omhelzend, terwijl het weer toegevend-zacht als een troostende zangspraak aan
zijn ooren fluisterde: ‘aimons-la parce qu'elle est jeune et belle.’
En in plaats van de hooge moreele-en-lichamelijke liefde, die hij zich als het
volmaakt ideaal van zijn huwelijksleven gedroomd had, ontwikkelde zich nu geleidelijk
maar sterk in hem de phase
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van een grooten sensueelen hartstocht voor zijn vrouw. Hij voelde nu duidelijk voor
haar het greintje minachting, dat, volgens Maxime, de mannen voor meest alle
vrouwen voelden, maar tevens voelde en waardeerde hij sterker dan ooit te voren
het ongeëvenaard en onvervangbaar genot dat een jonge, mooie vrouw een man
kan geven. Daarom, alleen dáárom, duldde hij nu alles. Tegenover elke teleurstelling
stelde hij dat eenig groot genot, als sterk genoeg om al het overige te vergoeden.
En toch, in uren van reactie en ontmoediging, was hij zich wel bewust van al 't
gevaarlijke en onvoldoende dezer incompleete liefdes-en-levensopvatting. Hij voelde
soms scherp hoe demoralizeerend het op hem werkte en dat hij wellicht niet in staat
zou zijn het als een blijvenden toestand te verduren. Wat zou er dan gebeuren?
Een liefde die eenmaal laag gedaald of gebanaliseerd is, kan men nooit geheel
meer louteren en hoog doen stijgen. Zijn hoop, zijn eenige, laatste, groote hoop,
was dat er nu een kind zou komen, dat haar, en hem, en heel hun gezamentlijk
leven als het ware om zou wentelen. Hij hoopte 't vurig, doch het kwam maar niet.
Intusschen had hij nieuwe eer en roem verworven met zijn kunst. Hij had zijn
schilderij van 't aardig, kleurrijk huisje op den rooden zandheuvel tegen den
boschkant naar een tentoonstelling in Duitschland gezonden, en zóó groot was het
succes geweest, dat een commissie het haast dadelijk tegen heel hoogen prijs had
aangekocht voor een der groote rijksmusea. Dit was een dubbele triomf voor Alfred.
Het vestigde definitief zijn naam als vermaard landschapschilder in het buitenland,
en ook in zijn eigen huiselijken kring wekte 't nu eerbied en ontzag voor zijn kunst.
Met een scherp gevoel van genoegen kwam hij leukweg het groot onverwacht
nieuws aan Florence en haar moeder vertellen. Zij móésten nu wel goedkeuren en
waardeeren. Mevrouw de St. Mars knikte herhaaldelijk en plechtig met het hoofd,
en Florence kwam hem teeder omhelzen. Maar wat de kroon op alles zette was een
decoratie in een Duitsche ridderorde, die hij, nog meer onverwacht, op een ochtend,
enkele dagen na den aankoop van zijn schilderij, ontving.
Mevrouw de St. Mars kreeg plotseling een kleur als van hooge congestie, toen
zij 't mooie lint met het schitterend kruis uit het doosje zag halen, en Florence uitte
haar trotsche vreugd in
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handgeklap en juichen, terwijl zij opvloog van haar stoel om Alfred te omhelzen.
‘Ah! ça c'est bien, c'est très bien. Du moment qu'on te distingue de la bohême
artistique, c'est tout à fait comme il faut et bien porté,’ verklaarde plechtig mevrouw
de St. Mars.
Alfred glimlachte. In zichzelf had hij een kalme minachting voor die banale
eere-bewijzen, welke eigenlijk een artiest, die 't nobelste van zijn ziel en
lichaamskrachten voor zijn kunst ten beste geeft, gelijk stellen met een fabriekant
die gedurende zooveel jaren zooveel honderden of duizenden arbeiders voor hem
heeft doen werken, of met een militair die zooveel menschen heeft doen
doodschieten, of met een ambtenaar die zooveel jaren na elkaar aan zijn lessenaar
gezeten heeft, en steeds had hij die gelijkstelling beschouwd als het duidelijkst
bewijs van de geringschatting waarmee de regeerders van alle landen op hun
artiesten neerzien; maar nu, in zijn afzonderlijk geval, deed het hem goed, werkelijk
goed, en hij nam zich voor desnoods af en toe die waardelooze onderscheiding als
een wapen tegen den verwaanden hoogmoed van mevrouw de St. Mars te gebruiken.
Middelerwijl liep de zomer ten einde. De nachten werden kil, ochtenden en
avonden hulden zich soms in grijze misten. De wilde wingerd stond rood als bloed
tegen den zuidkant van Far West, en langzaam begonnen de toppen der linden te
gelen, en de hoogste takjes van hun kruinen te ontbladeren.
De jacht was geopend, en de beide ouders: meneer Melville en baron de St. Mars,
alle twee hartstochtelijke jagers, waren op het buiten gelogeerd. Alfred, die geen
jager was, zag hen enkel 's ochtends aan 't ontbijt, en 's avonds aan en na 't diner.
Overdag hoorde men de bosschen galmen van hun schoten, en bij hun terugkomst
hadden zij eindelooze verhalen over wild en jachtgebeurtenissen. Alfred, niet
ontevreden over hun gezelschap, nam ze soms met belangstelling, als 't ware
bestudeerend op. Zij kwamen hem voor als twee groote oude menschen die
plotseling weer kinderen geworden waren, en heerlijk zich met kinderspelletjes
konden vermaken. 't Was of er werkelijk voor hen niets anders meer bestond dan
jacht en jagen. Meneer Melville vergat er zijn ernstige handelszaken voor, en de
baron kon veertien dagen aan één stuk naast zijn vrouw buiten blijven, zonder
eenmaal zijn ‘cercle’, waar hij anders elken avond speelde, te
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bezoeken. Alfred moest er om lachen en kon soms niet nalaten ietwat den draak
met hun hartstocht te steken.
‘Tu sais, père, j'ai vu au moins une demi-douzaine de bécasses, hier, au coucher
du soleil, à l'orée du grand bois de hêtres!....’
Zij geloofden hem, kinderlijk-naïef-lichtgeloovig in hun overdreven sportliefhebberij,
en opgetogen gingen zij den volgenden avond naar de aangeduide plek, waar zij
natuurlijk niets aantroffen. Maar op een middag kwamen zij thuis met een vangst
waarop Alfred hen in 't geheel niet afgespeurd had, en waarover hij diepe smart en
ergernis voelde: vier wilde eendvogels, geschoten in den vijver, vier van die lieve
eendjes die hij op een zijner doeken geschilderd had, en die hem telkens bij het
eilandje gezelschap kwamen houden, geduldig wachtend op zijn aftocht om in 't
oeverriet te komen slapen.
‘Hoe is 't toch mogelijk, papa!’ riep hij haast huilend, rood van verontwaardiging
en boos als een bedorven kind waarvan men 't speelgoed heeft vernield. ‘Het zijn
hier mijn eenige vriendjes en ik houd er van alsof het kinderen van me waren!’
De beide ouders, zeer verwonderd over die onverwachte teergevoeligheid,
maakten hun excuses en beloofden hem dat het niet meer gebeuren zou; maar
Alfred was ontroostbaar bedroefd, en al de ergernis der laatste tijden, die hij slechts
na zooveel strijd en moeite onderdrukt had, kwam stormend en dreigend weer in
hem op. Hij had luidkeels kunnen snikken en huilen, hij had het uit willen schreeuwen
en razen van toorn, en schelden op hen allen, schelden op de domheid en
barbaarschheid die ten allen kant zijn leven drukte en knelde. Slechts met overgroote
inspanning hield hij zichzelf in bedwang.
‘Laat mij dan toch ten minste rustig dat ééne hoekje!’ kreet hij, gansch sidderend,
met schor-bevende stem en tranen in de oogen.

XII.
Toen de heeren Melville en de St. Mars naar hartelust het mooiste wild der jacht
geschoten hadden, oordeelden zij dat er nu nog een groote klopjacht moest
gehouden worden om te eindigen. Daarop werden genoodigd tal van heeren op
wiens goed
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zij ook gejaagd hadden, en 's avonds was er een groot diner en verlichting van 't
bordes met fakkels.
Paul en Maxime, beiden jagers, waren er ook voor over gekomen; en Alfred, die
als naar gewoonte met den vroegen ochtend was gaan schilderen, - reeds volop
aan het werk met zijn twee groote herfst-impressies, - voelde zich hoogst benieuwd
om Maxime, dien hij na hun gesprek te Brussel niet meer gezien had, opnieuw te
ontmoeten. Dat was nu ruim een maand geleden en sinds had hij niets van hem
meer gehoord. Zou hij de aanvraag gedaan hebben en nu, - nog in 't geheim, - met
Marie Bagnolet geëngageerd zijn? Alfred dacht van neen. Als het gebeurd was zou
hij er wel iets van vernomen hebben. Waarschijnlijk had Maxime zich niet
gedeclareerd, of.... hij was afgewezen. En hoe leelijk of hij 't ook van zichzelf vond
dat hij aldus voelen kòn, toch was 't in hem bijna eene gewaarwording van rust en
vrede, te denken dat Maxime wellicht was afgewezen. En toch, wat kon het hem
eigenlijk schelen, wat kon hij, persoonlijk, er voor- of nadeel door ondervinden? Zou
hij zich niet integendeel moeten verblijden over het geluk van een vriend waar hij
heel veel van hield, en die hem meer dan eens, niettegenstaande al zijn sceptisch
pessimisme, met zeer goeden raad geholpen had? Dat was ook zoo, als hij er over
dacht en redeneerde, en toch .... hij kon 't niet helpen,.... maar hij voorgevoelde dat
het hem als een soort van jaloezie aan 't hart zou knagen, indien hij straks Maxime
met van geluk stralende oogen naar hem toe zag komen, en hem triomfant hoorde
uitroepen: ‘C'est fait, mon cher, nous sommes fiancés!’
Den ganschen dag door hoorde hij het dom geknal der geweerschoten, nu eens
in de nabijheid van den vijver, dan weer veel verder in de echoënde diepten der
bosschen. ‘Hoe is 't toch mogelijk,’ dacht hij, ‘dat iemand zich een ganschen langen
dag met zulk een barbaarsch tijdverdrijf kan bezighouden?’ En tegen den avond
zag hij angstig uit naar zijn lieve wilde eendjes, die zeker van schrik ver weg zouden
gevlogen zijn. De eerste dagen, nadat zijn vader en zijn schoonvader er onder
geschoten hadden, waren zij allen weggebleven, en Alfred had met diepe spijt
gedacht dat hij ze nooit meer weer zou zien. Maar na een week of zoo waren er
heel in de verte, en heel schuw, opnieuw een paar opgedoken, en den volgenden
dag nog een paar meer, en zoo
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voort tot eindelijk al de overblijvenden waren teruggekomen. En vreemd was het
dat zij wel niet veel minder talrijk leken, maar nu niet meer in regelmatige orde als
te voren bijna onbewegelijk op het water naar zijn aftocht lagen te wachten. Hun
rechte, destijds gelijkmatig-gespatiëerde lijn was hier en daar door een leege open
ruimte onderbroken, als bleef er de plaats der dooden uit piëteit onbezet; en af en
toe ook woelden zij zonder merkbare oorzaak angstig door elkaar en vluchtten dan
schrikgillend weg, als voelden zij opnieuw de dreiging komen van een aanval, die
hun leven in gevaar bracht.
Dien dag keerde Alfred iets vroeger huiswaarts dan gewoonlijk. Het knallen van
de schoten had trapsgewijs opgehouden; hij begreep dat de jagers op den terugtocht
waren, en wilde liefst nog vóór 't diner een oogenblik met Maxime alleen zijn, om
vertrouwelijk met hem te kunnen spreken.
Hij zag ze juist in groep terugkeeren, in 't avondrood eener zijlaan der groote allee,
terwijl hij er zelf om den hoek kwam. Haast allen waren in lichtbruin of in vaal-geel
gekleed, met hooge grauwe slobkousen, en grijze of bruine deukhoeden met
omgeslagen randen. Zij zagen er van verre een flink-gezonde troep uit, met hun
geweren dwars over den rug en met hun rood-bruine gezichten onder de
neergeslagen randen van de vilthoeden; en eerst van dichter bij merkte men 't
zwakkere van velen, de schrale beentjes, de popperig-opgekrulde snorretjes, de
trekken van vermoeienis en van afgeleefdheid op enkele beenderig-magere
gezichten. Zij juichten allen luidop toen zij Alfred ontwaarden: ‘Ah! voilà l'artiste!
Vive l'artiste!’ en gulle handdrukken werden gewisseld. Na enkele banale vragen
en antwoorden over den uitslag der jachtpartij liet Alfred het drukke van de schaar
vooruitgaan, en bleef hij enkele passen met Maxime achteraan loopen.
‘Eh bien, les amours?’ vroeg hij dadelijk, op schertsenden toon, maar inderdaad
vol van nieuwsgierige belangstelling.
‘Refusé,’ antwoordde Maxime kortaf, met doodgewoon gezicht, zonder een schijn
van emotie.
Strak keek Alfred hem aan, met een plotseling gevoel nu van diep medelijden.
Doch Maxime zelf bleef van een kalmte die op een aanstellerij van volkomen
onverschilligheid leek, zoodat Alfred zich even afvroeg of zijn vriend hem soms voor
den gek hield.
‘Ja, het is zoo, ik houd je heusch niet voor den gek,’
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glimlachte Maxime, die Alfred's gedachte scheen te raden.
‘Je hebt dus toch wèl de aanvraag gedaan?’
‘Natuurlijk.’
‘En?....’
‘En ik ben afgewezen; .... ziedaar de heele geschiedenis.’
‘Maar waarom?’
‘Ja, waarom?.... Eenvoudig omdat ze niet genoeg van me hield.’
‘Wat neem jij dat verbazend leuk en kalm op,.... àls het werkelijk zoo is,’ sprak
Alfred zelf diep verbaasd en nog half twijfelend.
‘Maar geloof me nu toch!’ riep Maxime bijna kregel. Doch dadelijk weer kalm:
‘J'ai raisonné la chose, voilà tout. Eerst heb ik het met mijzelf uitgevochten of ik
werkelijk genoeg van haar hield om haar ten huwelijk te vragen. Toen dit beslecht
was heb ik de declaratie gewaagd, en toen ik 't blauwtje had opgeloopen heb ik er
mij in geschikt. Is dat niet wijs gehandeld?’
‘Nou ja, het is wel wijs gehandeld, maar hoe kàn je 't, als je werkelijk veel van
iemand houdt?’
‘Ik kàn het, en dat is mijn kracht,’ antwoordde Maxime met een kalmen, vredevollen
glimlach. ‘Misschien, - en ik geloof wel dat zoo met mij het geval is, - misschien ben
ik niet meer in staat om nog een echte, groote, diepe liefde te voelen. En àls 't zoo
is ben ik er ook niet treurig om, want ik weet dat een groote hartstochtelijke liefde
meer verdriet dan vreugd meebrengt. Zeker had ik haar graag, heel graag tot vrouw
gewild; dat spreekt ook van zelf, anders zou ik haar niet gevraagd hebben. Maar
niet zoo gauw had ze me van de hand gewezen, of ik ben dadelijk de goede kant
dezer minder aangename gebeurtenis in gaan zien. Ons heele leven rust toch
immers op een systeem van voortdurende compensatie: geen goed zonder kwaad,
en geen kwaad zonder goed. Welnu, hoe was 't dilemma voor hetwelk ik stond?
Met haar trouwen, waarschijnlijk gelukkig zijn, kinderen krijgen, drie kwart van mijn
vrijheid verliezen, en wel zonder twijfel allerhande zorgen hebben, zooals b.v. tobben
over opvoeding en verantwoordelijkheid, over finantiëele belangen, over gezondheid,
over toekomst en wat weet ik al meer. En dan ook weer tevreden zijn in mijn interieur,
de zachte streeling voelen van een vrouw die je oprecht bemint, en ook geluk met
't lieve van je kinderen. En dan opnieuw oneenigheid met je vrouw en
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moeite en bezwaren met je kinderen, en zoo voort en zoo voort, afwisselend goed
en leed, tot in 't oneindige. In 't andere geval: niet trouwen, juist 't omgekeerde en
toch in den grond weer 't zelfde. Volkomen vrij zijn, maar soms lijden door je
eenzaamheid; een aantal vrouwen kunnen hebben in plaats van maar één enkele;
en toch geen enkele onder al die vele, die je als een echte vrouw vertrouwt en
liefhebt. Geen kinderen hebben en daardoor zorgeloozer kunnen leven, maar van
een anderen kant toch ook betreuren dat je 'r geene hebt,.... enfin, enfin, altijd en
in alles het systeem van compensatie, zoodat je werkelijk nooit weet wat goed is
en wat niet goed. Ik sta nu duidelijk in een van deze twee acute gevallen, en troost
me van het kwade dat er aan verbonden is, door te denken aan het goede dat ik er
mee behouden heb. Iets echter spijt me: dat ik haar gevraagd hèb. Dat had ik niet
moeten doen. Dat is voor mij een nuttelooze vernedering geweest. Ik heb daarin
gehandeld als een stommerik, als een blinde, die zich alleen door zijn eigen gevoel
laat meesleepen en leiden. Een intelligente man, die nog een greintje van gezonde
zelfbeheersching weet te houden, behoeft zich immers nooit aan zoo iets bloot te
stellen. Je voelt het immers duidelijk genoeg, zonder het te vragen, of een vrouw al
of niet van je houdt. Enfin, nu ben ik toch alweer, al is 't ten mijnen koste, zooveel
wijzer geworden.’
Luidruchtig ging de bende jagers vóór hen uit, met af en toe hoog-opschallend
geschetter en gelach, onder de goud-bruine loover-gewelven van de hooge boomen,
die de scheeve schaduwschimmen van hun stammen dwars over het met
goud-en-rood getinte mos der groote, breede laan uitspreidden. Reeds schitterde
door 't uitgedund gebladerte der heesters, vaag-wazig in zijn feeërische
avondkleuren, de lieve silhouette van Far West; en Alfred, wiens nieuwsgierigheid
nog niet geheel bevredigd was, viel nogmaals in:
‘Wat ben jij toch 'n curieus mensch, Maxime. Je deconcerteert mij door je vreemde
doen. Heb je dan werkelijk niet verder aangedrongen? niet getracht te weten waaróm
je van de hand gewezen werd? haar niet gevraagd b.v. of ze soms van een ander
hield?’
Strak, met diep-indringenden blik, staarde Maxime zijn vriend even aan.
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‘Misschien houdt ze wèl van een ander,’ antwoordde hij eindelijk, heel langzaam
en kalm. ‘Wie weet? misschien houdt ze van jou....’
Alfred voelde plotseling een hevig rood naar zijn wangen stijgen. Hij begreep dat
hij zich verraden had, en beet zich even zenuwachtig op de lippen. Doch dadelijk
wist hij zich weer te beheerschen, en antwoordde, ietwat gedwongen lachend:
‘Van mij? Ben je mal!’
En eensklaps ernstig, wijl zich een plooi van droefheid tusschen zijn wenkbrauwen
groefde:
‘Daar zou ze wat aan hebben, aan mij?’
Zij waren aan de villa, waar mevrouw de St. Mars en Florence op het bordes hun
gasten wachtten. Alle die heeren omringden groetend de twee dames, en even
galmde 't onder de open veranda van druk gepraat en lachen. Een knecht ging rond,
met kopjes thee en glazen port. Enkele heeren bedienden zich en staken sigaretten
op. Anderen gingen dadelijk mee met Alfred, die hen boven naar de kamers leidde.
Zij hadden allen valiezen meegenomen, en aan 't diner verschenen zij in rok of
smoking. Mevrouw de St. Mars en Florence waren gedecolletteerd: mevrouw de St.
Mars in stemmig grijs brocaat met zwarte kant, Florence in lichtgroene zij met crême
kant. Zij droeg een kleine bundel van harmonieerende geel-groene chrysanten in
haar gouden ceinture. In 't haar had zij een witte aigrette met kleine briljanten, en
om den slanken witten hals een dubbel collier van parelen. Zij zag er frisch en jeugdig
uit als een jong meisje die voor het eerst op een groote partij komt, en zij deed ook
denken aan een teere, fijne plant, gegroeid in ongeschonden reinheid in de schaduw
van de bosschen, en die nu voor het eerst verrassend in het volle licht komt
opbloeien, omringd door al die wit-en-zwart gerokte heeren, als door zooveel groote
insecten, die elkaar verdringen om er op te azen. De lange tafel was één
schitterpracht van bloemen en kleuren, van zilver en kristallen onder 't groote
glanslicht van een hooge kroon, terwijl heel laag over de tafel, opduikend als verlichte
paddestoelen tusschen groen en bloemen, een aantal kleine zilveren kandelaars
met oranje kapjes, zacht-temperend in hun tooverachtig schijnsel gloeiden.
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En weer spraken de heeren over allerhande jachtgebeurtenissen, en aten en dronken
veel, als kranige werkers die het nu eens goed verdiend hadden. En Alfred kon zich
niet meer ergeren over de domheid der gesprekken en de lompheid van dat louter
animale leven: hij had als verwoed gewerkt den ganschen dag, en nu voelde hij,
als door reactie, op zijn beurt het animale in zich opgewekt, met voor een enkele
maal bepaalden lust en behoefte tot lekker eten en tot drinken, tot
laag-bij-den-grond-blijvende gesprekken hooren en zelfs houden, tot een soort van
zelfvernederend harmonieeren met al dat oppervlakkig en slechts uiterlijk
gedistingeerde, hem doorgaans zoo hevig hinderend laag-banale gedoe van zijn
omgeving.
Mevrouw de St. Mars, Florence, Maxime, en enkele anderen die hem heel
verschillend hadden leeren kennen, zetten vreemdverbaasde oogen op, niet
begrijpend hoe en waarom hij nu ineens zoo opgewonden en op dreef was.
‘Qu'est-ce donc, chéri, qui te rend si animé?’ vroeg hem Florence van over tafel,
zelve met een sterk geanimeerde kleur en oogen die schitterden van vroolijkheid
en pret.
‘Mais c'est la joie de te voir si belle!’ complimenteerde hij met een hoffelijke buiging.
En 't woord had bijval, de heele tafel juichte toe, met bewonderende blikken op
Florence.
Na de Bourgogne en de fijnere Champagne werd hij bijna plaagziek-opgewonden.
Hij voelde een gezellig, warm zelfbehagen door zijn heele lichaam stroomen, als
iets verkwikkends en flinks, dat hem een krachtig zelfbewustzijn van superioriteit
over hen allen gaf. Hij dacht even weer aan de woorden van Maxime over Marie,
en ondanks eenig medelijden voor zijn versmaden vriend, voelde hij zich, als door
een eigen vreugd, die hem daarmee te beurt viel, zacht gestreeld. Toen staarde hij
naar Paul, die enkele plaatsen verder zat, en 't kwam hem voor of ook de jonge fat
dien avond iets teleurgestelds over zich had en er vrij ongunstig uitzag. Hij herinnerde
zich de waarschuwing van Maxime over de familiariteit tusschen Paul en Florence,
en in het sterk bewustzijn van zijn eigen superioriteit dien avond, kon hij niet nalaten
den jeugdigen snob ondeugend voor den gek te houden, door hem spottend te
vragen hoe of 't kwam dat hij er zoo gedrukt uitzag, en of hij wellicht geheime
Liebesschmerzen had. En toen Paul, door de vraag onverhoeds verrast, niet dadelijk
wist wat te ant-
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woorden en een gegeneerde houding kreeg, dreef hij de spotternij onmeedoogend
door, en raadde hem schimpend aan te reizen, naar Monte-Carlo bij voorbeeld, per
automobile, met een paar vrienden, of vriendinnen, om zijn gedrukte stemming te
boven te komen.
De koffie werd gebruikt in de veranda, bij 't roode knetterend laaien van zes
hars-fakkels, op ijzeren staken vóór de stoep in 't grint geboord. De avond was
prachtig, en men had een gevoel of men wel, ondanks het late jaargetij, den heelen
nacht zou kunnen buiten zitten. Toch hadden de twee dames bonten avondmantels
omgeslagen, maar de heeren bleven meestal zonder overjas, hun witte plastrons,
hun zwarte rokken, hun roode gezichten als 't ware spookachtig verlicht door de
groote, op en neer en rechts en links dansende en slaande fakkelvlammen. Het
heele park, daar wijd omheen, lag in heimvolle duisternis; en van daar uit kwam
soms een groote grauwe nachtvlinder wild-zigzagend op den laaienden gloed
afgefladderd en men hoorde het knappen der vleugels in 't sissende vuur, en aldoor
zweefden stille vledermuizen in den rood-grijzen rook heen en weer.
En opnieuw, nu onder hun likeuren en sigaren, praatten de heeren over jacht en
wild, en over rijtuigen en paarden, als was er absoluut geen ander gesprek denkelijk
nog mogelijk. Zij wonden zich hartstochtelijk daarin op, enkele stemmen schetterden
en knalden als zweepslagen boven de andere uit, en zij daagden elkander uit en
gingen weddenschappen aan, elkander overbluffend met de wonderen van hun
heldendaden, tot eindelijk de gele oogen van de rijtuigen uit het donkere der heesters
opdoken, en een voor een, in een zacht-schuifelend geritsel van wielen over 't grint,
vóór het helder-verlichte bordes kwamen stilhouden.
Het schetterend bluffen hield op, en ceremonieus kwamen zij om de beurt afscheid
nemen van mevrouw de St. Mars en Florence. Een der knechts riep de namen af,
een tweede knecht, beneden aan de trap, stond in den rooden laai der toortsen
klaar naast het open portier, met overjassen en valiezen. 't Portier sloeg dicht, de
mondstukken der paarden zilver-rinkelden, een silhouet, in 't rijtuig, boog zich nog
even groetend naar het raampje of kwam uit onder de kap, en weg gleden de twee
glinsteroogen der lantarens, met schellen glans in 't voorbijrijden weerlichtend op
bloembedden en heesters.
Toen kwam er ook als een stralend-ruischende witte zon van
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achter 't zwarte van een boschje rhododendrons: Paul's automobile, met drie
reusachtige acetyleen-lampen. De knecht reikte hem zijn chauffeurs-mantel aan,
en in een oogenblik stond hij verkleed, als vermomd en onkenbaar onder de lange
grauwe coat, met de breede platte pet en de groote zwarte brilglazen.
‘Mon cher, tu as tout à fait l'air d'un hibou!’ kon de nog steeds
plaagziek-opgewonden Alfred niet nalaten hem toe te roepen.
Paul riep lachend iets als antwoord tegen, dat in het stijgend en trillend gedruisch
der automobile verloren ging.
Mevrouw de St. Mars en Florence, alsmede Maxime, die voor één nacht op Far
West bleef logeeren, kwamen aan den rand van het bordes staan, om hem te zien
vertrekken. Florence's avondmantel was van wit laken met hermelijn, en de roode
gloed der fakkels, afwisselend en versmolten met het wit-zonnestralend
acetyleen-licht der automobile-lantarens, danste weerlichtend, in geschakeerde
tooverkleuren, over haar sierlijke, in wit-en-lichtgroen gekleede gestalte. En in het
op en neer dansen der knetterende vlammen was 't of zij zelve zich daar op 't bordes
heel gracieus bewoog, in een soort kleurendans ter eere van hem die nu zoude
vertrekken.
‘Sois prudent!’ riep zij hem toe. En Alfred voelde plotseling iets van nijdige jaloezie
over die woorden. ‘Wat kan 't haar schelen?’ dacht hij vinnig. En schimpend riep hij
hem na, in 't oorverdoovend schudden en ruischen der automobile:
‘Est-ce que tu vas établir le record de l'étape nocturne? Cent-vingt à l'heure?’
Het fantastisch gevaarte verdween. Hoog-zingend het hartstochtelijk triomflied
van zijn snelle vliegen, gelijk het loeien van een fellen wind in hooge naakte kruinen,
zoo draaide 't sierlijk in de flikkerstralen van zijn prachtig licht rondom de bocht der
wegen, en schoot dan plotseling door 't ingangshek vooruit, als een vuurpijl in den
zwarten nacht. De statige boomen van de lange beukenlaan schenen er in 't wilde
recht op af te vliegen, maar weken telkens snel in 't duistere terug, als weggemaaid.
Om den hoek der allee slorpte 't dennenwoud den lichtstraal op. En dan schoot hij
er een eind verder plotseling weer uit, als 't licht van een trein uit een tunnel, dwars
over de open vlakte, tot aan 't tweede, verre dennenwoud, waar hij voor goed
verdween.
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Roerloos-peinzend stond Florence nog een oogenblik te staren, in den
dansend-rooden gloed der fakkels, die langzaam uitdoofden.
Mevrouw de St. Mars was naar binnen gegaan.
Maxime en Alfred, in hun leunstoelen achterovergeheld, hadden versche sigaren
opgestoken.

XIII.
Toen werd het eensklaps heel stil op Far West. De zomervreugd en drukte was al
in eens verdwenen, de dagen werden kort, en lang de avonden, en de twee dames
kregen een gevoel of zij niet goed meer wisten wat ze nu nog langer buiten deden.
Alfred, geheel en al verdiept in zijn arbeid, voelde een taaie verveling over hen
komen, elken avond als zij reeds vóór 't diner met de vroeg invallende schemering
in de nu gesloten veranda zaten. Iets lezen deden zij niet; zij hadden slechts enkele
plaatjes-en-modetijdschriften om in te zien. Soms speelde Florence een uurtje piano.
Dat mevrouw de St. Mars nu ook vertrekken zou om hem daar nog een tijdje met
Florence alleen te laten, kwam Alfred al zeer onwaarschijnlijk voor. Zij was er
ongevraagd en ongewenscht (door hem ten minste) als een vast lid van het gezin
geworden, en zóó sterk kan een mensch zich dan toch aan iets wennen, al is 't ook
aan 't onaangename, dat Alfred nu niet eens meer wenschte dat ze weg zou gaan.
Dat wat vroeger als het ideaal van al zijn zoetste illuzieën was geweest: het innig
samenleven met Florence in hun gelukkige eenzaamheid, was hem van lieverlede
iets ondenkelijks geworden, iets wat hij niet meer hoopte, en ook niet meer....
verlangde te bereiken. Hij kon zich niet voorstellen hoe ze de dagen en de lange
avonden zouden doorbrengen, alleen met hun tweeën; hij kreeg een angst voor 't
eenzaam samen-zijn en hoopte dat zijn schoonmoeder nu maar blijven zou, tot zij
samen voor goed zouden vertrekken.
Sinds enkele dagen, trouwens, zaten mevrouw de St. Mars en Florence
voortdurend verdiept in haar mode-journaals; en elk oogenblik, terwijl hij zelf in een
boek of courant zat te lezen, hoorde Alfred hun stil gesprek over allerhande
toilet-aangelegenheden. Op een avond eindelijk vroeg mevrouw de St. Mars hem
wanneer hij dacht Far West te verlaten, om voor den winter naar de stad terug te
keeren.
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‘In geen geval vóór mijn twee herfst-impressies volkomen af zijn,’ antwoordde Alfred
kalm maar vastberaden.
‘Hoe lang denk je 'r nog wel mee bezig te zijn?’
‘Voorzeker nog wel drie volle weken, en dan nog vrees ik niet klaar te komen.’
Strak-ondervragend keek mevrouw de St. Mars haar dochter aan.
‘Florence heeft nog niets in orde van haar winterkleeren,’ sprak zij, ‘en 't wordt
hoog tijd dat zij er voor zorgt. Ook in 't huis is nog heel wat te schikken. Hoe zou jij
er over denken om hier 'n paar weken alleen te blijven?’
Alfred, die dit voorstel wel verwachtte, stemde dadelijk toe.
‘Best. Laat mij hier 'n meid die mijn bed opmaakt en zorgt voor mijn eten.’
Dadelijk werd alles door mevrouw de St. Mars bedisseld.
‘Verlang je hier ook den koetsier en de paarden te houden?’ vroeg zij.
‘Volstrekt niet, ik zou niet weten wat er mee gedaan,’ antwoordde Alfred.
‘Den huisknecht?’
‘Ook niet.’
‘Hou dan Justine,’ besloot mevrouw de St. Mars. ‘Ik heb haar ondervraagd en zij
kan best een eenvoudige keuken klaar maken. Het schikt ons beter dat Marie, de
keukenmeid, met ons meegaat.’
Alfred vond alles goed. Hij verheugde zich een tijd volkomen rustig en alleen te
werken.
‘En wanneer zoudt u dan vertrekken?’ vroeg hij.
‘Ik denk overmorgen,’ sprak mevrouw de St. Mars.
Alfred hield zich of dat vlugge besluit hem niet eens verwonderde; maar hij begreep
wel dat ze weer alles buiten hem om geschikt hadden. Hij glimlachte, als
kalm-tevreden.
‘Wellicht gaat Florence dan voor die veertien dagen bij u inwonen,.... of u bij haar?’
persiffleerde hij.
Maar mevrouw de St. Mars nam het veel gewichtiger op:
‘Wat denk je wel? We zullen beiden onze handen vol hebben. Het gaat zoo maar
niet van zelf om alles voor den winter te beredderen.’
Alfred glimlachte opnieuw, toestemmend buigend.
‘Wij heeren hebben daar ook geen verstand van,’ sprak hij. ‘Gelukkig dat de
dames zich daarmee willen bemoeien.’
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Stroef en ernstig keek mevrouw de St. Mars hem even aan. Zij hield niet van
woordspelingen die ze niet duidelijk begreep. Zij zat opnieuw gebogen, naast
Florence, over een mode-krantje, terwijl Alfred, met een sigaar in zijn fauteuil
achterovergeheld, kalm de plaatjes van de ‘Studio’ doorbladerde.

XIV.
Zij waren vertrokken. Hij had ze naar het station gebracht en zien vertrekken; en nu
kwam hij alleen en te voet naar Far West terug. De glanzende herfstochtend was
als een bad van stilte in opaal en goud: goud van droge bladeren op den grond en
aan de schraal geworden kruinen van de boomen; opaal in 't zachtwazig verschiet
van velden en van bosschen. Loodrecht in blauwachtige kronkelkolkjes steeg de
rook omhoog uit de schoorsteenen der kleine, wit-en-groen geschilderde huisjes
met roode daken, en menschen en beesten op den akker stonden als 't ware roerloos
in stille gebaren: een man rustend gebogen op zijn spade of houweel; een span van
ploeg en paarden als uitgeknipt tegen den kalmen horizon, zooals men ziet op
schilderijen.
Far West lag heel en al in geel, in bruin, in purper en in goud gehuld. Het had
gedurende den nacht voor 't eerst gevroren, en in den stillen, wazig-goud-en-blauwen
ochtend, kwamen de dorre bladeren als groote roode-en-gouden vlinders naar
beneên gedwarreld. De lange beukenlaan was als één dicht, onder de voeten
ritselend, bruin-goud tapijt, de grasvelden waren er mee bezaaid, het oeverwater
van den vijver lag er mee bedekt, als met een legioen van heele kleine, licht drijvende
schuitjes.
Bossuet was met Florence mee, maar Cosaque kwam hem heel langzaam te
gemoet gewandeld, als triestig en gedrukt onder het afscheid, en Alfred streelde
hem zacht den langen, spitsen kop en fijne ooren. Dat zou zijn eenige vriend nu
zijn, zijn stilmelankolieke vriend, zoo goed in harmonie met al het stil-melankolieke
der omgeving. De goede oogen van het beest hadden de weemoedvolle uitdrukking
als van terugpeinzen naar lang-verleden, zachte herinneringen, als een heimweeïge
gedruktheid, ongeneesbaar, over een vreugd die voor altijd verloren was.
‘Zijn ze nu weg, zijn ze nu allen weg, en blijf je nu met Meester heel alleen?’
fluisterde hij zacht-streelend; en de benau-
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wende emotie van zijn eigen eenzaamheid, midden in die weemoedvolle pracht van
't stervend najaar, greep hem ook plotseling aan. Tranen kwamen in zijn oogen en
hij zuchtte. O, wat was het eensklaps alles stil, doodstil nu om hem heen! Hij zelf
durfde niet hard meer te spreken, en 't was of iets zijn keel dichtschroefde. Hij
wenschte dat hij iemand mocht ontmoeten: de meid, den tuinman, een van de
boschwachters, al was 't maar om den klank van menschenstemmen weer te hooren
en niet zoo doodsbenauwd die zwaar-drukkende stilte en eenzaamheid te voelen.
Hij kwam in huis, liep weer door de kamers, alsof hij in zijn eigen woon verdwaald
was of naar iets zocht dat hij niet vinden kon. Op een tafeltje vond hij een paar grijze
handschoenen liggen, die Florence daar vergeten had. Hij nam ze op, snoof er even
de fijne, half geëvaporeerde lucht van op, die hem denken deed aan den troeblanten
geur van lang verleden, teere lentebloesems. Hij legde ze weer neer en dan kwam
het hem voor of daar nu twee verschrompelde, verteerde handen lagen. Hij ging tot
aan den schoorsteenmantel van 't salon, waar een van haar portretten stond,
gedecolleteerd, in witte bal-japon. Hij keek er lang en starend op, met gefronste
wenkbrauwen, als een die zich iets uit het lang verleden weer tracht te herinneren.
Waar en wanneer had hij haar zoo gezien? Hij kon 't zich niet meer heugen. En 't
werd hem te moede of hij haar niet goed meer kende, of zij iemand was met wie hij
vroeger heel veel lief en leed gedeeld had, maar die nu al een langen tijd van hem
vervreemd was, niets van haar achterlatend dan een souvenir vol kwelling en vol
weemoed. Hij kon haast niet meer ademhalen in het stil-benauwde van de leege
kamers. Overal waar hij zich ook wendde, zag hij, voelde hij, ontmoette hij de
doodsche stilte. Hij haalde diep een zwaren zucht op, en ging weer naar buiten,
even herlevend in de frissche reinheid van den zachten najaarsochtend. Geen
weeke zwakheid meer, hij moest gaan werken, dáárvoor alleen was hij gebleven.
Met krachtsinspanning nam hij zijn besluit, en liep door 't lichtend goud der breede
laan naar 't spiegelgladde en glanzende meer.
Maar toen hij daar was, klaar om in 't bootje te stappen, overviel hem plotseling
een vreemde, onoverwinbare lusteloosheid. Het was ook al te laat geworden om
dien ochtend te beginnen, en hij voelde zich eensklaps weer moe, en wee, en als
versuft,
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en liever zou hij nu maar verder wat gaan slenteren. Cosaque liep steeds langzaam
met hem mee, treurig wellicht onder 't vertrek van zijn vriend Bossuet, als had hij
nu ook heelemaal geen eigen wil meer noch verlangen, en zoo drongen zij eerst
een eind door de bosschen, en dan van zelf weer, als het ware aangetrokken, naar
den vijver.
Hij wilde tòch maar werken. Hij voelde zich ellendig worden onder 't leegloopen.
Hij stapte met Cosaque in 't bootje, en roeide naar het eilandje. Zenuwachtig-gejaagd
haalde hij 't groote doek naar buiten en begon te schilderen.
Gedurende ruim een half uur werkte hij onverpoosd door. Toen deinsde hij enkele
passen achteruit, het hoofd rechts en links hellend, en werd zich bewust dat hij maar
wat geknoeid had.
‘Cré nom!’ bromde hij toornig en spijtig. Waarom ook was hij zoo stom een
licht-en-kleur-effekt weer te willen geven, dat al uren voorbij was? Het drukte hem
als een bittere nederlaag, als een folterend blijk van artistieke onmacht. Hij krabde
plotseling alles wat hij dien ochtend geschilderd had uit, gekweld en geprikkeld door
't bewustzijn dat hij nu tot den volgenden morgen, en dan nog naar gunstig weer
zou moeten wachten, om het opnieuw goed te maken. Hij kon 't idee van dat
nutteloos tijdverlies niet uitstaan, en met van ongeduld trillend palet kwam hij naar
't doek terug, en begon weer te schilderen. 't Was gekheid; want dat wat hij weer
wilde geven lag hoe langer hoe minder zichtbaar vóór zijn oogen. Toch werkte hij
opgewonden door, en was niet zóó ontevreden nu over het resultaat, toen hij de
verre huisbel hoorde galmen, die hem voor den lunch terugriep. ‘Vervloekt!’ morde
hij. Maar hij begreep wel dat hij gaan moest, want anders belde de meid opnieuw,
of stuurde Désiré op hem af, in elk geval hem in zijn arbeid storend.
‘Komaan, dan maar liefst dadelijk,’ dacht hij, palet en penseelen neerleggend. En
zonder zijn schilderij zelfs op te bergen sprong hij met Cosaque in 't bootje en roeide
huiswaarts.
Hij merkte onder 't eten dat hij grooten honger had, en at veel en haastig, in
zichzelf teruggetrokken, voortdurend en uitsluitend denkend aan zijn moeielijke
schilderij. Zoodra hij de koffie gebruikt had stond hij op, stak een sigaar aan, en liep
gehaast weer naar den vijver.
Maar als hij op 't eilandje kwam en om zich heen keek,
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merkte hij dat het al meer had van een avond-landschap dan van een
ochtend-impressie. Eigenlijk was het al veel te laat om aan 't een en nog ruim te
vroeg om aan 't ander te werken, maar hij wilde nu eenmaal absoluut en onmiddellijk
werken, en hij nam de ochtend-impressie van den ezel weg, en zette er de
avond-schilderij in de plaats.
En weer begon hij koortsachtig te schilderen, geheel en al in zijn arbeid verdiept.
Maar net zooals hij geknoeid had aan zijn ochtend-schilderij door er te laat aan
te werken, zoo verknoeide hij nu zijn avondindruk door er te vroeg mee te beginnen.
Hij vloekte en stampvoette van machteloos ongeduld, en plotseling, evenals 's
morgens, veegde hij alles weer uit.
Intusschen was de avond-impressie, zooals hij die weergeven wilde, in al haar
pracht en rijke poëzie over het heerlijke landschap gekomen, maar door een wondere,
onbegrijpelijke aberratie, had hij nu opnieuw zijn ochtend-schilderij voor den dag
gehaald, en werkte en wroette dáár nu aan, schilder-knoeiend wazige
ochtendfrischheid in vollen goud-en-purperen glans van magnifieke
najaarsschemering.
Hij voelde zich plotseling als 't ware gek geworden, en gooide huilend, met een
razenden, sissenden vloek, zijn kleuren en penseelen verre van zich af. Hij was
totaal ontredderd en rampzalig, hij baldde de vuisten naar zijn twee ellendige,
tergende schilderijen, als om ze te verbrijzelen. Hij kòn niet meer schilderen, hij wàs
geen schilder meer, hij was niets meer, niets dan een ellendig, nutteloos schepsel,
gedrukt en vernield onder 't wanhopigbanale van een ongelukkig huwelijksleven,
dat al zijn beste levenskrachten, en al het mooie en nobele en ideale in hem
doodtrapte.
Met woeste ruwheid borg hij zijn schilderijen op, ze gooiend waar ze vliegen
wilden, op gevaar af van ze ernstig te beschadigen tegen de houten wanden van
het lage hutje, en kwam verwoed van onmacht weer naar Far West. Het was te
vroeg nog voor 't diner, en, niet meer wetend wat gedaan, onbekwaam tot rustig
lezen of om het even wat ook, ging hij naar de karaf met port, en dronk, - wat hij
anders nooit deed, - twee groote glazen na elkaar.
Er bruisde in hem een kwade behoefte om zich te verstompen, om niet meer te
denken, niet meer te voelen, niet meer gekweld
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te worden door allerlei tobberijen, die gewone, normaal-gezonde menschen zelfs
niet even aanraken. Gewone menschen, domme menschen, stompe menschen,
dat waren de gelukkigsten! Menschen die aten, dronken, rookten, sliepen, en van
hun vrouw alleen het animaal-genotvolle verlangden, dàt waren de echte wijzen!
Maxime zelf was nog veel te geraffineerd-sceptisch in zijn philosophische
levensbeschouwingen; grof-sceptisch, ruw-sceptisch moest men kunnen zijn om
van 't leven te genieten. En aan 't diner at en dronk hij weer overvloedig, en rookte
daarna zware sigaren, en gebruikte dan nog likeuren en whisky, tot hij eindelijk
duizeligverstompt naar boven sukkelde, en er als een loom, dood pak op zijn bed
ter ruste viel.

XV.
Hij sliep den ganschen nacht door, een slaap van logge rust, en den volgenden
ochtend voelde hij zich wonder frisch en kalm, vol van een echt heerlijk opgewekte
kracht om nu eens flink weer aan het werk te gaan. Hij moest om zichzelf glimlachen,
wijl hij even dacht dat hij gedaan had als de boeren, die hun narigheid ‘verdrinken’.
Al 't akelige van den vorigen dag was als een nachtmerrie verzwonden, en vol
kalm-zeker-kunnen kwam hij bij zijn schilderijen en werkte heel den dag zoo flink
en knap als hem dat tot nog toe niet gebeurd was. Het was een ideaal genot nu
weer, een pure vreugd van hoog en machtig scheppen, een zekerheid van
waarneming en toets, die hem in heerlijktrotsch-bewustzijn met zichzelf en met zijn
kunst verzoende.
Acht dagen na elkaar werkte hij om zoo te zeggen ononderbroken door. Hij had
bericht gekregen van Florence dat zij druk bezig was met alles in te richten voor
zijn naderende komst, en het nu weer heel zacht en teer verlangen haar weldra
terug te zien, lag als een bijna reeds bereikte belooning voor hem in 't verschiet,
toen plotseling een gebeurtenis, ruw als een laffe, onvoorziene slag, zijn goede en
frisch-opgewekte vreugd kwam neerslaan ....
Een briefje, op een ochtend, naast een brief van Florence en een paar couranten
op zijn ontbijttafel neergelegd; een gewone enveloppe, met zijn gewoon adres, en
binnen in een gewoon
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blaadje papier, waarop enkel in nagemaakte drukletters twee namen stonden:
PAUL ET FLORENCE.
Hij kreeg den indruk of eensklaps een leelijk vies beest daar vóór zijn oogen over
tafel kroop. Hij gooide 't stuk papier even weg, met walg en woede, maar nam het
dadelijk weer op, met van minachting opgekrulde bovenlip en saamgefronste
wenkbrauwen.
Welke lage, vuige ziel kon zoo iets gedaan hebben, en wat had het eigenlijk te
beduiden?.... Hij keek naar de enveloppe en las opnieuw het adres. Dat zei hem
niets. Een onbekende hand, een enveloppe zooals er duizenden en duizenden zijn.
En verder niets dan die tergende drukletters: Paul et Florence.
Paul et Florence!.... Dat had dus te beduiden dat er een schuldige verhouding
bestond tusschen zijn vrouw en haar neef. Iemand had daar iets van ontdekt, of
meenen te ontdekken, en zich op verraderlijke wijze gewroken. Op wie zich
gewroken? Op hem? op haar? op Paul? En waarom? En wie was het: een man of
een vrouw? Zooveel onverklaarbare vragen, waarop hij 't antwoord schuldig bleef.
Misschien was het waarheid, en misschien was het laster. Wie kon het weten? Ook
hij had genoeg hekel aan den jongen fat en meer dan eens had zijn intimiteit met
Florence hem gehinderd en geërgerd; maar was het daarom toch meer dan een
schuldelooze intimiteit tusschen een neef en een nicht die elkaar van jongs af
kennen?
Koortsachtig-gejaagd maakte hij Florence's brief open. Wellicht zou hij daar iets
uit vernemen. Doch neen; in 't geheel niets. De brief was gewoon lief en vriendelijk,
sprak van een mooie wintermantel die ze besteld had, van een paar nieuwe
lampekappen die zoo aardig deden in 't salon, en eindelijk vroeg zij hem op welken
datum hij nu hoopte terug te komen. Zat daar wellicht iets achter? Wilde zij weten
wanneer hij terug kwam om haar rendez-vous met Paul daarnaar te schikken? Over
Paul zelf stond er geen woord in haar brief.
Hij voelde zich rampzalig, niet wetend wat te denken of te gelooven. En plotseling
nam hij 't besluit zelf naar haar toe te gaan. Hij zou haar het schandbriefje toonen,
en met een franken blik, recht in haar oogen, vragen:
‘Ziehier wat ik ontvangen heb, Florence. Zeg me ronduit wat er van is, en ik zal
je gelooven.’
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Haastig ontbeten, gehold naar den trein dien hij nog juist haalde, en een uur daarna
schelde hij aan vóór zijn huis in de stad.
‘Mevrouw is niet thuis; mevrouw is met mevrouw haar moeder boodschappen
gaan doen in de stad, meneer,’ berichtte hem de meid die open deed.
‘Weet je ook waar naartoe?’ vroeg Alfred teleurgesteld.
‘Neen, meneer, dat weet ik niet.’
‘Mevrouw komt toch thuis voor de lunch?’
‘Ja zeker, meneer.’
‘Goed, ik kom ook lunchen.’
En hij ging de stad in.
Trillend van ongeduld omdat hij haar niet dadelijk gezien had en zijn vraag nog
niet had kunnen stellen, liep hij door de groote winkelstraten, voortdurend in de
ramen kijkend of hij haar ook ergens zou ontwaren. Hij ontmoette kennissen die
hem ophielden en belangstellend vroegen of hij nu voor goed terug was, en telkens
nam hij de gelegenheid te baat om even te informeeren of ze soms zijn vrouw met
haar moeder niet tegengekomen waren; maar geen van allen had ze gezien, en hij
begon te wanhopen dat hij ze vóór de lunch ontmoeten zou, toen hij ze plotseling
alle twee uit een hoedenwinkel komen, en vlak vóór hem weg langs het trottoir
loopen zag.
Zóó hevig sloeg het hem aan 't hart dat hij even stilhield met jagenden adem en
flauw-trillende beenen, terwijl alleen een groot gevoel van diep-hartstochtelijke liefde
alle andere gewaarwordingen overheerschte. Wat zag ze 'r aardig en gedistingeerd
uit in dien eenvoudigen, donkergrijzen tailleur-japon met donkerrooden hoed! Was
dàt nu de vrouw die hem zoo schandelijk bedroog, zooals ze daar gezellig en
natuurlijk naast haar moeder wandelde, wellicht kinderlijk-naïef genietend van allerlei
aardige inkoopjes, die ze tot verfraaiing en versiering van hun huis gedaan had? Zij
was zoo jong nog en kende nu voor 't eerst de weelde. Hoe kon hij 't haar kwalijk
nemen dat zij er zich een beetje door bekoren en verleiden liet? En hij voelde
plotseling een diepe wroeging dat hij haar van iets leelijks had kunnen verdenken.
Zijn hart kwam vol medelijden voor haar en hij dankte de hemel dat ze niet thuis
was bij zijn aankomst, en dat hij haar het akelig lasterbriefje niet had kunnen toonen.
Hij was in eens vast besloten het haar niet te laten zien, haar reine vreugd geen
oogenblik te
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storen. Hij liep haar heel dicht op de hielen na, glimlachend, met stralende oogen,
zoodat de voorbijgangers naar hem omkeken; hij kwam zóó dicht bij dat hij duidelijk
haar zachte stem kon hooren en de bekende lucht van haar parfum inademde; en
dan op eens, leukweg, terwijl hij zich met alle moeite inhield om haar niet
hartstochtelijk daar op straat te omhelzen, tikte hij met zijn vinger op haar schouder
en zei:
‘Bonjour Florence.’
Zij schrikte hevig om, en kreeg een kleur als vuur, terwijl haar oogen, als 't ware
hem niet dadelijk herkennend, even vreemd en stuursch op hem keken.
‘Alfred! Qu'est-ce que tu fais ici?’ riep ze dan plotseling; en in haar blik kwam
haast een uitdrukking van schrik en angst, die zijn geruststellende glimlach nog niet
dadelijk kon doen verdwijnen.
‘Je viens tout simplement passer une journée avec toi,’ antwoordde hij heel kalm
en natuurlijk, en meteen groette hij zijn schoonmoeder, die ook heel even met
vertoornd gelaat had opgekeken en nu nog al welwillend om het grapje glimlachte.
Op haar verwonderde vragen waarom hij niet vooruit zijn komst gemeld had,
verzon hij dat hij eerst dien morgen had gemerkt dat hij zijn werk een dag of wat
moest laten rusten, en met hun drieën wandelden zij naar huis, waar ook mevrouw
de St. Mars de lunch zou gebruiken.

XVI.
Florence toonde zich allerliefst, gelukkig hem zoo ongehoopt terug te zien. In zachte
intimiteit brachten zij met hun tweeën den avond en ook den ganschen volgenden
morgen door, zonder dat Alfred iets abnormaals aan haar merkte. Toevallig werd
er over Paul gesproken, en zij zei hem dat hij wel met zijn ouders in de stad terug
moest zijn, maar dat zij hem nog niet gezien had.
Met den namiddagtrein ging hij weer weg, vast belovend dat hij op het einde der
volgende week definitief terug zou zijn, en hij kwam nog juist in tijds op Far West
aan om heerlijk aan zijn avond-schilderij te werken. De laatste argwaan was nu uit
zijn geest verdwenen, hij was meer en meer overtuigd dat het niets dan laster was
geweest, de lage, vuige wraak van een of ander onbekenden vijand; wie weet:
wellicht een die van hem
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jaloersch was, of een waarvan zij zelve indertijd de liefde van de hand gewezen
had? Hij wou er niet eens meer aan denken, en vol kracht tot werken kwam hij den
volgenden ochtend beneden, toen hij voor de tweede maal, vlak naast zijn bord op
de ontbijttafel, een onverwachte enveloppe zag liggen, en binnen in een akelig
papiertje vond net als het eerste, waarop in nagemaakte drukletters de woorden
stonden:
PAUL ET FLORENCE.
‘Reptielen! vuige, lage, smerige reptielen! Zeg dan toch wie ge zijt en wat ge
bedoelt!’ schold hij met gebalde vuisten en vlammende oogen uit. En razend
scheurde hij het blad papier aan stukken en gooide 't in 't vuur.
Woedend liet hij zijn ontbijt in den steek en trok met Cosaque naar 't eilandje,
waar hij met ongewone inspanning werkte. Hij wilde nu zoo gauw mogelijk met zijn
schilderijen klaar zijn, om maar van Far West weg te komen en ter plaats den laster
den kop in te drukken. Hij voelde dat er nòg van die akelige brieven zouden komen,
dat de geheime vijand hem geen rust zou laten. En werkelijk, niet langer dan den
volgenden ochtend was er alweer een, maar deze duidelijker dan de eerste hoewel
steeds anoniem, zóó duidelijk en veelzeggend in zijn enkele woorden, dat Alfred er
als onder een slag van duizelde.
o

PAUL ET FLORENCE N 16 RUE DU CANAL
zoo stond er op 't papier in drukletters geteekend.
Hij keek op zijn horloge. Met wanhoop merkte hij dat het reeds te laat was om
den ochtendtrein te halen; en hij had geen andere gelegenheid meer vóór drie uur
namiddag. Doch er was niets aan te doen, en als een gejaagde gek liep hij den
heelen ochtend rond. Hij was niet in staat even kalm en helder na te denken, zijn
hoofd ging op hol zoodra hij 't probeerde, en zijn hart klopte zóó hevig, dat hij 't
voelde en als het ware hoorde kloppen, en soms even angstig stilstond om er naar
te luisteren. Alleen was er in hem een dof, doch scherp-schrijnend bewustzijn dat
het nu plotseling diepe ernst geworden was, dat iets gebeurd was wat een keerpunt
en misschien zelfs een eind in hun gezamentlijk leven zou teweeg brengen. Was
ze schuldig, dan was eensklaps alles uit en dood tusschen hen; was ze dat niet,
dan moest er toch een explicatie en een verandering tusschen hen komen, want
zoo kon het niet langer duren, en spreken zou hij, ditmaal, o
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spreken, haar ondervragen, en alles uitpluizen tot hij volkomen van alles wat hij
wilde weten op de hoogte was.
Hij zei aan Justine dat hij waarschijnlijk een paar dagen weg zou blijven, en niet
in staat om iets aan de lunch te gebruiken, vertrok hij wild-gejaagd en veel te vroeg
naar 't kleine spoorwegstation.
Het vlugge loopen deed hem goed, gaf hem weer eenige kracht en kalmte. Het
werd hem mogelijk te denken, iets van zijn gewaarwordingen te ontleden. En hij
voelde dat hij optrad als de verdediger van zijn recht. Er was geen kwestie meer
van liefde, er was kwestie van recht en onrecht. En hij knelde zijn vuisten ineen en
sloot zijn tanden op elkaar. Ze was zijn vrouw, zijn eigendom. Gaf ze zich weg aan
een ander, dan gaf ze iets wat haar niet toebehoorde, iets wat ze van hèm
ontvreemdde. Hij verwarde in zijn redeneering, hij voelde zich weer als krankzinnig
worden, hij beet zich op de lippen en tranen sprongen uit zijn oogen. Hij zag in
verbeelding den wreeden schimplach, waarmee Maxime, als hij het hooren kon,
zijn redeneering zou begroeten. Neen, neen, 't was hier geen kwestie meer van
recht of onrecht, 't was wèl een kwestie van liefde, van zachte en hartstochtelijke
liefde, en nu beefde en smeekte hij, nu werd hij zwak en flauw, nu werd hij bang,
bang en bevend als een heel klein kind dat zich alleen niet weet te redden. O,
waarom had hij haar zoo verwaarloosd? waarom was hij niet altijd en overal bij haar
gebleven zonder haar een uur te verlaten? En hij holde, hij holde, als had hij daardoor
de komst van den trein kunnen verhaasten, en zijn groote liefde tegen 't groote
onheil nog beschermen.
Daar kwam hij eindelijk aan, na 't lange, folterend wachten op 't perron, ruischend
en daverend, als een verlosser of een beul, die hem naar zijn rust of naar zijn ellende
mee zou voeren. Sidderend stapte hij in een coupé die een bediende voor hem
opende en viel er uitgeput op de roode kussens neer....

XVII.
Al gauw in een dicht rijtuig, bij 't uitstappen aan 't station, opdat niemand hem zou
kunnen ophouden, en vijf minuten later vóór zijn deur, waar hij koortsachtig aanschelt.
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‘Mevrouw thuis?’
‘Neen, meneer, mevrouw is al van twee uur uit.’
Van twee uur uit! Hij schrikte van die eenvoudige woorden.
‘Weet jij ook waar ze naartoe is?’
‘Ik heb mevrouw van morgen tegen mevrouw haar moeder hooren zeggen dat
ze de dames Loebmuller en Berlaimont een bezoek wilde brengen.’
Alfred had zich al omgekeerd en was terug in 't rijtuig, aan den koetsier het adres
der familie Loebmuller opgevend.
‘Dineert u thuis, meneer?’ haastte de meid zich te vragen vóór 't portier dichtsloeg.
‘Ja,.... nee.... waarschijnlijk wel,.... enfin 't komt er niet op aan.... Vooruit koetsier!’
riep hij zenuwachtig.
Verbluft, de half open deur met haar eene hand vasthoudend, zag de meid het
rijtuig weghollen.
Alfred beet zich tot bloedens op de lippen.
‘Ik wil, ik moet kalm blijven,’ vermaande hij zichzelf halfluid.
Het rijtuig zwenkte rechts en links door straten, hield eindelijk in een smalle, stille
straat vóór een hoog en ruim ouderwetsch huis met breedgewelfde koetspoort stil.
‘Zijn de jonge dames Loebmuller thuis?’ vroeg Alfred met schorre stem.
‘Jawel, meneer, wilt u binnen komen?’
‘En mevrouw Melville, is die hier ook?’
‘Neen, meneer.’
‘Ook niet hier geweest?’
‘Neen, meneer.’
‘Maar weet je 't wel zeker dat mevrouw hier niet is geweest?’
‘Heel zeker, meneer, ik heb zelf voor ieder bezoek opengedaan.’
‘Zeg dan maar liever niet aan de jonge dames dat ik hier geweest ben. Ik denk
dat ik mevrouw Melville bij de dames Berlaimont zal vinden.’
En weg was hij met het rijtuig, dat nu in dolle vaart naar de familie de Berlaimont
reed, aan 't ander einde van de stad.
Maar ook daar had men Florence niet gezien, en hoe langer hoe meer overtuigd
nu van haar schuld, gaf hij aan den koetsier den naam op van de straat in het
anoniem briefje vermeld.
Wat hij daar doen zou wist hij niet. Of hij daar zou aanbellen en gebiedend bevelen:
‘er is hier een heer met een dame op een
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kamer en ik wil ze dadelijk zien!’ dan of hij 't maar met sluwe bedaardheid zou
vragen: ‘is hier geen kamer verhuurd aan een heer zoo en zoo, bij wien een dame
komt zoo en zoo?....’ hij wist het niet, hij dacht er nog niet over na, hij dacht er enkel
over om nu gauw genoeg te hollen, te vliegen naar de plaats waar hij vermoedde
dat zij waren.
Maar toen de koetsier, na eindeloos lang rijden, ten slotte aan de verafgelegen
Kanaalstraat kwam en even ophield om te vragen vóór welk nummer hij moest
stilhouden, toen kwam 't besef der ellendige werkelijkheid eensklaps weer duidelijk
en dringend in Alfred op.
‘Goed, goed, 't is ver genoeg!’ riep hij, haastig uit het rijtuig stappend. En meteen
betaalde hij den man en liep gejaagd de straat in, even schichtig naar de nummers
van de huizen kijkend.
Het was een van die nieuwe achterwijkstraten, recht, breed, lang, met allen gelijke
huizen in bruinroode baksteen: een deur en een raam, een deur en twee ramen,
hoogstens drie ramen, met goedkoope witte gordijnen door bleekblauwe, gele, of
roze linten opgehouden en waar men 't kleine leven voelde van sjouwerige
burgermenschjes, van klein-ambtenaren en commiesjes, met hier en daar er tusschen
in een winkeltje waar zoo wat van alles werd verkocht, of wel de breed-gapende
open ruimte van een groote wagenpoort, waarachter men een hobbelig geplaveide
binnenplaats ontwaarde, omringd door stoffige fabrieksgebouwen met ronkende
wielen achter vuile ruiten, en sissende stoom door nattige daken. En Alfred onthield,
als in obsessie, enkele in 't voorbijgaan opgemerkte namen, van die ongewone
namen die men slechts in zulke buurten schijnt te kunnen vinden: Zoé de Cuupère,
tailleuse; Modeste Pisson, métaux; Placide Horion, réparation de velocipèdes,....
‘Placide Horion! hoe komt men toch aan zoo'n naam?’ dacht hij door al zijn smart
en agitatie heen. En 't kwam hem haast onmogelijk voor dat Florence, zoo elegant
en verfijnd, in zulk een buurt zou komen. Maar de beschuldiging was duidelijk, en
nu wilde hij toch weten hoe laag of ze gevallen was.
De avond begon te schemeren, vaag-smorend de beweging der straat in de
triestig-vale grauwheid van de huizen, met hier en daar het schrale, vuilgeel glanspunt
van pas aangestoken straatlantarens. Aan 't verre uiteinde der rechte straat, over
een spoorwegbrug met roode, gele en groene lichten, strekte zich een onbepaalde
ruimte uit, waarin een magere rei van reeds bladerlooze
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populieren als het ware verloren stond, en heel in het verschiet, tegen den dofrooden
avondgloed van 't Westen, vertoonde zich het grijs geraamte van een houten molen,
met zijn vier gekruiste, donkere wieken, als vier gefolterde armen en beenen op
een wand van vuur gespijkerd.
Hijgend, met wild opbonzend hart, stapte Alfred bijna rennend door, scherp en
schichtig opkijkend naar iederen voorbijganger, ellendig nu omdat hij zijn koetsier
te vroeg had weggezonden, wijl het nommer 16 blijkbaar bijna heel aan 't uiteinde
der lange straat zou zijn. Er kwam geen eind aan de nommers in kleine, zwarte
cijfers boven op de deurlijsten geschilderd; hij las ze in 't voorbijhollen 180, 178,
176, 174,.... en dan de breede open ruimte van een wagenpoort met een eind blinde
muur; en plotseling daarop veel lager cijfers, als hadden die poort en die muur een
heele reeks perceelen opgeslikt. Eindelijk kwamen de nommers beneden de honderd,
en dan begonnen zij eensklaps zóó snel te dalen, dat Alfred zich even vol twijfel
afvroeg of het eindje straat dat nog overbleef wel lang genoeg zou zijn om tot 16 af
te tellen.
Toen hij aan nommer 24 kwam stak hij de straat dwars over, en volgde langzamer,
met hikken van emotie in de keel, het trottoir aan den overkant. Daar was een klein
cafétje, met een uithangbord: ‘à l'Avant Port’, en zonder aarzelen noch redeneeren
stapte hij er binnen. Er was geen enkele bezoeker in 't kleine gelagkamertje; alleen
een jonge vrouw kwam dadelijk uit een achtervertrek door een glazen deur met witte
gordijntjes te voorschijn, bejegende hem met een beleefd ‘goên oavond, meniere’,
en vroeg hem wat hij hebben wilde.
‘Een glas bier,’ bestelde Alfred. En meteen ging hij zitten aan een tafeltje, vlak
voor het tamelijk breede voorraam, dat tusschen geelachtige gordijnen uitzicht had
op de straat en op de huizen aan den overkant. En plotseling zag hij 't nommer 16
bijna vlak vóór zich, in gele cijfers geschilderd op het raam van een klein winkeltje.
Dáár was het dus. Zijn oogen strakstaarden er op, als in bedwelming op cijfers van
vuur. En eerst toen hij de vrouw met het glas bier uit den kelder hoorde komen, las
hij vluchtig den naam onder 't nommer: ‘Reine de Cuupère’, en dan in fijne, sierlijke
schrijfletters: ‘Modes.’.... Reine de Cuupère!.... dat was zeker een zuster of een
dochter, of een nicht of zoo
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iets van die Zoé de Cuupère waarvan hij den naam een eind verder op een der
deurtjes had gezien?....
‘As 't ou belieft, meniere,’ sprak de vrouw, hem het glas bier op een tinnen
presenteerblad brengend.
‘Merci, madame,’ antwoordde Alfred. Hij proefde er even van, machinaal, zonder
te weten wat hij deed, stak even machinaal een sigaar op en staarde weer door 't
raampje, terwijl de vrouw even in de achterkamer, waar men gejoel van kinderen
hoorde, verdween.
‘Reine de Cuupère!.... wat 'n tooneel-kapsters- of figurante naam! 't lijkt wel 'n
pseudoniem,’ dacht hij. En hij vond ook dat 't heele huisje er verdacht uitzag. Welke
modes mochten daar wel behandeld worden? Dat ééne raampje met zijn gele letters
en cijfers, had niets geen uitzicht van een modewinkel. En boven waren er twee
verdiepingen; eerst twee raampjes met witte gordijnen, die door lichtroze linten
opgehouden en dan weer van onder tegen elkaar aangespeld waren, zoodat zij
slechts een overhoekschvierkante, ruiten-aas-vormige lichtruimte hadden; en op
de bovenétage twee kleinere, lagere raampjes, met effen-grijze tot beneden
neergelaten rolgordijnen. Nog nergens eenig licht, en de voordeur dicht gesloten,
alsof het huisje onbewoond was.
En weer kwam het Alfred als iets ongeloofelijks en onmogelijks voor, dat Florence
daar ooit komen zou. En toch, en toch, de beschuldiging was zoo duidelijk en zoo
raak, en zij was immers bij de Loebmullers noch bij de Berlaimonts geweest, zooals
ze gezegd had. Maar was dat daarom een bewijs dat ze hier wèl zou geweest zijn,
of nog was? Kon de meid niet verkeerd begrepen hebben? Kon Florence zelve niet
op 't laatste oogenblik van plan veranderd zijn, zonder er iets aan de meid van te
zeggen? Neen, neen, zij was daar niet, in dat akelig huisje; hij voelde 't bij intuïtie,
instinctmatig, dat zij er niet was.
De vrouw kwam weer binnen, en Alfred die zenuwachtigmachinaal, zonder zelfs
te proeven of het goed dan slecht was, zijn glas bier geledigd had, bestelde er een
tweede. ‘Als ik die vrouw eens trachtte uit te hooren; die heeft misschien wel iets
gemerkt,’ dacht hij. En toen zij met het tweede glas te voorschijn kwam, brandden
hem de woorden op de tong om iets te vragen. Zij had een frisch en nog jeugdig
gezicht, ontsierd door twee groote, lichtblauwe, rechts en links nog al sterk naar
buiten
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afwijkende oogen, die aan haar gelaat een uitdrukking van verwildering maar ook
van goedigheid gaven. Zij zag er eerlijk en rechtschapen uit, als een die zonder
omwegen zou zeggen wat zij wist. Maar nu werd hij plotseling haast bang om te
hooren wat hij zoo vurig verlangde te weten, en in plaats van 't haar te vragen slikte
hij met een hik zijn woorden in, zonder iets te zeggen. Zij zelve, veronderstellend
dat hij naar een gesprek verlangde, stelde hem de vraag:
‘'t Es-ie-hij hier stil, e-woar, meniere, deze kant uit. G'n kom gij hier zeker niet
veele?’
‘Nien ik, madame, hiel weinig. 'K'n ben hier eigentlijk nog noeit geweest, moar 'k
zie dat er hier toch al ienige wijnkels beginnen te komen,’ antwoordde hij
droog-slikkend, met een blik naar buiten aan den overkant.
‘Bah joa 't, da goa nog al,’ hernam zij kalm; ‘moar 't es 'n beetse verre uit 't center
van de stad, e-woar meniere?’
‘'t Verwonder mij dat er hier euk al ne modewijnkel kan bestoan,’ hikte hij met
opbonzend hart, thans wijzend naar het huisje aan den overkant.
‘'t Es woar meniere, 't es wel woar,’ antwoordde zij op onverschilligen toon, ook
even met haar verwilderd-afwijkende oogen naar buiten starend.
Alfred voelde zich te-leur en tevens toch ietwat gerustgesteld. De vrouw wist niets,
of zou maar niets zeggen. Het huisje had geen verdachte reputatie, of het had ze
wel, maar zij zou er zich niet over uitlaten. Dat voelde hij al dadelijk en hij schaamde
zich om meer te vragen. Achter het kleine raam waarop de letters stonden was nu
een pitje aangestoken, en dat gaf bijna iets eerlijk-zieligs-en-armoedigs aan het
winkeltje. De bovenramen bleven in duisternis gehuld.
‘Joa, 't zal hier euk tijd worden om lucht aan te steken,’ sprak de vrouw als 't ware
naar aanleiding van 't lichtje dat zij aan den overkant zag pinken. En meteen streek
zij een lucifertje aan, ontstak de groote hanglamp, en liet het rolgordijn voor 't venster
neer.
Dadelijk, als door een schok bewogen, stond Alfred op, betaalde, wenschte goên
avond, en vertrok.
IJlings nu liep hij terug naar huis, het hoofd vol verwarde, woelende plannen en
gedachten. Weer was hij zwak-besluiteloos
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en wist hij heelemaal niet wat hij doen of zeggen zou. Zeer waarschijnlijk zou
Florence al lang weer thuis zijn, en de meid zou haar natuurlijk van zijn onverwachte
komst en vreemd-doen onderricht hebben, zoodat zij vooruit een uitlegging verzinnen
kon waarbij hij niets zoude te weten komen.
Zoo was het ook. Nauwelijks had hij gescheld en was hij binnen of hij hoorde haar
stem boven op het trapportaal:
‘Est-ce toi, Alfred?’
‘Oui.’
Hij schrikte zelf van den heeschen klank zijner stem.
‘Monte. D'où viens-tu? Dis-moi ce qui est arrivé.’
Hij gaf zijn hoed en jas af aan de meid en klom, half duizelig de trappen op. Zij
hield de deur van het salon half open, ging op zij om hem binnen te laten, sloot
achter hem de deur weer dicht.
‘Qu'est-ce qu'il y a?’ vroeg zij bleek en angstig, met iets bangs in den blik, en
zonder hem te omhelzen.
Hij merkte hoe bleek of ze zag, en de verwilderde uitdrukking van haar oogen.
‘Laat ik den zin liever omkeeren,’ hijgde hij. ‘Waar kom jij vandaan?’
‘Ik.... ik ben uit geweest,.... op boodschappen.’
‘Alweer op boodschappen! Ik dacht dat je bij de Loebmüllers, of bij de Berlaimonts
was.’
‘Dat was ook eerst mijn bedoeling; maar ik ben van plan ververanderd. Ik ben
enkel even bij Marie geweest, en dan op boodschappen.’
‘Marie?’
‘Wel ja, Maria Bagnolet.’
‘Hoe laat?’
Het was hem als een plotselinge ingeving. Hij zelf had niet kunnen zeggen waarom
hij die vraag zoo plotseling stelde. Het volgde zóó snel en direct op haar zeggen,
dat zij er als verbluft van stond en even 't antwoord schuldig bleef.
‘Welnu, hoe laat?’ drong hij onmeedoogend aan, haar met peilende oogen
aanstarend.
‘Hoe laat?.... omstreeks vier uur, denk ik,’ antwoordde zij eindelijk, met moeielijk
verborgen gêne.
Ze liegt! kreeg hij dadelijk den indruk, maar hij liet er niets
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van blijken. Plotseling was in zijn geest een plan ontstaan, dat hij terstond ten uitvoer
wilde brengen.
‘Het moet je niet verbazen als je mij wat opgewonden en geprikkeld ziet,’ viel hij
eensklaps op veel zachteren toon in, ‘maar verbeeld je: van morgen ontvang ik een
telegram uit Parijs, dat mijn twee schilderijen, je weet wel, die ik naar de
tentoonstelling gezonden heb, ernstig beschadigd aangekomen zijn en dat ik er
zonder uitstel heen moet om klacht in te dienen. Er is geen oogenblik tijd te verliezen;
ik moet dadelijk weg, met den trein van 7.30. Daarom zocht ik je overal en werd zoo
zenuwachtig omdat ik je nergens vinden kon.’
Alfred merkte, of meende te merken dat zij een zucht van verlichting niet
bedwingen kon, terwijl hij die laatste woorden uitte.
‘O, wat vervelend! wat vreeselijk vervelend!’ klaagde zij. ‘Maar kan je toch niet
wachten tot morgen?’
Hij haalde zijn horloge uit en deed of hij weer erg zenuwachtig en geprikkeld werd.
‘Onmogelijk! onmogelijk! je begrijpt toch wel dat er te veel aan gelegen is. Kom,
help me nu spoedig wat. Ik heb niets van Far West meegenomen. Maak me 'n
valiesje klaar, met 'n paar hemden, kousen, kragen, en laat de meid onmiddellijk
een rijtuig bestellen.’
‘Maar je hebt niet eens gedineerd!’
‘Dat komt er niet op aan. Er is 'n restauratiewagen aan den trein.’
Zij schelde voor de meid en holde naar de slaapkamer, maar kwam dadelijk terug.
‘Hoeveel kragen en manchetten? Hoe lang denk je weg te blijven?’
‘Drie, vier dagen, niet langer, hoop ik. Toe haast je, ik heb ook nog een en ander
mee te nemen.’ En hij vloog de trap op der tweede verdieping, waar zijn winter-atelier
was.
Het rijtuig stond klaar en met een haastigen zoen nam hij afscheid van haar. Zijn
handen beefden. Hij was bang zich op 't laatste oogenblik nog te verraden of in
zwakke tranen uit te barsten. Zij zag bleek en verbouwereerd, alsof ze niet begreep
wat er gebeurde:
‘In welk hôtel moet ik je schrijven?’ vloog zij hem nog na, terwijl hij reeds in 't rijtuig
stapte.
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‘Continental!’ riep hij. ‘Adieu. Koetsier, naar 't station, en vlug!’
't Portier sloeg dicht en ratelend reed het rijtuig weg.

XVIII.
Aan 't station betaalde hij den koetsier en liet zijn valies in het bagage-depot brengen.
Hij wachtte even tot het rijtuig omdraaide, en dan liep hij haastig uit de voorhal
zonder door iemand die hem kende opgemerkt te zijn geworden, het stationsplein
over, een dwarstraat in, recht naar het huis van Marie Bagnolet's ouders.
Zij woonde heel verre, haar vader was een groot industrieel en zijn huis stond
dicht bij de fabriek, juist eenigszins in de buurt van die akelige Kanaalstraat, waar
hij in den vóóravond geweest was. Nu weer was hij volkomen overtuigd van
Florence's schuld, en dat zij waarschijnlijk van dat bezoek aan Marie gebruik maakte
om haar aanwezigheid in die buurt eenigszins te rechtvaardigen. Zij kon desnoods,
zonder veel omweg te maken, een eind van die Kanaalstraat volgen om tot bij Marie
te komen.
Hij legde heel den langen weg te voet af, deels om zijn onuitstaanbare gejaagdheid
wat te stillen, deels om niet precies op 't uur van hun diner daar in te vallen. ‘Als ik
ze nu maar thuis vind!’ dacht hij onophoudend. En zijn hart kromp ineen toen hij
voor 't groote, sombere huis, dat vlak bij de reusachtige fabrieksgebouwen langs
een water stond, had aangescheld.
Goddank! zij was er. Hij werd in een ruim, helder verlicht salon gebracht, dat
uitzicht op een bloemenserre vol prachtige chrysanten had, en waar, ondanks zijn
trillende agitatie, enkele teekeningen en schilderijtjes aan de muren dadelijk zijn
aandacht trokken.
Hij ging ze van nabij bekijken wijl hij even wachtte, en 't deed hem zacht-ontroerend
aan toen hij heel stil-bescheiden in een hoekje de lettertjes M.B. zag staan. Wat!
had Marie dat geteekend en geschilderd, zoo werkelijk origineel en knap, bepaald
veel meer dan handige meisjes-liefhebberij? Er was een huisje bij, in zonnelicht,
met bloempjes vóór den lagen gevel, dat hem werkelijk emotionneerde. En met
verraste belangstelling ging hij naar een volgend schilderijtje, voorstellende een
houten molen in triestiggrauwe winteravondschemering, toen een deur achter hem
zacht open
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ging, en Marie glimlachend, met een blijmoedig: ‘Tiens!.... vous voilà revenu de Far
West?’ te voorschijn trad.
‘Bonsoir, Marie. Comme c'est joli! comme c'est vraiment charmant, ces petites
choses-là? Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de cela?’ kon hij niet nalaten in
geestdrift uit te roepen.
Zij kreeg een kleur van genoegen terwijl ze antwoordde:
‘Och, 't is immers niets. Mama wil ze daar hangen, maar ik vind het vervelend. 't
Zijn kleine prulletjes die ik op 't einde van den zomer gemaakt heb, terwijl ik bij de
Loebmullers logeerde.’
Het hooren van dien naam riep hem dadelijk tot de nare werkelijkheid terug, en
een sombere wanhoopsplooi doorgroefde zijn voorhoofd.
‘Marie,.... is Florence hier van middag geweest?’ vroeg hij plotseling, zonder
voorbereidende inleiding.
‘Florence?.... Neen....’
Als een hamerbons viel het antwoord op zijn hersens. Het flitste eensklaps in een
doodend weerlicht door zijn brein: haar schuld, haar bedrog, haar rendez-vous daar
in het akelig huisje, en de vernieling van zijn gansch geluk en leven.
‘Is ze hier heusch niet geweest?’ drong hij nog eens aan, doodsbleek, met
verwilderde oogen.
‘Heusch niet,’ antwoordde Marie verwonderd. ‘Waarom vraag je mij dat zoo
dringend?’
‘Dan heeft ze mij voorgelogen! dan heeft ze mij bedrogen!’ snikte hij gefolterd uit.
En met trillende, hikkende stem vertelde hij haar alles wat gebeurd was.
Het jonge meisje luisterde, roerloos met de hand tegen een tafeltje geleund, en
in haar mooie, ernstige oogen kwam een uitdrukking van schrik en medelijden.
‘O! hoe kan ze 't doen! Hoe is 't toch mogelijk!’ zuchtte zij voortdurend; en haar
zachte boezem ging van ontroering gejaagd op en neer, terwijl haar oogen langzaam
vol tranen kwamen. Doodsbleek werd ook háár gezicht en zenuwachtig beefde hare
hand op 't tafeltje. Zij wilde spreken maar kon geen woord meer uitbrengen. Aldoor
stond zij maar stom en onbewegelijk naar hem te staren en te luisteren, als in een
machteloos zich-zelveten-offer-willen-brengen tot leniging van zijn overweldigende
smart.
Maar nu wist hij genoeg, en zonder in zijn eigen onuitsprekelijke ellende zelfs
acht te geven op haar zoo diep-en-eindeloos-teer-met-
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hem-medevoelen, drukte hij gejaagd haar hand en haastte zich weer weg. Te
vergeefs poogde zij hem met krachtsinspanning even nog terug te houden, hij was
al weg en buiten, hij holde in de kille duisternis recht vóór zich heen, recht weer
naar 't herbergje waar hij in den vóór-avond geweest was.

XIX.
De vrouw schrikte haast, toen zij hem zoo plotseling en onverwacht terug zag, en
wijder weken haar oogen, als in verwildering, af. Haar man, nog jong en met een
open sympathiek gezicht, zat in zijn arbeidskleeren met een klein kind op zijn knieën
naast de kachel, maar na Alfred beleefd gegroet te hebben stond hij dadelijk op, en
ging met het kind naar de achterkamer.
Alfred voelde daar een atmosfeer van vrede en geluk, die hem zijn eigen ellende
nog nijpender deed voelen. O! wat zien z' er kalm en gelukkig uit! dacht hij
droef-verteederd, en haast smeekend kwam hij tot de vrouw en vroeg haar:
‘Madame, as 't ou belieft, 'k zoe zeu geirn iets van ou weten.... G'n moet nie
verlegen zijn, g'n zilt er gien onaangenaamheden mee ondervinden en.... en 'k zal
d'r ou goed veuren voldoen. Kijk,’ - en hij legde een goudstuk van twintig frank op
de tafel - ‘da es veur ou,.... moar zeg mij, zie-je gij hier noeit gienen hiere, en 'n
dame komen, doar, in 't huizeken van die modiste, aan den overkant van de stroate?’
Wijder gingen de verdwaald-kijkende oogen der jonge vrouw uit elkaar, terwijl
haar frisch gelaat zich plotseling met een hevig rood kleurde.
‘O meniere toch,.... o, meniere toch! 'K'n hê ik da niet verdiend!’ stotterde zij,
gansch bevend naar het schitterend goudstuk kijkend.
‘Toet toet, neem het moar, neem het moar,’ drong Alfred aan. ‘En zeg het mij:
zie-je gij doar noeit gienen hier en 'n dame komen? Ge meug gerust spreken. 'K
beloof ou op mijn woord van iere da g'r gien onaangenaamheden 'n zilt mee hên.’
‘O, meniere, 'k'n zoe toch nie geiren mee mijn geburen in ruize sloan! W'n zijn wij
toch euk moar wirkmeinschen die mee iederien moete leven!’ antwoordde de vrouw
gansch geschrikt. ‘'K zoe d'r toch iest mee mijne man moeten over spreken. Mag
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ik het hem vroagen?.... Alfons! Alfons!’ riep zij naar de glazen deur gaande.
Roerloos, met droge keel en knikkende beenen, stond Alfred even alleen midden
in het herbergje te hijgen. Hij wist al genoeg: het niet ontkennend antwoord van de
vrouw beteekende haast evenveel als een positieve bevestiging. Florence wàs
schuldig, hij twijfelde er geen oogenblik meer aan, en al 't geluk van verleden en
van toekomst lag daar plotseling, in dat nederig klein huisje, verbrijzeld als een
puinhoop vóór zijn voeten.
De man kwam met de vrouw weer binnen, een uitdrukking van ernst op 't eerlijk
en open gelaat.
‘Meniere,’ begon hij op zijn beurt, ‘we'n zijn wij moar wirkmeinschen, die mee ons
geburen moete leven. We willen wij ou wel plezier doen, moar....’
Alfred, tot folterens toe gepijnigd, liet hem niet uitspreken.
‘'k Hê 't an ou vreiwe gezeid, en 'k zeg het nog ne kier: 'k beloof ulder op mijn
woord van iere dat 'k ulder gien onaangenaamheden 'n zal aandoen!’ hijgde hij.
Aarzelend, met een vluggen blik op 't goudstuk, scheen de man zich even te
bedenken.
‘Binst den dag 'n ben ik hier noeit, meniere,’ sprak hij eindelijk. ‘Ik wirk op 'n
fabrieke; moar’.... en zijn stem klonk stiller, terwijl hij een wantrouwenden blik op
het neergelaten rolgordijn van 't venster wierp, ‘mijn vreiwe hêt doar aan den overkant
inderdoad wel nou en dan nen hier en 'n dame zien komen, moar doarmee 'n weet
ze zij toch nie, meniere, of er doar iets controarie gebeurt.’
‘Nie nie, natuurlijk, dat 'n es euk de kwestie niet,’ antwoordde Alfred machinaal,
om den man gerust te stellen. ‘Moar kwamen ze doar te goare?’
‘Nie, meniere, noeit te goare. Bijnoar altijd ne menuut of tiene verschiên,’ viel de
vrouw nu zelf in, met een ernstigen blik harer groote, afwijkende oogen.
‘Hoe es dien hiere?’ vroeg Alfred.
‘W'n kennen wij hem nie, meniere.’
‘Joa moar, hoe dat er hij uitziet, mien ik?’
‘'t Ziet er het 'n proper hierken uit, meniere. Scheune geklied, mee 'n opgekruld
zwarte moustachken.’
‘Paul!’ dacht Alfred. ‘En de dame?’ vroeg hij.
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‘O, scheune, doanig scheune, meniere. Lank en rilde , en altijd zéú scheune geklied!’
De foltering verwrong Alfred's bleeke gelaatstrekken.
‘Hê ze somtijds nie 'n donkergrijs klied aan, en nen donkerreuën hoed op?’
‘Joa z' meniere. 'k 'n hê z' eigentlijk moar drei kiers gezien, en z' hâ telkens 'n
scheun donkergrijs klied an, en ne scheunen donkergrijzen hoed op. Moar enfin,
eefer de Cuupère es meschien heur hoemoaksterigge; ik 'n wille doar toch gien
kwoad van zeggen, da verstoa-je wel, e-woar meniere?’
Alfred voelde zijn hoofd op hol gaan. Door overgroote krachtsinspanning wist hij
zich nog even kalm te houden.
‘Joa, joa, natuurlijk, natuurlijk,’ antwoordde hij weer machinaal. ‘En hê-je ze van
doag euk gezien?’
‘Joa ik, meniere.’
‘Wannier, doar of omtrent?’
‘Wannier?.... azeu tusschen vieren en vijven, peis ik. Z'n was nog nie hiel lange
wig as ge gij hier gekomen zijt.’
‘En den hier hêt g'euk gezien?’
‘K'n doe, meniere, hèm 'n hê 'k van doage nie gezien.’
‘Merci. 'k Hê ulder alle twieë wel te bedanken. De goên oavond,’ sprak Alfred.
En haastig liep hij naar de deur.
‘Meniere!’ liep de man hem na.
Alfred keerde zich om.
‘Dat 'n moet-e niet doen, meniere, dat 'n es er nie an verdiend,’ sprak goedig en
eerlijk de man. En hij wilde Alfred het goudstuk teruggeven.
‘Nie nie, 't es veur ou. Of keupt er iets veur ulder kinders mee!’ riep Alfred.
En hij vluchtte naar buiten.

XX.
Een rijtuig!....
Hij vond een stalhouderij om den hoek van een dwarsstraat, en dadelijk liet hij
aanspannen en zich naar zijn vader's huis brengen.

1)

Slank.
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Meneer Melville was juist klaar met zijn eten, en zat alleen in zijn fumoir de
avondkrant te lezen, toen Alfred binnen kwam. Verwonderd liet de oude heer zijn
lorgnet vallen, en keek naar 't ontsteld gelaat van zijn zoon.
‘Qu'est-ce qu'il y a?’ riep hij, geschrikt uit zijn fauteuil opstaande.
‘Florence me trompe!’ snikte Alfred. En in trillende, hortende woorden begon hij
aan zijn vader het verhaal te doen.
Meneer Melville was in de eerste plaats een man van zaken, knap en praktisch,
maar in strijd of tegenkanting spoedig trotsch en hard. Elke gewichtige gebeurtenis
werd dadelijk voor hem ‘une affaire’, iets waar hij moest trachten 't beste van te
maken, iets waar hij in te strijden en te concureeren had. Zijn geheime minachting
voor de de St. Mars in 't algemeen en zijn bizondere antipathie tegen Florence's
moeder waren daarbij in den laatsten tijd niet verminderd, zoodat het hem dadelijk
raakte als een persoonlijke beleediging, waarover hij zich onmeedoogend zou
wreken.
‘Pas de larmes! Pas de sentimentalité!’ riep hij heftig, met schuddende hand, toen
hij Alfred zich van wanhoop op zijn stoel zag kronkelen. ‘Ga jij morgen naar Parijs,
of terug naar Far West, of waar je ook wilt, en laat mij dat zaakje zelf in handen
nemen. Jij hoeft je met niets te bemoeien; ik beloof je dat ik het in de perfectie voor
je klaar zal spelen.’
‘Maar als ik me nu ook vergist had! als het toch anderen waren! ik heb ze immers
samen niet gezien!’ viel Alfred met een laatste flauwe hoop nog in, ook vreezend
dat zijn vader op eens te kras en te ruw-handelend zou optreden.
Doch meneer Melville was van zijn vast voorgenomen plan niet af te brengen.
‘Vertrouw mij dat zaakje toe, zeg ik je!’ riep hij ongeduldig en toornig heen en
weer stappend. ‘Ik beloof je dat ik zeer voorzichtig zal te werk gaan, en dat ik over
een dag of drie absoluut zeker zal weten wat er van aan is. Ze waant je in Parijs,
niet waar? Welnu, ga naar Parijs, of als je daar geen zin in hebt, ga terug naar Far
West, zeg ik je, en houd je daar stil. Ik beloof je nog eens dat je over drie, vier dagen
alles weten zult. Heb je gedineerd?’
Alfred schudde zijn hoofd en haalde de schouders op, alsof het hem niets schelen
kon.
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‘Je moet iets eten!’ sprak meneer Melville op bijna gebiedenden toon. En meteen
drukte hij zenuwachtig op een schel.
Er werd bescheiden aan de deur geklopt, en op meneer Melville's kort ‘entrez’
trad een knecht te voorschijn.
‘Jean, meneer heeft nog niet gedineerd. Zeg aan Palmyre dat zij voor meneer
iets klaar maakt, en aan Pulchérie dat ze voor meneer een slaapkamer in orde
brengt.’
‘Niet veel, ik heb maar heel weinig trek,’ zei Alfred.
Slaafsch-zwijgend-buigend ging de knecht weer weg, terwijl meneer Melville
haastig aan zijn lessenaar ging zitten schrijven. Na een oogenblik klonk weer de
schel, en opnieuw kwam Jean te voorschijn.
‘Jean, breng dit nog even naar het postkantoor.’
‘Wat doet u toch, papa?’ vroeg Alfred, bleek en afgemat in een fauteuil
ineengezakt.
‘Ik vraag om de politie-commissaris morgen vroeg te spreken.’
‘De politie-commissaris!.... U zult ze toch niet voor 'n rechtbank laten brengen!’
‘Niet voor 'n rechtbank laten brengen! En hoe wou je anders scheiden? Want je
wilt toch scheiden, niet? Je denkt er toch niet aan bij 'n vrouw te blijven die je zoo
schandelijk bedriegt!’ riep meneer Melville verontwaardigd.
Scheiden!.... o, wat klonk dat woord in eens hard en wreed in zijn ooren! Hij had
er nog niet aan gedacht, in al zijn diepe ellende, en nu voelde hij plotseling, dat dit
de eenige uitkomst moest wezen. Het was op eens uit en dood, tusschen hen, voor
altijd uit en dood! Het was iets onherstelbaars, onoverkomelijks! Hij snikte en
kronkelde zich in zijn fauteuil. Het moest nu zoo, hij wist het, het kon niet anders
meer. Hij zelf, al had hij 't nog gewild, al droeg hij haat noch wrok meer tegen haar,
voelde, voelde met triestig-folterende zekerheid, dat hij nooit meer samen met haar
zou kùnnen leven.
Opnieuw werd er geklopt, en Pulchérie, de tweede meid, kwam zeggen dat het
diner voor meneer klaar stond.
‘Komaan, je moet eten, flink eten, en 'n goed glas drinken,’ sprak meneer Melville,
zijn zoon in de eetkamer naast de fumoir vergezellend.
Met graagte, hongerig als hij was door den ganschen dag niets te gebruiken, at
Alfred een bord soep en een klein stukje vleesch.
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Doch meer kon hij ook niet. ‘Asjeblief, papa, doe 't niet, ik kàn niet,’ smeekte hij
meneer Melville, die groote stukken kip op zijn bord wilde leggen. En hij werd kregel,
- zooals hij wel eens zijn kon in zijn vaders huis, waar men hem van jongs af zeer
verwend had, - toen meneer Melville hem een glas champagne wilde doen drinken.
Hij wilde niets meer, hij was wanhopig van smart en uitgeput van krachten; hij
wenschte dood te zijn.
‘Ik wou dat ik nu in kon slapen, en nooit meer wakker werd,’ snikte hij.
Meneer Melville lachte hem uit.
‘Wees toch 'n man!’ riep hij. ‘Is er wel ooit 'n werkelijk flinke man geweest, die
zich door 'n vrouw liet ten onder brengen? Ze heeft je bedrogen. Goed. Je scheidt
er van, onverbiddelijk, en je neemt 'n andere, 'n betere, en zelfs 'n mooiere; want
weet je, mooi heb ik haar nooit kunnen vinden, - zoo 'n modepop.’
Alfred zuchtte, de beide handen vóór zijn oogen. En in verbeelding zag hij ze
weer, die hij nu wellicht nooit meer zien zou, in al haar aanbiddelijke schoonheid.
Niet mooi! Hoe kon zijn vader zoo spreken? Hij wist immers beter; hij wist hoe
goddelijk schoon ze was. Hij had bij haar genoten de hoogste liefde en den vurigsten
hartstocht, en toen de zuivere liefde allengs getaand was, was de hartstocht als
alleenheerscher in hem gebleven, de hartstocht voor haar schoonheid,
overweldigend. En weer kwamen de tergend-folterende woorden van Maxime hem
voor den geest: ‘Si votre maîtresse est sincère et fidèle, aimez-la pour cela. Mais,
si elle ne l'est pas, et qu'elle soit jeune et belle, aimez la parcequ'elle est jeune et
belle....’ Hij schudde 't hoofd, met krampachtig vóór zijn oogen toegekrompen vuisten.
‘Enfin, mooi of niet mooi,’ hernam bits meneer Melville, ‘de kwestie is nu enkel
dat je 'r van af moet. En ziehier hoe we dat zullen aan boord leggen: Ik laat ze beiden
door de geheime politie bewaken, tot ze op heeterdaad betrapt worden. Als ze
werkelijk schuldig zijn, - waaraan ik zoo min als jij twijfel - zal dat wel heel spoedig
't geval zijn. Ze zullen natuurlijk van je soi-disant Parijsche reis gebruik maken om
weer bij elkander te komen. En eenmaal in onze macht, stellen wij onze conditiën:
eerst de scheiding, dat spreekt van zelf; en als gevolg daarvan haar een zoo gering
mogelijk jaargeld uitkeeren. Hiermee houden wij haar in onze macht. Gedraagt ze
zich naar onzen zin, we geven haar
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iets meer. Stribbelt ze tegen, ze krijgt geen cent meer dan het door de rechtbank
opgelegde. Jou naam, onze naam moet aan den publieken spot onttrokken worden;
en daartoe is een uitstekend middel: haar na de scheiding met hem, haar amant,
doen trouwen.’
‘Met hem!’ kreet Alfred, als onder een hevigen pijnsteek van zijn stoel opspringend.
‘Natuurlijk,’ antwoordde kalm meneer Melville. ‘'n Betere wraak zou je immers
niet kunnen uitdenken. Daarmee valt het ridicule, dat anders op jou zou drukken,
dadelijk op haar en op hem. Zoo wordt hij, van bedrieger, feitelijk de bedrogene.
Maar we moeten heel voorzichtig zijn, het mag geen luidruchtig schandaal, geen
publiek-op-heeterdaad-betrappen van overspel worden, of alles is verloren. Dan
komt de Correctioneele Rechtbank er zich mee bemoeien en je bent de boel niet
meester. Je weet immers dat een gescheiden vrouw met den man die oorzaak van
de scheiding is, niet màg hertrouwen. Daarom gebruiken we de geheime politie. En
verder heb ik invloed en middelen genoeg om alles zoo te schikken als we 't hebben
willen. Het wordt dan min of meer “à l'amiable” geregeld; het heet dan “injures
graves” in plaats van overspel. De vrouw heeft dan wel 'n amant gehad, en dat
bekent ze ook, maar ze weigert te zeggen wie; het overspel is dan niet op heeterdaad
geconstateerd, en zoo voort en zoo voort, tot de scheiding eindelijk zonder groot
“esclandre” uitgesproken wordt. Begrijp je? Pas d'esclandre, voilà le mot d'ordre.
Zeg me nu wat je van plan bent morgen te doen. Ga je naar Parijs, of keer je liever
naar Far West terug?’
‘Ik heb in Parijs volstrekt niets te verrichten; ik zou er mij dood-ellendig voelen,’
zuchtte Alfred.
‘Goed, je gaat er dan niet heen en keert terug naar Far West. Wil ik je mijn
automobile sturen om je wat te verstrooien? Maar opdat niemand je zien zou, zal
ik je morgen al vroeg met een rijtuig tot aan 't eerste kleine station buiten de stad
laten brengen. Neem nu nog een flinken grog met rhum of cognac, en dan slapen.
Voor al het overige zal ik zelf wel zorgen.’
Alfred liet zich onverschillig een grog klaar maken, dronk hem machinaal uit, en
ging half duizelig naar bed.

(Wordt vervolgd).
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Een woord over de Frans-Belgiese lyriek van na 1880
Door Pol de Mont.
Aan mijn vriend en oud-uniever sieteitsmaat, Emile Verhaeren.

I.
Het zo goed als gezamenlik optreden, gedurende het laatste vierde van de vorige
1)
eeuw, in het twee- en zelfs drietalige België , van een haast even schitterende als
talrijke plejade Frans-schrijvende poëten, romandichters en essayiesten, - ziedaar
zonder enige twijfel een van de zonderlingste, zeldzaamste, op de keper beschouwd
zelfs onwaarschijnlikste fenomenen, welke de geschiedenis van de fraaie letteren
ooit heeft opgeleverd.
Om een tweevoudige reden noem ik dit verschijnsel zonderling, weinig
waarschijnlik.
Vooreerst!
Wat, gedurende de middeleeuwen de meeste graven van Vlaanderen, zekere
hertogen van Brabant en al de vorsten van het huis van Burgondië, en later, onder
de Spaanse en Oostenrijkse overheersing de meeste regeerders mogen hebben
in 't werk gesteld, om de Franse letterkunst duurzaam in Vlaams- en Waals-België

1)

Van de 6.744.352 inwoners spreken nagenoeg 59.000 het Duits -, daarin begrepen de Duitse
kolonies van Antwerpen, Brussel, Luik, - minstens 3.700.000 het Nederlands - en ongeveer
3.000.000 het Frans of een Waals dialekt - als moedertaal.
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te doen ‘aarden’, wortel schieten en bloeien, - tot meer dan een sporadies bestaan,
tot meer dan het uitschieten van enkele, zeer enkele bloem- en vruchtdragende
takken bracht die, altans in 't Vlaamse gedeelte van het land, uitheemse plant het
niet.
Van Philippe de Comines, zoon van het half-Vlaamse half-Waalse Komen =
Comines in West-Vlaanderen, over de in het al sedert eeuwen Franse en altijd
Waalse Valencijn geboren Froissard, de Aalstenaar Chastellain, Margareta van
Oostenrijk, Marnix, de Prince de Ligne en abbé Feller heen tot lang na André van
e

Hasselt in de eerste helft van de 19 eeuw, tot Ch. de Coster en Pirmez toe, bestond
er nooit, in een enkel tijdvak, vooral niet in de kleine vorstendommen van Nederduitse
stam: Vlaanderen, Brabant, Limburg, iets wat men met enig recht zou kunnen
vergelijken met een ‘beweging’, een ‘mouvement’, een natuurlike op-bloeiing uit de
brede grond-lagen van het volk van een werkelike letterkunde, weerspiegeling en
uitdrukking van de ziel van de nasie.
Zulk een beweging, zulk een littereere bloei bestond in die zelfde staatjes wél ‘in Dietser tale’, in het Vlaams of Nederduits.
Van de weinig bekende Willem, die deze meesterlike bewerking gaf van Renardus
Vulpes, welke Goethe's Reineke zelfs niet van verre evenaart in gezonde, goedronde,
van zelfs gevonden guitigheid, in frisheid en schilderachtigheid van vinding en
uitdrukking, over Maerlant, Velthem, Boendale, Jan van Ruusbroeck, de Rederijkers,
Marnix, Anna Bijns, Pater Poirters, de Duinkerkenaar Michiel de Swaen, d'Hulster,
tot J.F. Willems, Ledeganck, van Duyse, Conscience, van Beers, Dautzenberg,
Bergmann, de Cort, Gezelle, Hiel, de gezusters Loveling, Albrecht Rodenbach toe,
ontwikkelt zich de Vlaamse of Zuidnederlandse letterkunde als een lange, lange,
volstrekt éne keten, waarin wel vele koperen of zelfs eenvoudig ijzeren schakels,
maar toch ook enkele zilveren en nu en dan zelfs één enkele gouden schakel
voorkomt, en vooral - waar geen enkele schakel in ontbreekt.
De gehele littérature d'expression française, intussen, bestaat hoofdzakelik uit
een tiental afzonderlike schakels, links en rechts verspreid en dan noch gevormd
op verschillende tijdstippen, nooit samengesmeed tot één keten - hoe kort en
onbetekenend dan ook!
Dát nu, wat zes eeuwen lang, onder een bepaald vreemde en onvaderlandse,
meestal naar taal en beschaving door en door Fransgezinde heerschappij onmogelik
was gebleken, werd nu,
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plotseling bijna, een voldongen feit in een tijd, waarop, in de noordelike provinsiën,
de invloed en de uitbreiding van de Franse taal en de Franse gedachte machtig
werd tegengegaan door de zoogenoemde Vlaamse Beweging.
Niet minder opmerking verdient het, ten tweede nu, dat het ontstaan van deze
Frans-Belgiese letterkunst niet het werk was van alleen Belgen van Waalse, dus in
zekere zin Franse afkomst, maar evenzeer van afstammelingen van in het Vlaamse
gedeelte gevestigde, zich met door en door Vlaamse namen noemende famielies.
In werkelikheid zijn het zelfs deze geboren Nederduitsers, die de jonge
Frans-Belgiese letterkunst de grootste luister bijzetten: zoowel de Leuvenaar Albert
Giraud, eigenlik Keyenberg, en zijn enigsins oudere vriend en stadgenoot, van
Arenberg, als de bij Dendermonde geboren Verhaeren, de Antwerpenaars Eekhoud
en Max Elskamp, de Gentenaars Maeterlinck, van Lerberghe en Leroy, en de
Brusselaars de Molder en van de Putte, zijn Vlamingen.
En nu ik dit gezegd heb, kan ik niet anders dan hier, ondanks al mijn
ingenomenheid met het vele schone, dat deze mannen geschreven hebben, dit
mierakel van artistieke of kulturele inenting, deze zegepraal van het artifiesjele, van
de school en de schooldressuur op de natuur, waardoor geboren Vlamingen er toe
kwamen, hun innigste ziels- en geestes-schoon te veropenbaren in een taal, die,
tot heden toe noch is en noch eeuwen blijven zal - onverstaanbaar voor de 9/10
van het volk, waaruit zij ontsproten zijn, te bestempelen als een laatste roof, gepleegd
door Frankrijk tegen Vlaanderen, een roof - veel erger dan die van enige grensdorpen
of steden, vermits hij is een roof van schoonheid, van kunst en poëzie, van littereere
glorie bovenal.
Het is immers ontegenzeggelik waar dat, volgens alle wetten, welke de gehele
gang van het nasjonale leven regelen in een land met normale, gezonde toestanden,
die zoons van Vlaanderen bij voorbaat bestemd en geroepen waren, om te zingen
in de allereerste plaats voor hun eigen volk; ja, dat dit volk van natuurwege recht
had op hun schriften als op een onontvreemdbaar deel van de nasjonale
beschavings-oogst.
De ware ‘dieven’ zijn, in dit geval, niet ver te zoeken. Zij heten - het tot vóór weinige
jaren geheel verfranste Middelbaar en het tot nu toe volkomen op Franse leest
geschoeide Hoger Onderwijs.
Zoals ik het, in 1896, in mijn redevoering over de noodzakelik-
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heid van een Nederlands, dus: nasjonaal unieversieteer onderwijs zei op het
Nederlands Kongres te Antwerpen, ‘is het niet gewaagd te veronderstellen, dat, in
andere meer normale voorwaarden, onder de invloed van een werkelik op de enig
natuurlike en logiese grondslagen ingericht Middelbaar en Hoger Onderwijs’, de
hierboven genoemde mannen ‘onze eigen letteren zouden versterkt en verrijkt
hebben met de vruchten van hun geest.’
Na aldus, op grond van door geen eerlik denkend toeschouwer te ontkennen
feiten, het ontstaan van deze Frans-Belgiese bellettrie te hebben voorgesteld als
iets, waarop men niet was voorbereid, iets weinig normaals, iets uitzonderliks in elk
geval, is 't wellicht de plaats, om nu de vraag te opperen, of deze letterkunde vatbaar
is voor een duurzame verder-ontwikkeling, een in lengte van jaren voortdurende
bloei.
Dit nu meen ik - beide tot mijn spijt en vreugde - niet te kunnen aannemen.
Om meer dan één reden! Van 1880 tot ongeveer 1890 was er, ik geef het gaarne
toe, een ware beweging, die, - in onderscheiden vertakkingen, wel te verstaan, van Brussel uitstraalde over Leuven, Luik, zelfs Antwerpen en Gent. De beweging
was zo druk, dat zij aan een enkel orgaan niet genoeg had. Treffend genoeg voor
een zo klein landje: naast het reeds oudere Art moderne en de Jeune Belgique,
welke in Desember '81 was gesticht geworden, om de jonge krachten te groepeeren,
verschenen weldra een half dozijn tijdschriften en tijdschriftjes van de zelfde aard,
als Le Réveil te Gent, La Wallonie te Luik, Le Coq rouge te Brussel. Doch, juist het
ontstaan van deze tijdschriften was een voorteken van verzwakking. Het ging niet
saam met een aangroei van het getal schrijvers, ‘producenten’; noch veel minder
met een vermeerdering van het getal ‘afnemers’, lezers; het kwam alleen voort uit
de onenigheden van alle aard, welke zich onder de littereere artiesten hadden
voorgedaan. Zo was het gevolg van dit alles een verbrokkeling van krachten en
tevens - noodlottigerwijs - een vermindering van invloed.
Van 1890 af verliest dan ook de beweging meer en meer van haar kracht; één
voor één gaan de tijdschriften, Coq rouge, Jeune Belgique, Réveil, te niet; van 1895
af, en misschien al vroeger, is alle kohezie, alle samenhang zozeer verdwenen, dat
er in werkelikheid, van dan af, noch alleen van afzonderlik werkende indie-
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viedualieteiten, niet eens meer van groepen kan gesproken worden.
Deze verbrokkeling, dit volslagen éparpillement, moge vooral worden
toegeschreven aan de hardnekkigheid, waarmede de aanhangers van de klassieke
versbouw, de groep Giraud en Gille, de simboliesten, verslibriesten en
instrumentiesten bevochten en in de ban sloegen; - het is niettemin een door elk
vast te stellen feit evenzeer als de persoonlike verwijdering, welke van al dat littereere
gekibbel het geval was.
Daarbij komt nu noch, dat het getal nieuwelingen van meer dan alledaagse waarde,
welke sedert 1895 zijn opgetreden, biezonder gering is. Als ik Delville, Marlowe,
Rency, Bernard, van de Putte genoemd heb, zal ik wel niet veel talenten van enige
betekenis hebben overgeslagen.
Eindelik heb ik vertrouwen in de stoere gezondheid en de onverwoestbare kracht
van het Nederduitse gedeelte van de Belgiese bevolking, en houd ik het voor zeker,
voor iets dat ligt in de natuurlike gang van de dingen, dat het gevolg moet en zal
zijn van de immanente ontwikkelingswet zowel van een stam als van een indieviedu,
dat het getal Vlamingen, die zich, tot uitdrukking van gedachte- of
gevoels-schoonheid, zullen bedienen van het Frans, niet alleen gering zal blijven,
maar opnieuw veel geringer worden dan het van 1880 tot 1902 nu was.
Het zal in Vlaanderen gaan zoals het, volgens een voorspelling van La jeune
Belgique, in Frankrijk noodlottig komen moest, indien, wat het tijdschrift betreurde,
de jongere auteurs lichtzinnig voortgingen ‘met te schreeuwen naar het Noorden,
het genie van de vreemde rassen aan te roepen, en aan dit vreemd genie dat van
hun eigen ras ten offer te brengen.’
‘Na een of twee generasies,’ voorspelde de redaksie, ‘gedoemd tot niet-zijn op 't
gebied van kunst en letteren,’ - lees, in casu, met het oog op mijn theorie, ‘gedoemd
om zich te bedienen van een vreemde taal’ - ‘zullen er andere generasies komen,
die de onderbroken overleveringen weer zullen bijeenknopen, volgens het leven en
de vooruitgang van een gezonde evolusie. Want, het is niet in de macht van een
mens of van vele groepen mensen, het nasjonaal genie van een volk te vernietigen.
Zekere jonge Fransen hebben zich mooi te verduitsen, zij zullen niet verhinderen
dat nieuwe, krachtiger en gezonder generasies de Franse ziel opnieuw in haar
harmonieuze volmaaktheid zullen verwezenliken.’
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Wanneer wij nu vaststellen, dat - sedert ongeveer een tiental jaren, het getal
Nederlands-schrijvende jongeren aanzienlik is aangegroeid, terwijl de laatste
volkstelling het bewijs heeft geleverd, dat de invloed van het Frans overal in
Vlaams-België en, op vele plaatsen, o.a. te Gent, zelfs aanzienlik heeft afgenomen,
menen wij te moeten voorzien, dat de bloei-periode van de Frans-Belgiese
letterkunde, eer misschien dan men denkt, gevolgd zal worden door een nieuwe
periode van stilstand.
Dat ik, persoonlik, deze dode tijd, in geen enkel opzicht wens te zien aanbreken
voor de Waalse gewesten, en alleen dán voor de Vlaamse, wanneer werkelik de
aanstaande Verhaeren's, Maeterlinck's, de Molder's, van Lerberghe's de gelederen
van onze eigen dichters zullen vermeerderen, zoals natuur en norm het willen, en
zoals één hunner, George Eekhoud, het hun reeds herhaaldelik aanried en.... wenste,
aarzel ik niet, hier ronduit te bekennen.

II.
Toen de Jeune Belgique in 1881 gesticht werd, bestond er wel niet - wat ik hierboven
noemde, een letterkundig mouvement, maar dan toch meer dan één bewijs van
leven. Buiten de Coster, wiens Till Ulenspiegel en Légendes flamandes in België
toen noch slechts tot zeer enkelen waren doorgedrongen, hadden een drietal mannen
- nauweliks meer - werk van beter dan gewone verdienste laten drukken: Eudore
Pirmez, Mr. Edmond Picard en Camille Lemonnier.
Een drietal jongeren, die elkander ongetwijfeld tot dan niet eens kenden, hadden,
de een te Antwerpen, de ander te Leuven, de derde te Brugge, reeds een tijdje het
hof gemaakt aan de Franse Muze: Eekhoud (1854-), die slag op slag, in 1877, 1878
en 1879 verzenbundels had uitgegeven, Emile van Arenberg (1854-), die toen reeds
tal van sonetten in portefuië had, en Georges Rodenbach (1859-), gekend als
schrijver van Les Tristesses.
Een toeval, - een van die zonderlinge toevallen, die meer invloed hebben dan de
wil en de pogingen van duizend mensen vermogen, - bereidde de beweging voor.
De jaren 1876 en 1877 brachten naar de Katholieke Unieversieteit van Leuven,
uit al de bischoppelike en klooster-pensjonaten van
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het land, een keurbende van Füchse, Groenen, van jonge studenten van 't eerste
jaar, die met letterkundige en artistieke neigingen en, wat beter is, met werkelik
talent toegerust waren.
Zowel in de Vlaamse als in de Franse letterkundige genootschappen, welke aan
die Hogeschool toen bestonden en grotendeels noch heden bestaan, ontmoetten
elkander jongelieden van achttien, twintig, twee en twintig jaar, welke door de
anderen aangewezen werden als ‘dichters’ en enigsins beschouwd als geestelike
leiders. In de Vlaamse Kring ‘Met Tijd en Vlijt’ waren het o.a. de te vroeg gestorvene
geniale Albrecht Rodenbach en de ondergetekende; in een paar Franse Cercles
littéraires waren het Max Waller, Keyenberg, Gilkin, Verhaeren. De beroemde, vooral
in Oostenrijk gewaardeerde tenor Ernest van Dijck behoorde zowel tot gene als tot
deze groep.
De eerste kiem van de wordende beweging zal wel geweest zijn - zoal niet La
Semaine des Etudiants, waarin ook Vlaamse bijdragen verschenen, dan toch de in
1879, als ik mij goed herinner, mede te Leuven gestichte Jeune Revue, weldra
vervangen, toen verscheidene redaksieleden zich te Brussel waren gaan vestigen,
door La jeune Belgique.
Het programma van het nieuwe tijdschrift was zo eenvoudig, zo weinig
revolusjoneer mogelik. Op bl. 1 van de eerste aflevering vind ik, in een kort, 1 Dec.
1881 gedateerd ‘oproepje’, deze regelen:
‘La jeune Belgique ne sera d'ancune école. Nous estimons que tous les genres
sont bons s'ils restent dans la modération nécessaire et s'ils ont de réels talents
pour les interpréter.
Nous invitons les jeunes, c. à. d. les vigoureux et les fidèles, à nous aider dans
notre oeuvre. Qu'ils montrent qu'il y a une Jeune Belgique comme il y a une Jeune
France et qu'avec nous ils prennent pour devise: Soyons nous.’
Ondanks het zeer gematigde van deze desiderata - of misschien juist daarom o

slaagde de redaksie er niet in, de 380 bladzijden royaal-8 van het eerste en tweede
jaar te vullen, zonder er talrijke en soms uitgebreide bijdragen van Franse schrijvers,
jongeren van toen als Bataille, Fuster, Cros, Madeleine, Vicaire, Icres, Melvil, ouderen
als Richepin, Gustave Droz, Fabié, Zola, Coppée, Mendés, Haraucourt, in op te
nemen.
Als Belgiese medewerkers, die later ware betekenis verkregen, zijn, in jaargang
I, alleen te noemen J. Destrée, nu de uitnemende

Groot Nederland. Jaargang 1

304
kenner en ontleder van de Ietaljaanse en modern-engelse prerafaëlieten, Eekhoud,
die er verzen en een novelletje, Gilkin, die een paar verzen en overzichten, Giraud,
die vertellingen, verzen en proeven van krietiek, Nautet die een paar beoordelingen,
Rodenbach en Verhaeren, die enkel verzen, Waller, die, van dan af ‘la mouche du
coche’, eerlang de vaandrig en een beetje het ‘enfant terrible’ zou worden van de
groep, en die verzen, prozaschetsen, krietiek, en ook al nu en dan een.... boutade
1)
tegen de would-begrootheden van de oudere Belgiese letteren ten beste gaf.
In de tweede en derde jaargang debuteren verscheidene nieuwe krachten, terwijl
het talent van de baanbrekers zich meer en meer begint af te tekenen. André
Fontainas, Georges Khnopff, Henry Maubel, van Arenbergh, zenden bijdragen.
In de vierde en vijfde maken wij kennis met Octave Maus, Fernand Séverin, James
van Drunen; in de latere eerst volgen van Lerberghe, Maeterlinck, Gille, de Molder,
Delville, enz..
In een goede vijftien jaren een twintigtal schrijvers van talent, waaronder een
viertal van eerste gehalte, ziedaar, naar mij voorkomt, de zeker niet te versmaden
balans van de beweging.
Bij opzettelike terzijdelating van de prozaschrijvers wil ik het nu beproeven een
denkbeeld te geven van het werk van de voornaamste dezer letterkundige artiesten,
van de eigenlike sterren van de plejade. Biografiese biezonderheden laat ik geheel
ter zijde.

III.
+

Zonder hem ook maar enigsins te willen doen doorgaan voor een ster van eerste
+
grootte, kan ik toch niet nalaten, een woord te zeggen van Max Waller, eigenlik
M. Waller.
Maurice Warlomont, wiens invloed zich wellicht meer negatief dan pozietief deed
gelden, - vermits hij veel meer bijdroeg tot het uitroeien van allerlei littereere
vooroordeelen en tot het zuiveren van de smaak, dan hij zelf als scheppend dichter
presteerde, - en van wie de dichterlike nalatenschap bestaat in één enkel bundeltje:
La Flûte à Siebel.
Dat de verzen van Waller (1860-1889) noch al de kenmerken vertonen van de
periode van Gährung, die hij meemaakte, zal wel niemand verwonderen. Noch innoch uitwendig zijn zij

1)

Van E. van Dijck verscheen in dit eerste deel een sonet; van Hélène Swarth een gedicht,
L'Etoile du Soir.
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oriezjieneel. Zijn meeste stukken zijn meer een spelen met geestige gedachten en
wel een enkele keer met een bon mot dan echte lyriek, - uitzegging van het leven
zelf. Die Spielereien zijn echter meer dan ééns virtuozenwerk van niet alledaags
gehalte, snedig en pittig van taal, kristalhelder van klank, verrassend van imprévu.
Had Waller zijn versvorm afgekeken bij enige Parnassiens, vooral bij Banville,
voor de inhoud zelf had hij - die o.a. te Bonn een tijd gestudeerd had - de invloed
ondergaan van Heinrich Heine. Van deze had hij 't geleerd, de spot te drijven met
zijn eigen evenals met anderer sentiement, en zijn stukken te besluiten met een
schrille antietheze of een wanakkoord.
Je ris; mais quand je ris, je pleure,
Je fais se tordre mes sanglots;
Et je vais confier aux flots
Mon triste secret, tout à l'heure.
Tout à l'heure, j'irai voir si
Les poissons nagent avec grâce,
Et je nagerai sur leur trace,
Car je sais bien nager aussi.
Je leur chanterai les ballades
A la mode des décadents;
Mais les poissons sont si prudents;
Ils auront peur d'être malades!
Ils fuiront, me laissant seulet
Dans la vaste demeure humide
Avec quelque nymphe timide
1)
Qui pleurera dans mon gilet.

Dergelike gedichten zijn nagenoeg al de airs de flûte uit de bedoelde bundel.
Zijn spotzucht misleidde hem soms tot onfatsoenlik worden toe, onfatsoenlik - in
de morele zin - in Bavolain, onfatsoenlik, in estetiese zin, waar hij, in O Toi, Alfred,
een parodie levert op een van de mooiste ontboezemingen van Musset.
En toch bezat Waller werkelik gevoel, en kon hij, als hij maar wilde, de snaren
van het gemoed doen trillen - zelfs door al dat schertsen heen.
Een enkel gedicht, om het te bewijzen.

1)

La Flûte à Siebel.
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Triste zut.
J'ai vu la chère tout à l'heure,
Elle m'a dit des mots en l'air;
Mais cela n'était pas bien clair....
Comment se fait-il que je pleure?
Elle me disait; c'est un leurre
Que s'aimer éternellement;
Celui qu'on aime est.... l'autre amant....
- Comment se fait-il que je pleure? Que l'amour trop prolongé fleure
Les lilas longtemps en fermés....
Oui, nous nous sommes trop aimés.
Comment se fait-il que je pleure?
Lorsque dans le doux soleil clair
Où la rosée en perles pleure,
J'ai vu la chère, tout à l'heure,
Elle prenait un air en l'air;
Elle souriait, c'est un leurre:
Le sourire ainsi souri ment.
On sourit éternellement
Et c'est au dedans que l'on pleure.
Oui, nous nous sommes trop aimés,
Petit coeur que mon coeur effleure,
Et tout seul, chère que je pleure,
J'ouvre mes amours mal fermés.

***
+

Een heus echt dichter, zonder een groot dichter te zijn, was George Rodenbach
(1859-1899), van wie ik hier wel in de tweede plaats dien te spreken, vermits hij +G. Rodenbach.
reeds vóór de stichting van La jeune Belgique een bundel had in druk gegeven.
Om een groot dichter te zijn, ontbrak het hem al te zeer aan twee gaven, zonder
welke noch nooit een enkele door de drukke schaar van de vierde en derde
rangs-zangers tot het allereerste gelid is doorgedrongen: kracht van passie en
veelzijdigheid.
Rodenbach was niet alleen een poëte de demies teintes, hij vertoonde meer dan
één morbied simptoom, eigen aan de kunstenaars van de meeste vervals- of
slotperioden, als daar zijn het tot in 't oneindige toe altijd weer anders zeggen van
hetzelfde, het ontleden en aldoor opnieuw ontleden van een zeer kleine gamma
van gevoelens, het zoeken naar de meest verfijnde, meest sugjestieve woordklank
en rhythmus, het dwepen met elegansies en wereldse,
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mondeene konvensies en het zich afwenden van het eenvoudig ware en natuurlike.
Het was geen louter spelen met woorden, toen hij, in zijn Hiver mondain, van zich
zelf getuigde:
Mais ma dolente muse, à moi,
Elle est mignonne, elle est phthisique;
Elle fait un peu de musique
En se mourant d'un long émoi.

Elle est sentimentale et mièvre,
Son charme est artificiel;
Si ses yeux sont d'un bleu de ciel,
Elle met du rouge à sa lèvre.

Noch treffender komt mij, in het zelfde boek, deze in de mond van een nauweliks
25-jarig jong mens voor het minst zonderlinge bekentenis voor:
‘Car nos yeux sont lassés de voir
La chair désillusionnante,
D'une pâleur de ciel du soir,
D'une tristesse d'eau stagnante.
Qu'est-ce un beau torse que l'amour
Sur un lit a couché sans voile?
C'est la lampe sans abat-jour;
C'est le mât dégarni de voile.’

Daargelaten het valse, - of is 't enkel retorieka? - dat het vlees, ofschoon, ja,
désillusionnant, de bleekheid van de avond en de droefheid van stilstaand water
zou vertonen; daargelaten ook het vergezochte van het rapport tussen mât dégarni
de voile en een naakt bovenlijf; bevestigen deze verzen toch duidelik het ziekelike,
waarop ik hoger doelde.
Al wat gezondheid, kracht, heftigheid, heerlikheid van passie is, schuwde het
temperament van deze dichter. Zelfs het rood, het rood van van Eyck, Tiziano,
Rubens, deed hem onaangenaam, als iets leliks aan.
Zinspelend op een vers van Baudelaire schreef hij:
Je hais l'idéal rouge! Il blesse, il brûle, il mord
Comme ces longs tissus aux pourpres flamboyantes
Affolent, au milieu des arênes bruyantes,
Le taureau qu'on provoque à reculer sa mort.

Zijn kleur was het toonloze wit, het wit van de ziekelike morgen op de daken van
onze steden, van de lelie en de zwaan, van de sneeuw en van het koorkleed van
de priesters of de kappen van de nonnen.

Groot Nederland. Jaargang 1

308
Tot zelfs de tietels van zijn bundels en in die bundels van zeer vele afzonderlike
stukjes duiden op een temperament, waarvoor schone natuur-werkelikheid uit de
Boze en elegante gemaaktheid alleen aantrekkelik is. La Mer élégante, L'Hiver
mondain, La Jeunesse blanche, en - in het tweede van deze drie boeken - Mièvreries,
En Sourdine, Caprices mignards, Les Fêtes galantes, Symphonie en Blanc, Lit de
Dentelle, Idylle de Sopha, Souliers mordorés, Teintes fanées.
Het mooiste, wat Rodenbach, als dichter, gegeven heeft, is zonder de
allergeringste twijfel Le Règne du Silence (1891). Op de hoogte van zijn kunnen,
vond hij toen, voor 't eerst, een onderwerp, dat hem zou toelaten, al wat hem ontbrak
te doen vergeten en van zijn zwakheden zelfs zovele hoedanigheden te maken.
Hij wilde schilderen een stad, niet als een toneel van duizenderlei bedrijvigheid,
waar allerlei hartstochten, belangen, ondeugden, geestesrichtingen elk uur met
elkaar in botsing komen, maar als een soort van theater-dekoor, vóór of beter na
afloop van het drama, het treurspel of de komedie, na 't weggaan van de
toneelspelers en van het publiek.
Hij wilde Brugge schilderen als een reusachtig stilleven, waarboven alle
mensenstemmen zouden zijn uitgestorven, doch waar elke woning in die straten,
elke kamer in die huizen, elk meubel in die kamers een stem hebben zou. De tristitia
rerum - zelden de loetitia, en, zo werkelik al eens, dan een vreugde als door tranen
heen - wilde hij in zijn verzen laten neuren; en het enige, wat deze stem soms zou
verdoven, dat zou zijn de verre weergalm van de akkoorden-orkaan op het orgel in
de katedraal of de stormbui van de klokken op de torens.
Als ‘dichter van stillevens’, sit venia verbo, van bezielde, met de eigen treurnis
van zijn hart bezielde stillevens, schat ik Rodenbach werkelik hoog. Ik bewonder
de wonderbare woordkunstenaar, die voor de fijnste stemmingen, de subtielste
schakeringen van licht en donker, de juist passende uitdrukking weet te vinden.
Van de wordende duisternis in de kamers zegt hij:
‘elle a de félines étreintes
Comme une eau des canaux traîtres où l'on se noie.’

Van het soms harde leven:

Groot Nederland. Jaargang 1

309
‘La Vie....
A des tapotements de doigts sur les cloisons,’

treffende wedergave van de gehoors-indruk, die Beethoven zijn fatums-simfonie
liet vinden.
Van de in 't water kijkende maan:
‘Et la lune a beau choir comme une fleur sans tige
Dans le courant, elle a l'air d'être morte, et rien
Ne fait plus frissonner au souffle aérien
Ce pâle tournesol de lumière figée.’

Voor degenen, die noch Rodenbach's boek, noch mijn Poëtes belges bij de hand
hebben, schrijf ik hier een paar stukken over, één uit de rubriek: La Vie des
Chambres, XVII, en één uit Paysages de Ville, V.

XVII.
Les chambres, dans le soir, meurent réellement;
Les persiennes sont des paupières se fermant
Sur les yeux des carreaux pâles où tout se brouille;
Chaque fauteuil est un prêtre qui s'agenouille
Pour l'entrée en surplis d'une Extrême Onction;
Ma pendule dévide avec monotonie
Les instants brefs de son rosaire d'agonie;
Et la glace encor claire offre une Assomption
Où l'on devine, au fond de l'ombre, un envol d'âme.
Quotidienné détresse! Ame blanche du jour
Qui nous quitte et nous laisse orphelins de sa flamme!
Car chaque soir cette douleur est de retour
De la mort du soleil en adieu sur nos tempes
Et de l'obscurité de crêpe sur nos mains.
O chambres en grand deuil où jusqu'aux lendemains
1)
Nous consolons nos yeux avec du clair de lampes!

V.
En ces villes qu'attriste un choeur de girouettes,
Oiseaux de fer rêvant de fuir au haut des airs,
En des villes sans joie aux carrefours déserts
Où de rares passants, en grises silhouettes,
Se meuvent, balançant leur marche comme un glas,
On sent un froid silence uniforme qui plane;
Si despotique, encor qu'il soit débile et las,
Qu'en lui tout cri se tait, que toute voix se fane,
Que même un bruit de pas déconcerte d'abord,
Que la moindre rumeur infinitésimale

1)

Le Règne du Silence.

Groot Nederland. Jaargang 1

310
Cause un trouble, paraît une chose anormale
Comme de rire auprès d'un malade qui dort.
Car le silence là vraiment s'atteste! Il règne,
Il est impérieux, il est contagieux;
Et le moins raffiné des passants s'en imprègne
Comme d'encens dans un endroit religieux.
Ah! ces villes, ce grand silence monotone
Qu'augmente un son de cloche en tombant de la tour;
Ce silence si vaste et si froid qu'on sétonne
De survivre soi-même au néant d'alentour
Et de ne pas céder à la mort qui délie....
L'eau s'en vint d'elle-méme au-devant d'Ophélie.
Or le silence doux, dont l'eau nous circonvient,
Nous tente et nous entraîne à son tour dans les roses....
La ville est morte aussi. Qu'est ce qui nous retient?
1)
Et nous sentons vraiment comme l'ordre des Choses.

In geen ander van zijn verzamelingen komt Rodenbach zo dicht bij de waarheid van
zijn onderwerp en is die waarheid tevens zo dicht bij de natuur als hier. Hij heeft de
oude stad op zich laten inwerken; hij heeft zich laten doordringen door haar gehele
atmosfeer; hij is zo zeer één geworden met haar, dat - waar hij nu spreekt, - wij
horen haar eigen stem, haar eigen eeuwenheugende klacht.
Bij Le Règne du Silence vergeleken doen zijn beide laatste bundels, Le Voyage
dans les Yeux (1893) en Les Vies encloses (1896), gedeeltelik altans aan als
produkten van een gespannen brein veel meer dan als ontboezemingen van een
ontroerde ziel. De inhoud is er dikwels cerebraal, gewild, vooraf beredeneerd, en
dan met geweld van kunst, van schilderende woorden en vergelijkingen, genietbaar
gemaakt. Het phthisique en ook factice, waarvan de dichter sprak in Hiver mondain,
is hier tot zijn uiterste gedreven.
Toch bevat Le Voyage dans les Yeux noch enkele gedichten, die Le Régne du
Silence niet zouden ontsieren, o.a. de twee, die in Poètes belges voorkomen, en
dan deze vier verzen:
‘Yeux d'aveugles: ils sont tristes, l'air d'une plaie;
Yeux nuls, sans effigie: étain, qui se délaie;
Yeux d'aveugles: jardins où la vie a neigé;
Yeux plus vitreux que ceux des morts. Ah! qu'ils sont tristes!’ -

***

1)

Le Règne du Silence.
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+

Boven alle andere Frans-Belgiese dichters steekt een enkele ten minste een gehele
koplengte uit, Emile Verhaeren (1855-). Deze is niet alleen de interessantste van +E. Verhaere
alle, diegene, in welke zich, als 't ware, de onderscheiden ontwikkelings-stadiën
van de gehele beweging sedert 20 jaar als in een levende tiepus belichamen; hij is
ook een werkelik groot dichter, groot door de ongewone buigzaamheid, waarmede
hij elke vorm en elk onderwerp aandurft; groot door zijn machtige fantazie en
ongewone vruchtbaarheid; groot ook door zijn mannelik, bijna barbaars élan en
door zijn medeslepende hartstocht.
Rodenbach - en met hem Giraud, Gilkin, noch anderen, zijn groter als ‘kunstenaars
van 't woord’ dan als poëten; bij Verhaeren is het omgekeerd. Geen ander van de
gehele plejade onderging sedert zijn eerste optreden zo vele veranderingen; geen
ander was, al die tijd door, van 1883 tot nu toe, zo zeer oprecht, zo geheel zich zelf,
zo geheel en zuiver dichter tevens.
Dit schrijvende, vergeet ik noch geensins de duidelike sporen van vreemde invloed,
die zijn vier, vijf eerste bundels vertonen. Zo goed als iemand weet ik, dat Les
Flamandes (1883) herinneren aan Richepin, Les Moines (1886) aan Leconte de
Lisle, Les Débâcles (1887) - natuurlik niet door de vorm - aan Baudelaire en le
Comte de Lautréamont.... Ik weet, dat de versbouw van Les Flamandes, Les Moines,
Les Soirs (1887), noch hoofdzakelik parnassiaans was; en toch waagde ik degene,
die ze schreef, reeds zich zelf te noemen, omdat, in al deze bundels, de noch - ik
beken het - haar eigen weg zoekende stoere kracht, het onstuimige gevoel en de
ongemene stoutheid van verbeelding zich reeds zo overweldigend openbaren.
Geheel anders dan Rodenbach gaat Verhaeren van eerst af reeds uit van de
aanschouwing van de natuur, gezien, niet met de ogen van een iediellen-dichter,
maar met die van een epies, van een tragies dichter bijna.
Het is niet zonder reden, dat hij, reeds in zijn eerste werkje, een grote verering
voor Rubens en Jordaens aan de dag legt. Alsof hij hun ogen geërfd had, vergroot
zijn viezie alles: voorwerpen en afstanden en ruimten, terwijl zijn verbeelding hem
daarenboven in staat stelt, om, in en achter die voorwerpen, duizend kontingensies
te raden, welke voor alle gewone mensen, ook voor kleinere poëten, onzichtbaar
blijven.
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Uitstekende voorbeelden van deze hem eigen wijze van zien geven Les Arbres, Le
Cri, Les Chaumes, A Ténèbres, opgenomen in mijn bloemlezing Poètes belges.
Geen alledaags beeld is het, waar hij van de Vlaamse pachthoeven spreekt:
‘A cropetons, ainsi que les pauvres Maries
Des légendes de l'autrefois,
Par villages, sous les cieux froids,
Sont assises les métairies;
A cropetons, ainsi que les vieilles dolentes,
Avec leurs cannes aux mentons,
Et leurs gestes, comme à tâtons,
Elles s'entrecognent branlantes....’

Alleen een dichter bij Gods genade kan in een zonsondergang deze wonderbare
veropenbaring krijgen:
‘Un catafalque d'or surgit au fond des soirs’.

Biezonder veelbetekenend in de ontwikkeling van Verhaeren waren Les Débâcles
van 1888 en Les Flambeaux noirs van 1889. Niet alleen, omdat in beide werken,
die zeer biezondere viezie meer en meer op de voorgrond treedt in beelden soms
van onvergelijkbare stoutheid, maar tevens omdat stijl en versbouw er zich in
bevrijden niet alleen van alle invloeden van andere dichters, maar tevens van alle
overgeërfde ballast van klassieke of pseudoklassieke dichterlike taal en retorieka.
Het mag waar zijn, dat Verhaeren van dan af zich allerlei vrijheden veroorlooft,
aandruisend, zoals Giraud en Gilkin het hem genoeg verweten hebben, tegen de
tradiesie en de geest van de Franse taal; het is niet te loochenen, dat tot zelfs de
allerlaatste sporen van de vroegere verwantschap tussen zijn versbouw en die van
de Parnassiens verdwijnt; het is niet minder waar, dat diezelfde taal, waarvan Théo
Gautier eens niet zonder alle grond zegde, dat het er een is ‘rauque et sans melodie,
faussant toute musique’, in zijn hand wordt tot een orgel, uit welks reuzenklavier
een hand, geoefend en sterk als slechts weinige, de verrassendste akkoorden weet
te wekken.
La mer choque ses blocs de flots contre les rocs
Et les granits du quai; la mer spumante
Et ruisselante et détonnante en la tourmente
De ses houles montantes,
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klinkt het in Le Départ, als 't ware een voorklank van de zonderling-eigenaardige
verzen, die ons, eerlang, een hele reeks andere bundels zullen aanbrengen.
In 't zelfde stuk:
Et - ses hauts mats craquants et ses voiles claquantes,
Mon navire d'à travers tout casse ses ancres,
Et, cap sur le zénith,
Il hennit de toute sa tête
Vers la tempête Et part, bête d'éclairs, parmi la mer.

Men leze in mijn antologie het gedicht Là-Bas, vooral die meesterlike verzen, waar
het monster, - de Duivel-God, zooals Kloos, in een stuk, dat met het bedoelde zou
kunnen worden vergeleken, het heet, - de hem gebrachte offers verslindt, en men
zal toegeven, dat hier de taal, alleen door klank en maat van woorden, ongeëvenaard
de beoogde indruk weergeeft:
‘Mordre
Les doux coeurs confiants et la priante chair
Et les larmes et les sanglots; et mordre et tordre
Toute cette humanité de folie et d'éclair,
Errante et angoissée aux vallons de la crainte;
La mordre et tordre en son appel et son tourment
Et sa misère allante et ballante,... etc.’

Was de Verhaeren van deze beide boeken reeds gedeeltelik voor het vers libre
gewonnen, die, welke wij in de latere verzamelingen aantreffen, is het geheel.
Over het al of niet overeenkomen van de zogezegde poliemorfiese prozodie met
de aard van de Franse taal, waag ik het niet mij uit te laten. Ondanks Sully
Prud'homme en de Académie française hebben zich de overgrote meerderheid van
de Franse dichters afgewend van het gewone, geijkte Franse vers en bekeerd tot
het poliemorfiese; - van dan af valt het, dunkt mij, moeilik om te houden staan, dat
deze vorm, nagebootst voorzeker op Germaanse modellen, absoluut zou aandruisen
tegen de rythmus van het Frans.
Dat er heel wat slechte poliemorfiese verzen zijn geschreven, zal ik niet loochenen.
Niet het minst in België!
Niet alleen hebben zekere beoefenaars geen virtuozieteit genoeg, om te beletten,
zoals Mockel destijds in Le Mercure opmerkte,
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‘que le rythme se durcit en se condensant; qu'il devienne une cadence monotone
et sans arrêts: la chute de huits syllabes presque invariablement deux par deux
avec une lourdeur qui donne à regretter l'ancien mêtre;’ noch hebben niet allen een
voldoende geoefend gehoor, om de kadans van elk vers in harmonie te houden met
die van elke vorige en elke volgende regel en al te bruuske schokken te vermijden.
Eindelik heeft men, vooral in België, al te dikwels zogezegde assonances
aangewend, die het muziekale gevoel niet altijd kunnen bevredigen.
Toch meen ik mij niet te ver te wagen, als ik zeg, dat, buiten Francis Vielé Griffin,
geen Fransman even zacht-melodieuze of krachtig-geslagen ‘vers libres’ heeft
geschreven als Verhaeren en van Lerberghe, - Verhaeren vooral in zijn Les
Campagnes hallucinées, 1893, Les Villages illusoires, 1895, Les Villes tentaculaires,
1895, Les Heures claires, 1896, Petites Légendes, 1900, - van Lerberghe in zijn
Entrevisions, 1898, en La Chanson d'Eve.
De drie eerstgenoemde bundels behoren, ondanks de gebreken, die men er kan
in ontdekken, tot de meest sugjestieve en eigenaardigste verschijnselen in de
gezamenlike dichting van deze tijd.
De eerste is, in een opeenvolging van op zich zelf staande taferelen, van elkaar
gescheiden door de intermezzo's van een gek, un fou, het aangrijpende treurspel
van de in pauperisme en onwetendheid ondergaande landbouwerstand in zo menig
Vlaams dorp; de tweede is een défilé van zonderlinge, haveloze, sluwdomme, deels
half-zinneloze, deels half-misdadige barbaren, halfwilden en instinktmensen, verlicht
door de rode gloed van brandende hooimijten en hoeven, nagejoeld door al de
klavieren van de winterstorm; de derde is, in een breed geborsteld fresko, de
arrogante rijkdom en de ziel en lichaam verkankerende armoe, de nijverheid en de
handel, de epidemiën en de woelingen van een moderne Groot-stad.
Tot welke kracht van uitdrukking; tot welke muziek Verhaeren de gueuse
déguénilleé van zijn Eksellensie Voltaire weet in staat te stellen, zou ik met haast
elk stuk uit deze bundels, vooral uit Les Villages illusoires, kunnen bewijzen.
Nu ik mij moet beperken, mogen enkele voorbeelden volstaan.
Een viezioen van regen, zo sugjestief als een impressionisties landschap van
Baertsoen, Claus of Heijmans:
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Longue comme des fils sans fin, la longue pluie
Interminablement, à travers le jour gris,
Râcle les carreaux verts avec ses ongles gris,
Infiniment, la pluie,
La longue pluie,
La pluie.

Het slaan van middernacht in de verre dorpen, van kerk tot kerk:
Les minuits durs sonnent là-bas,
A sourds marteaux, comme des glas,
De tour en tour les minuits sonnent,
Les minuits durs des nuits d'automne,
Les minuits las.

De noodklok nu:
Et le tocsin qu'il frappe à battants lourds
Tangue et tempête....
Et les tocsins cassent leurs bonds de sons
Aux quatre murs de l'horizon.

Heerlik de herfstorkanen in deze stroof:
Sur la bruyère longue infiniment
Voici le vent cornant Novembre,
Sur la bruyère infiniment
Voici le vent
Qui se déchire et se démembre,
En souffles lourds battant les bourgs,
Voici le vent,
Le vent sauvage de Novembre....
--------Le vent sauvage de Novembre,
Le vent,
L'avez-vous rencontré, le vent,
Au carrefour des trois cents routes,
Criant de froid, soufflant d'ahan,
L'avez-vous rencontré le vent,
Celui des peurs et des déroutes;
L'avez-vous vu cette nuit là
Quand il jeta la lune à bas,
Et que, n'en pouvant plus,
Tous les villages vermoulus
Criaient comme des bêtes
Sous la tempête?

Slechts met grote moeite weersta ik aan de verzoeking, om, uit Le Sonneur, het
angstig heen en weer fladderen, het verkoold neervallen van de door een torenbrand
verdreven nachtvogelen,
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of een plaats uit Le Silence, namelik de verpersoonliking van het zwijgen, over te
nemen.
Ik wil echter liever een gedicht uit Les Campagnes hallucinées mededelen, een
Chanson de Fou, iets als het verhaal van een nachtmerrie, uitgestameld door een
heuse krankzinnige, het werkelike, bijna reëel aandoende herleven en her-beleven
van een hallusienasie.

Chanson de fou.
Brisez leurs pattes et vertèbres,
Chassez les rats, les rats.
Et puis versez du froment noir,
Le soir,
Dans les ténèbres!
Jadis, lorsque mon coeur cassa,
Une femme le ramassa
Pour le donner aux rats.
Brisez leurs pattes et vertèbres!
Souvent je les ai vus dans l'âtre,
Tâches d'encre parmi le plâtre,
Qui grignottaient ma mort.
Brisez leurs pattes et vertèbres!
L'un deux, je l'ai senti
Grimper sur moi, la nuit,
Et mordre encor le fond du trou
Que fit, dans ma poitrine,
L'arrachement de mon coeur fou.
Brisez leurs pattes et vertèbres.
Ma tête à moi les vents y passent,
Les vents qui passent sous la porte,
Et les rats de haut en bas
Peuplent ma tête morte.
Brisez leurs pattes et vertèbres.
Car personne ne sait plus rien,
Et qu'importent le mal, le bien,
Les rats, les rats sont là, par tas!
Dites, verserez-vous ce soir
Le froment noir
1)
A pleines mains, dans les ténèbres?

Ik weet niet, of de jonge meester van St. Pieters-Jette, of Eugeen Laermans zich
tot het schilderen van zijn Landverhuizers uit het Antwerps Muzeum heeft laten
bezielen door Le Départ,

1)

Les Campagnes hallucinées.
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dan wel of Verhaeren is geïnspireerd geworden door het zien van het schilderij. Het
kan ook zijn, dat geen van beiden het werk van de ander vroeg genoeg gekend
heeft, om er de invloed van te ondergaan; maar zeker is het, dat beiden een levend
de

document humain voor de maatschappelike geschiedenis van het einde van de 19
eeuw hebben voortgebracht.
De gebreken, welke Verhaerens kunst aankleven, zijn even in het oog vallend
als zijn hoedanigheden; daargelaten de vrij vele barbarismen, welke men hem ten
laste legt, vergroot hij dikwels gestalten en gebaren buiten alle verhoudingen van
waarschijnlikheid, en gebruikt zo aanhoudend en uitsluitend krachtige, geweldige
fieguren en woorden, dat hij er soms eentonig door wordt - en zelfs een enkele maal
hol en retoriekaal.
Zeer juist karakteriezeerde Mockel Verhaeren als een ‘enfant sauvage de Hugo.
Poète du sursaut, de la sensation soudaine, il trouve en des visions énormes, par
des heurts de lumière, un décor égal â ce que contient d'émotion sa grande voix
lyrique. Mais cette parole qui sait épandre le lyrisme se gonfle aussi en éloquence;
et c'est alors la déception de vers plus sonores que solides, ou prosaïques et sans
noblesse. Prosaïques, certes: mais toujours vivifiés de trouvailles, soulevés par je
ne sais quelle puissante brise qui monte des strophes, nous enveloppe et sait nous
emporter.’ Een klein gedichtje uit Les Heures claires leg ik noch hierbij, om aan te toonen,
dat de dichter ook uitmunt in het uitzeggen van tere, liefelike gevoelens.
Le ciel en nuit s'est deplié
Et la lune semble veiller
Sur le silence endormi.
Tout est si pur et clair,
Tout est si pur et si pâle dans l'air
Et sur les lacs du paysage ami.
Qu'elle angoisse, la goutte d'eau
Qui tombe d'un roseau
Et tinte et puis se tait dans l'eau.
Mais j'ai tes mains entre les miennes
Et tes yeux sûrs, qui me retiennent
De leurs ferveurs, si doucement;
Et je te sens si bien en paix de toute chose,
Que rien, pas même un fugitif soupçon de crainte,
Ne troublera, fût-ce un moment,
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La confiance sainte
1)
Qui dort en nous comme un enfant repose.

***
Met Gilkin, Giraud, gene geboren in 1858, deze in 1860, keren wij terug tot de oude
tradiesies van de Franse prozodie, en meer biezonder tot die van Leconte de Lisle,
Léon Dierx, de Hérédia, Catulle Mendès, Sully Prud'homme, met andere woorden:
van le Parnasse contemporain en van Baudelaire.
Geïnnoveerd - wat men zo noemt innoveren in taalkundig of prozodies opzicht,
door het invoeren van nieuwe woorden, nieuwe kadansen en rythmen, - heeft geen
van beiden en ook geen van beiden legde er zich op toe. Van eerst af hadden zij
geen ander programma dan - zich tevreden stellende met de hulpmiddelen van de
taal en de versiefiekasie, zoals die waren op het ogenblik dat zij begonnen te dichten,
- verzen te schrijven, te maken, te siezeleren, die bij de jongste van beide meer
door de evoseerende plastiesieteit van het beeld, bij de oudste meer door diepte
van gedachte uitmunten en voor het overige zo volmaakt van bouw mogelik wezen
zouden.
Als versificateurs, poëtes ouvriers, in de gewone zin van het woord, zijn deze
beiden voorzeker door geen Frans-Belgies dichter overtroffen.
+
Het talent van Giraud heeft twee zijden - de ene, die ik, met een woord van
+
Banville, de funambuleske, de andere, die ik de epiese zou willen noemen. De
A. Giraud.
fumambuleske dichter schonk ons de twee kleine, in hun soort meesterlike
deeltjes, Pierrot lunaire, 1884, en Pierrot Narcisse, 1887; de epiese de twee boeken
Hors du Siécle, 1888 en 1894, en Les dernières Fêtes, 1891.
De epiese bundels kan ik niet beter vergelijken dan met de Légende des Siècles
van Hugo, waarvan zij echter de grootse, recht epiese viezie, de machtige, koninklike
adem en de hoge vlucht ontberen, of met Les Poèmes antiques en -tragiques van
Leconte de Lisle, waarvan zij echter noch de diepe, wijsgerige blik op het karakter
van een geheel tijdvak of een personaazje, noch de geniale gave tot het
dramatiezeren van een onderwerp bezitten.

1)

Les Heures claires.
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Giraud staat zowat tot Hugo en Leconte de Lisle gelijk in de schilderkunst Govert
Flinck en Fabritius tot Rembrandt, Jozef Lies tot Hendrik Leys, Joseph Sattler tot
Kranach en Dürer.
Dit neemt niet wech, dat, op doeken van kleinere verhoudingen, met minder
krachtige, vooral minder eigenaardige kleuren en omtrekken, met veel minder diepte
in de koppen en minder illuzie van leven in de gebaren, Giraud meer dan één
welgeslaagd karakter of tijdbeeld heeft voltooid - meestal karakters van al te vroeg
rijpe en ontgoochelde, bedorven, overrijpe en ziekelike naturen, beelden uit perioden
van oververfijning, verwijfdheid en verval.
Uitmuntend zijn b.v. Le Dauphin, Ladislas Laski, Le Prince au Vitrail, en vooral
Monseigneur de Paphos, die alle in mijn Poètes belges voorkomen.
Het hoogst van al staat wellicht La Confession de Henri III, een werkelik
diepgaande, wellicht wat te lang uitgesponnen ontleding van het zonderlinge état
d'âme van deze veelvuldig verdorven, gecomplieseerde vorstennatuur.
Ziehier, uit Hors du Siècle, een kort stukje, Les Mangeurs de Terre:
Au temps des Léliards et des têtes coupées,
Quand la Flandre à l'appel des tragiques beffrois,
Noyait superbement les princes et les rois
Dans le fleuve de sang des rouges épopées;
Avant de se ruer aux larges équipées
Et pour se préserver des suprêmes effrois,
Les communiers baisaient, sous le geste des croix,
Cette terre à laquelle ils vouaient leurs épées.
O mon rude Poète! O coeur plein du passé!
Silencieusement dans ton oeuvre enfoncé,
Gardant l'esprit flamand d'un mélange adultère,
Jamais je n'ai relu tes livres sans y voir,
Ainsi qu'en un cruel et splendide miroir,
1)
L'héroïque baiser de ces mangeurs de terre.

Ook onder de zuivere lieriese gedichten van Giraud zijn er, die tot het beste behoren,
wat de Parnassiens geschreven hebben. Voor dergelike stukken - heuse liederen,
zo zij in korter verzen gedicht waren, - b.v. La Voix chère, Soir de Province,

1)

Hors du Siècle, I.
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Les Regrets de l'Enfance, - vindt de dichter woorden van een wondere zoetheid,
een muziek, een tere, smeltende muziek op zich zelf.
Met een enkel paar strofen wil ik dit bewijzen:
Comme un pâle bouquet de jasmins et de roses
Le grand ciel s'est fané dans les langueurs du soir,
Et la nuit souveraine, ainsi qu'un fleuve noir,
Submerge lentement le sommet des toits roses.
Le grand ciel s'est fané dans les langueurs du soir
Comme un pâle bouquet de jasmins et de roses.

En deze:
Rouges lèvres d'enfants, lèvres simples et pures,
Qui buvez la jeunesse ainsi qu'une liqueur,
Rouges lèvres d'enfants, lèvres simples et pures,
Rouges lèvres d'enfants, pareilles à des mûres
Dont le sang saignerait doucement dans un coeur....
+

Wat Gilkin, ofschoon als kunstenaar, als verskunstenaar, tegen hem opgewassen,
+
toch, ondanks wellicht een grotere veelzijdigheid van onderwerpen en vormen,
I. Gilkin.
tot zijn mindere maakt, is het retoriekale karakter, aan een aanzienlik deel van
zijn werk eigen.
Men zou zeggen, dat welsprekendheid en lyriek voor hem een en dezelfde zaak
zijn -, altans hetzelfde wezen hebben.
Zijn poëzie is vóór al 't andere wijsgerig en bespiegelend. Hij gaat zelden uit van
de stemming van het ogenblik, van een rimpeling van het gevoel; des te meer van
een gedachte, een eigen gedachte of een, aan een wijsgeer ontleend, van een
opmerking, waartoe het leven hem aanleiding geeft, enz.
Stukken, die in hoofdzaak neerkomen op min of meer holle frazeologie, als
Litanies, naast andere, die zo geheel en uitsluitend kopwerk zijn, als La Prière du
Matin, Anatomie, of zelfs louter kunstig woordenspel, als Evocation, alle uit La Nuit,
1897, vindt men in al zijn bundels.
Parnassien evenals Giraud, helt Gilkin, wat de innerlike eigenschappen van zijn
poëzie aangaat, meer over naar Baudelaire, en zelfs een enkele maal naar deze
sous-Baudelaire, Rollinat, dan naar Leconte de Lisle of Dierx of de Hérédia.
De eigenlike Parnassien, met welke hij de grootste verwantschap oplevert, is
Sully Prud'homme. Tot tweemaal toe zelfs, in Mon Fils en Delicta majorum, geeft
hij een parafraze op een
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gedachte, vóór vele jaren door de académicien uitgedrukt in zijn Vaeu en deze
laatste ingegeven door de monaden-theorie van Platoon, namelik:
Du plus aveugle instinct je me veux rendre mattre,
Hélas! non par vertu, mais par compassion;
Dans l'invisible essaim des condamnés à naître,
Je fais grâce à celui dont je sens l'aiguillon.
Demeure dans l'espoir innommé du possible,
O fils le plus aimé qui ne nattras jamais!
Mieux sauvé que les morts et plus inaccessible,
Tu ne sortiras pas de l'ombre où je dormais.

Gilkin, op zijn beurt, spreekt zijn ongeboren afstammeling toe:
Ainsi, fils de mon âme extatique et ravie,
A jamais à l'abri de la réalité,
Tu m'attendras au soir du rêve illimité,
O toi que j'aime trop pour te donner la vie;

en elders:
Vous, en qui coulera le flux de nos artères,
Vous qui naîtrez, un jour, de nos reins gangrenés,
Innocents, vous paierez les crimes de vos pères
Et c'est dans vos douleurs que nos bourreaux sont nés.

Met voorbedachtheid heb ik al dadelik op dit paar gedichten gewezen, omdat hun
inhoud het algemene karakter van Gilkin's poëzie treffend doet uitkomen - namelik,
wat hij noemt haar satanisme, wat ik - met een juister woord noemen wil, zijn
pessimisme.
Om de zelfde reden ook zal ik van zijn zes tot nu verschenen bundels, La
Damnation de l'Artiste, 1890, Ténèbres, 1892, Stances doreés, 1893, Le Cerisier
fleuri, 1899, en La Nuit, 1897, bij voorkeur voorbeelden uit laatstgenoemd werk
ontlenen.
De schrijver stelt ons La Nuit voor als het eerste deel van een trielogie, waarin
hij, sur un plan lyrique, zegt hij, wil beschrijven le sublîme pélerinage de l'Enfer, du
Purgatoire et du Paradis.
Vermits de twee noch onuitgegeven delen L'Aube et La Lumière naar alle
waarschijnlikheid Vagevuur en Hemel moeten behandelen, is de bundel van 1897
dus het Inferno van de poëet.
‘Ce n'est pas un voyageur qui erre dans ces mondes augustes ou redoutables et
qui décrit ce qu'il y voit,’ zegt de dichter noch, ‘c'est un acteur multiple et passif, qui
les trouve dans l'intérieur de son âme.’
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Wij hebben vrede met de opvatting van de auteur, doch kunnen niet anders dan
betreuren, dat hij, uit het deel, waarboven hij zelf de woorden schrijft: Ici donc est
l'Enfer, niet een vrij groot aantal stukken geweerd heeft, welke ‘rien de bien infernal’,
niet eens ‘quelque chose de satanique’ opleveren, en die in elke bundel erotiese
poëzie zouden op hun plaats zijn: Le Désir, Camélias, Sur l'Oreiller, Clair de Lune,
Le Joueur de Cor, enz.
Als vreesde hij, dat de lezer het sataniese, dat hij in zijn voorwoord belooft, niet
voldoende alléén herkennen zou, heeft de dichter er voor gezorgd, in een zevental
stukken telkens en telkens er op te wijzen, dat men van hem niets dan kreten van
opstand, wanhoop, walging, verwachten moet.
In zijn Invocation, het eerste stuk van de bundel, luidt het:
Du fond du gouffre infect en pleurant je t'invoque,
Muse des Désespoirs, Reine des Insurgés,
Toi qui versas la haine au coeur des affligés,
Mère du spleen bizarre et de l'horreur baroque!
Soûle-moi de baisers! Soûle-moi de poison!
Et jusque dans l'azur des cieux inaccessibles
Comme un soleil levant fais sauter ma raison,

verzen, waarvan ik het laatste, om het mislukte beeld, niet mooi kan vinden.
De andere stukken zijn Le mauvais Jardinier, Anatomie, Promenade, Le Pénitent,
Stercoraires en Méduse. Alle, Anatomie uitgezonderd, behoren tot de beste uit het
boek. De twee laatste schrijf ik over.

Stercoraires.
A la face du ciel, chez les peuples du Gange,
Toutes les saletés des villes sans égout
- Pour la mouche et le ver délicieux ragoût Bavent sur le pavé leur innommable fange.
Des tas de détritus et de déjections
Où dans l'ordure luit la blancheur des cadavres,
Forment des continents de caps mous et de havres
Qu'un liquide puant baigne d'infections.
Bouses, fumiers malsains, carcasses et charognes
Brasillent au soleil qui fait fumer leur jus.
Les vautours vidangeurs et les aigles goulus
Disputent ce festin aux macabres cigognes.
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Puis, repus de poisons, loin des lieux habités,
Ils cherchent pour mourir les hauts monts solitaires
- Les poètes aussi, pareils aux stercoraires,
Mangent les excréments des boueuses cités.
Les intestins chargés de pourriture humaine,
Dont le venin leur brûle et leur corrompt le sang,
Sur leurs Himalayas ils crèvent en poussant
1)
Un effroyable cri de douleur et de haine.

Méduse.
J'ai vu. Les autres n'ont point d'yeux; que verraient ils?
Sorcière empoisonneuse aux rampantes manoeuvres,
J'ai vu tous tes pensers, tes désirs et tes oeuvres
Sourdre dans tes cheveux en reptiles subtils.
Hideux, gluants, glacés, écaillés de béryls,
Par torsades, aspics, vipères et couleuvres
Couronnent de terreur ton front pareil aux pieuvres
Echevelant dans l'eau leurs tentacules vils.
J'ai vu. Je ne suis point dupe des lèvres fraîches,
Ni des chairs où sourit le blond duvet des pêches,
Ni des yeux où l'enfer feint la clarté des cieux.
Ma tête aussi, Méduse, est froide et meurtrière,
Et je pétrifierais tes serpents vicieux,
2)
S'ils osaient seulement frôler mon front de pierre.

De ware kern van het boek, tevens de glanspunten ervan, zijn, benevens de reeds
genoemde stukken, en die, welke in Poètes belges voorkomen, La Capitale, en het
aangrijpende slot, een soort van breed-opgezet muziekaal largo, Glas:
O cloches lourdes, cloches lentes,
Dolentes,
Râlantes,
Cloches de deuil, cloches d'alarmes,
En armes,
En larmes,
Sonnez, cloches, cloches funèbres,
Ténèbres,
Ténèbres!

In La Nuit, Le Cerisier fleuri, in de andere bundels ook, komen verzen voor, die in
zoetluidendheid van taal niet hoeven onder te doen voor de zuiver lyriese strofen
van Giraud.
Dat Gilkin herhaaldelik een of ander beroemd en algemeen

1)
2)

La Nuit.
La Nuit.
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verspreid meesterstukje van een onsterfelike nazingt, zoals b.v. in Lied de Mai
Goethe's Wie herrlich leuchtet mir die Natur, kan wel niemand euvel nemen, vermits
hij in zijn voorwoord bekent: Une partie de ce recueil ne m'appartenait pas avant
que je l'eusse prise.
***
+

Verscheidene dichters van wezenlike verdienste, die echter met de beide vorige
+
tot dezelfde richting behoren en van wie de werken dan ook, zonder enige
F. Séverin.
naäperij, nagenoeg hetzelfde algemene karakter vertonen, moet ik, tot mijn
leedwezen, ter zijde laten.
Dezen zijn, benevens de keurige sonettendichter van Aremberg (1854), Valère
Gille (1867), de schilder-letterkundige Jean Delville (1868) en Fernand Séverin
(1867), een wel wat eenzijdig, doch fijnbesnaard gevoelspoëet, van welke deze drie
deeltjes, Le Lys (1888), Le Don d'Enfance (1891), Un Chant dans l'Ombre (1895),
onder de tietel Poèmes ingénus verenigd in 1899, uitstekend gekenschetst worden
in hun tweevoudig karakter van zielen-eenvoud en elegiese natuurliefde door deze
twee korte stukjes: L'heureuse Enfance en La Couronne.

L'heureuse enfance.
Mon souvenir s'en va vers ce pays plus doux
Où, dans un pur secret, j'ai grandi loin de vous!
Là, parmi la beauté des choses ingénues
Que vos plus fiers désirs n'auront jamais connues,
Etendu comme en rêve, au bord des bleus étangs
Qu'enchante le reflet d'un fabuleux printemps,
Pardonnez, âmes soeurs, à ce qui fut un songe!
J'aurais pu dédaigner le monde de mensonge
Où, parmi votre amour, l'exil est moins amer;
Et, malgré les grands yeux dont le souvenir cher
M'aurait suivi longtemps dans ce vallon suprême,
Peut-être, chère enfant, vous oublier vous-même....
C'était assez pour moi du seul bonheur des yeux.
L'aspect, le seul aspect, d'un monde harmonieux
Y contenait si bien ma plus lointaine envie!
1)
Un horizon si pur environnait ma vie!

La couronne.
J'ai revu ma forêt, captive des hivers,
S'éveiller mollement à de tièdes haleines:
Déja, dans l'air plus bleu, les grands arbres sont verts,
Et le parfum des bois s'exhale vers les plaines.

1)

Un Chant dans l'Ombre.
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C'est un bonheur antique et toujours inconnu:
Mon coeur, mon simple coeur, tremble devant ces choses!
Tout perlé de rosée, un feuillage ingénu
Palpite, ce matin, sur mes forêts écloses.
O Muses! si l'écho d'un amour si profond
Lui survit, grâce à vous, dans mes chansons prochaines,
N'offrez point d'assouplir aux rides de mon front
L'indocile rameau des lauriers ou des chênes.
Les feuilles s'entr'ouvraient, frêles comme des fleurs!
Oh! qu'un léger rameau de ces feuilles tremblantes
Où la froide rosée aura laissé des pleurs,
Couronne à tout jamais mes tempes indolentes!
A de plus mâles fronts les orgueilleux bandeaux!
Puissé-je, sans renom, vivre loin de la vie,
Et rentrer, tout entier, aux limbes virginaux
1)
D'où mon âme d'enfant n'était jamais sortie.

(Wordt vervolgd).

1)

Un Chant dans l'Ombre.
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De winden rennen....
De winden rennen om 't kreunend huis,
Dat dreunend rinkinken de ruiten;
Het beuken en steunen is overal....
De bladeren zuchten in hun val,
Die oude blâren daar buiten.
En ik sluip alleen door het luisterend huis....
Alléén in het kille duister,
Dat den bangen schrik van mijn angsten draagt;
En àldoor de wind, die huilt en klaagt,
Die verwijt en dreigt.... die de blaadren jaagt
Van de boomen die oud zijn en huivren....
Niets dan stormend geweld, dat aan komt gerend
En breekt wat niet willoos wil buigen....
O 't fluistrend geheimnis van 't duister huis!
Het verleden dat eenmaal geleden scheen,
Stormt òp met den storm.... en klaagt uit in geween
Het ééne, dat nooit is gestorven....
JEANNETTE NIJHUIS.
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Over kunst en kunstkritiek
Door J. Tersteeg.
In ‘De Arbeid’ deed ik indertijd ten eerste een poging om de onvruchtbaarheid van
elke diskussie over kunst teoreties aan te tonen, en ten tweede een poging om
enkele elementen te konstrueren, die ten grondslag zouden kunnen dienen aan een
metodiese wijze van kunst-kritiseren. Twee pogingen dus, die in haar wezen elkaar
geheel tegenoverstaan. Mijn gedachtengang bij dat schijnbaar onlogies streven was
ongeveer deze: aan de ene kant is redenerenderwijs het onnutte, beter gezegd het
niet-tot-een-resultaatleidende, van kunst-polemiek zeer sterk te verdedigen - aan
de andere zijde is de neiging tot kritiek een zó onafscheidelik kenmerk geworden
van bijna elke levensuiting, dat de praktijk tot afwijking van zo-even genoemde teorie
dwingt, m.a.w. de onmogelikheid om een ingewortelde zucht uit te roeien, wijst
vanzelf op het gewenste om die zucht te leiden, in te perken, er rekening mee te
houden.
Een hoofdkenmerk, tevens een bestaans-voorwaarde, van elke kunstvorm is:
vrijheid. De kunstenaar ziet, hetzij om, hetzij in zich - en straalt daarna, produserende,
het geziene door de kern van zijn eigen persoonlikheid heen naar buiten uit. Men
noeme die kern ziel, temperament, bestaans-middenpunt, levensessence - om 't
even; de voorstelling van het verloop der kunstwording blijft deze: het waargenomene,
het in emootsie omgezette zien van de artiest filtereert door zijn individualiteit, en
de neerslag is - kunst. Daar nu de aard van het filtrum, de gesteldheid der lens, ook
het karakter van 't geproduseerde bepaalt, is, bij de eindeloze veelheid der individuen,
ook een onbegrensd aantal
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variëteiten van uitingswijze te verwachten. En daar bovendien zowel de wijze van
zien als de gesteldheid van het waarnemingsen het projeksie-orgaan - ziel,
temperament.... - het onbetwistbaar en karakteristiek eigendom van de artiest blijven,
mag besloten worden, dat vrijheid in opnemen en weergeven de eerste, tweede en
derde voorwaarde is waaronder hij werken, ja bestaan kan. Wie kunst tracht voort
te brengen, die zijn innerlikste levenskern niet raakte, doet schade aan zijn ziel. Wie
kunst tracht voort te brengen, die in dienst staat van on-zelfgevoelde overtuigingen,
verkoopt zich. En wat hij voortbrengt, is surrogaat.
Met deze redenering tot basis valt tot het hopeloze van elke diskussie over kunst
te besluiten. Zowel kunst-produksie als kunstappresiaatsie zijn ten slotte zó
persoonlike dingen, dat het in kongres opstellen van normen, waaraan men die
beiden zou willen vastleggen, teoreties 'n dood-geboren poging is.
Ziedaar, in ongeveer dezelfde vorm, mijn eerste stelling nogmaals, maar beknopt,
aangeduid. De tweede laat zich als volgt samenvatten.
Bijna iedere levens-beweging is, direkt of indirekt, 'n vorm van kritiek, immers 'n
terugslag op de daad van 'n ander, een reaksie op een aksie, een refleksbeweging
op een prikkel, een negatieve handeling, door een positieve uitgelokt. Onbewuste
kritiek op 'n waargenomen uiting geeft menigmaal aan een gelijksoortige, doch van
de onvermijdelike ‘andere’ zijde geziene, uiting het leven. Alleen de tevredenen,
dus de onnozelen, kritiseren niet. En nòg is eigenlik hun keuze van een levensrichting
kritiek op die van anderen.
Terwijl nu aan de ene kant de waarde van kritiek ernstig betwijfeld kan worden,
dwingt de bestaande toestand anderzijds er rekening mee te houden. En ten slotte
is het zeer de vraag of niet het over-en-weer kritiseren, dat onze tijd kenmerkt indien zelfs onnut - beschouwd moet worden als 'n teken van leven, van strijdlust,
van geloof-aan-een-ideaal zelfs, en als zodanig waard is om behouden te blijven.
Strijd - ook zonder resultaat - is ontegenzeggelik een ding van niet geringe waarde.
Met 'n zekere ironiese minachting wordt hier en daar gewezen op de kritiekmanie,
die - om op beperkter gebied te blijven - in 't bizonder onze publiserende kunstenaars,
half- en niet-kunstenaars tegenwoordig kenmerkt. Deels komt die spot van hen, die
uit een
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sosiaal oogpunt de tijden te hachelik vinden, dan dat kracht en talent verspild zou
mogen worden aan beweringen over abstraktheden als kunst. Maar is er dan alleen
bróod noodig in de toekomststaat? Is er een sterk, gezond, dankbaar volk denkbaar
zonder kunst? - Deels ook komt die minachting van de oude school, die zich de
leiding heeft voelen ontvallen, die nog wel graag alléen aan het roer zou staan, die
't met lede oogen aanziet dat de jongeren ook durven meepraten. En natuurlik staan
zij, die maar 'n heel zwak stemmetje hebben, en zich slecht verstaanbaar kunnen
maken, 't hardst te dringen, in de hoop dat zij op den duur ook wat mee te praten
zullen krijgen.
Het is, alweer, de vraag, of het niet z'n nut kan hebben: dat geroep, gevit,
gewoordenwissel aan alle kanten vrijuit z'n gang te laten gaan. Wie weet, wie weet....
zal er te langen leste niet klaarheid ontstralen aan die verwarde duisternis van
ideeënmenging, zal niet eindelik een overwinnende basis-gedachte zich losmaken
uit die knoedel op elkaar gebotste meningen, zich losmaken, opstijgen, en als 'n
door àllen gezien licht hangen blijven boven het slagveld van overtuigingen....
En zo spitst zich dan deze redenering opnieuw toe tot dit einddoel: een poging
te wagen tot het leggen van een grondslag, een schema van artistieke
verstandhouding. Een vermoedelik nutteloze, een waarschijnlik foutieve poging tot
verzoening, tot het stichten van een gemeenschappelik kunstgeloof, een nader
bijeenbrengen van, in een eigengeschapen kring gevangen, elk op zichzelf door de
kunstwoestijn dolende, individuen.
Nutteloos, foutief - omdat ook hier de sirkel, waarin nood wendig elk denkbaar
betoog voorbeschikt is rond te lopen, zich sluiten zal, omdat nooit twee meningen
elkaar volkómen zullen bedekken, nooit twee mensen elkaar gehéel verstaan, alle
druppels, die te zamen een oseaan vormen, niet ophouden elk op zichzelf een
druppel te zijn!
Maar als elke levens-uiting in haar aard niet anders is dan een poging, dan een
trachten naar een ongezien, slechts voorgevoeld doel, dan heeft ook déze poging
haar recht van bestaan: een vingerwijzing te wagen naar richting, naar harmonie,
naar meerder eenheid in dat geweldig overheersende levenselement - kunst.
Een vorig maal leidde ik die poging in door een toegepast voorbeeld; korter dan
ik wel wenste, ontleedde ik 't werk van
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enkele onzer 't meest door de heersende kunstsmaak op de voorgrond gejaagde
auteurs - met de bedoeling om aan te tonen, dat die smaak vals, de maatslaande
kritiek, die hem ontwikkelde, onjuist is, en dus de elementen, waaruit de hedendaagse
literaire kritiek is opgebouwd, verworpen behoren te worpen. Tans is 't mijn bedoeling,
die toegepaste metode latende varen, op enkele beginselfouten te wijzen, die naar
mijn mening, aan een zuivere beoordeling van kunst in de weg staan.
In hoofdzaak wortelen mijns inziens die prinsipiële dwalingen in de zucht tot
rubriseren, in het hardnekkig pogen om het een-en-ondeelbaar geheel ‘kunst’ te
doen vervallen in opzichzelf bestaanbare stukken, elk geschikt tot het dragen van
een van presiese omschrijvingen voorzien etiketje. De voorstelling toch alsof er,
naast elkaar, enige scherp afgelijnde soorten kunst bestaan, wier waarde onderling
te vergelijken valt, lijkt mij te enemale onjuist. En dwazer nog de voorstelling, als
zouden die soorten, behoorlik geklassifiseerd, naast elkaar uit te stallen zijn, om nu
aan een jury het toekennen van een prijs over te laten en het dekreteren welke
kwaliteit de beste en voordeligste is.
Zeker, het is in de praktijk heel geschikt, om er een paar namen op na te houden
die dienen kunnen als gedachtesteun, als konversaatsie-bruggetje, als middel om
elkaar, bij het toch al zo houvastloos, vaag denkbeelden-gepingpong, de soms
wonderlik in onverwachte richting hippende woord-ballen wat sekuurder toe te
kaatsen. Maar voor méer dan louter wóorden mogen die namen niet worden
aangezien. Om ze ongeschonden te kunnen ekspediëren, is het ongetwijfeld niet
kwaad, onze denkbouwsels over kunst tijdelik uiteen te nemen en de stukken elk
afzonderlik in een geëtiketteerd papiertje te pakken. Maar de ontvanger behoort te
begrijpen, dat die stukken op zichzelf niets betekenen, en zich te haasten ze weer
bijeen te voegen.
Zeker, het individu wijzigt zich met zijn levensjaren, zelfs het meest-konservatieve;
hoe te meer dus de artiest; en de mensheid in haar geheel evolusioneert zich met
de wisseling der geslachten. Vandaar dus stage vervorming, soms zelfs geheel
nieuwe vormaanname van de door het individu, door de massa, als kunst
uitgestraalde visie-inslorping. Maar even zo zeer, als in elke periode van het bestaan
der mensheid, die mensheid het kriterium bereikte van het in die periode bereikbare,
en zij dus beoordeeld
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moet worden naar het toen bereikbare (van een opzettelik of uit lauwheid beneden
de stijggrens blijven door een mensdom en bloc kan toch geen sprake zijn) - even
zo goed is het vergelijken van de kunstproduksie uit een bepaald historietijdperk
met die uit een ander, om door die vergelijking tot een meerwaardigheid van een
der beiden te besluiten, een onjuistheid. Te meer, daar zo min in de geschiedenis
der mensheid als in die der kunst de absolute zekerheid te vinden is, dat die
geschiedenis een opgaande lijn, en geen kringloop, volgt.
In verband hiermee lijkt het mij verwerpelik, uitdrukkingen te bezigen als: ‘de
romantiek heeft afgedaan,’ ‘het naturalisme is dood,’ of dergelijke; in de kunst héeft
niets afgedaan, gáat niets dood. Zodra we met zekerheid de aftocht of het sterven
van een verschijnsel kunnen konstateren, dat we voor kunst hielden, dan kunnen
we ook met evenveel zekerheid aannemen, dat zulk een verschijnsel alles geweest
kan zijn - behalve kunst.
Herhaaldelik zijn er periodes in de geschiedenis der kunst geweest, die zich
kenmerkten door het sterk geprononseerd op de voorgrond treden van 'n krachtige
artistieke persoonlikheid, die met de door hem voortgebrachte kunst zijn tijdperk
stempelde, het door anderen voortgebrachte overheerste, opslokte. Zo Victor Hugo,
zo Emile Zola, ieder op hun wijze. Het geweldige licht, waarmee ze de kunstzoekende
ogen tot zich trokken, gaf dan aanleiding tot het beweren, dat er geen ander licht
meer bestond. Nu was de romantiese school, dan de realistiese de énig ware. En
ten slotte heeft niet alleen elke ‘school’ - gesteld dat de kunst zich überhaupt ‘scholen’
láat - recht van bestaan, maar heeft niets minder dan, bijvoorbeeld, de Zolaiese
‘school’ zèlf ten duidelikste doen zien hoe weinig 'n kunst-etiket betekent. Voor mijn
part noeme 'n indelings-zuchtige Zola realist, naturalist - wat mij betreft, ik zou geen
artiest weten te noemen die hartstochteliker, méer ‘éperdument’ de dingen om zich
heen opgloeide tot 'n boven-reëel schoonheids-ideaal. En is er éen boek van hem
aan te wijzen, waarin niet simboliek, voor Maeterlinckse niet onderdoend, menige
bladzij als tot een gebrand glazen kerkraam maakt, door welks transparantheid het
kleurige licht der diepere bedoeling zeeft? En raakt niet dat simboliese op enkele
plaatsen - ik denk aan ‘Le Rêve’ - tot na aan mistiek?
Kunst - hulpeloos, eng-beperkt woord voor eindeloze onbe-
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grensdheid - omvat àlles in éen, laat zich niet delen in op zichzelf onbestaanbare
enkelheden, die, na elke mislukte scheidings-poging, onweerhoudbaar toch weer
samenvloeien tot éen ondeelbare eenheid.
Dat kunst een neerslag zijn wil van een levens-waarneming - daarover zijn we 't
vrijwel allen eens. Maar volgt hier nu niet dadelijk de mogelikheid uit van eindeloos
vele kunstuitingen, en het goed recht van elk dier uitingen tevens, daar niemand
immers een ander het recht van diens individuele levens-waarneming zal willen
ontzeggen?
Ik kan me zeer goed voorstellen, dat iemand liever ‘Psyché’ leest dan
‘Kamertjeszonde,’ ‘Een nagelaten Bekentenis’ liever dan ‘Nacht-Silene,’ of omgekeerd
- daar immers de een in ‘Nacht-Silene,’ de ander in ‘Kamertjeszonde’ het scherpst
z'n eigen aanvoeling van het leven hervoelt, en terugvinden van het intiemste ik
toch wel een heerlike aandoening is bij het genieten van kunst. Maar onbegrijpelik
is me het drijven van hen, die het leven zagen als Heijermans, Coenen, Emants,
om nu het werk van Couperus, Marie Koning, Borel buiten de kunst te schuiven, of
1)
omgekeerd . Uit een, waarschijnlik al wat bejaarde, Jonge-Gidsaflevering herinner
ik me een uitspraak van Heijermans over het door Couperus in elkaar klepklapperen
van romans, die ontegenzeggelik techniese verdiensten bezitten, maar als weergave
van het leven elke betekenis missen. Niets komt me onjuister voor dan zulk een
uitspraak. Alle overwegingen betreffende techniese vaardigheid - die, terloops
gezegd, naar mijn schatting misschien niemand onzer literatoren zò overvloedig
bezitten als juist Couperus en Heijermans - daargelaten, lijkt het mij een nutteloosen eigenlik een onmogelikheid, uit te willen maken of de een dan wel de ander het
leven gaf zoals 't zich wezenlik voordoet. Elk hunner geeft het weer zoals het hem
beroerde, en de een liet zich door 'n andere omgeving, door andere mensen, dingen,
gewaarwordingen aanfleuren dan de ander. Dat was z'n vrij recht als artiest, dat
was misschien zelfs een niet-anders-kunnen voor hem. En op mij werkt ‘Het Boek
van Nirwana’ (Metamorfoze)

1)

Ik moet nu en dan noodwendig óok wel met ‘onderscheidingen’ werken, om wat duideliker te
zijn. Men neme daarom vergelijkingen of voorbeelden als de onmiddellik voorafgaande niet
te nauw op.
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even aangrijpend-echt, even ‘poignant’ als ‘Een Biecht’ (Kamertjeszonde) of
‘Bordeelschets’ (Jonge Gids, 1e jaarg.).
De verwarring in deze materie is vermoedelik voor 'n deel te wijten aan de uiterst
vage betekenis, de weinige dadelikheid van t begrip ‘leven’ - voor de een 'n groot,
voor de ander 'n klein woord. Laten we ons toch niet doen wijsmaken, dat dat ‘leven’
als 'n vast, omgrensd iets voor ons staat, bij wijze van 'n standaard-model, waarnaar
elk artiest te werken heeft. De kring, gevuld door de werkingssfeer van onze zintuigen
- ziedaar voor elk onzer het ‘leven’ afgebakend. Die kringen deinen, krimpen, vloeien
uit, schuiven deels of geheel over andere kringen heen, zijn voor de een bijna 'n
punt, rekken voor de ander zich naar eindeloosheden - maar, tot nog toe altans,
bewegen we ons elk in zo'n sirkel. En ik weet niet waarom hij, die zich hartstochtelik
midden in 't gewoel stortte, die léefde met al z'n temperament, z'n zien, z'n voelen,
die zich duizelen liet langs afgronden, zich smijten door stormen, die de strijd, de
botsing, de revoluutsiën zocht, die het leed en de honger en de ellende van millioenen
méeleed - waarom zo iemand zuiverder, hoger kunst zou vermogen te geven dan
hij, die zich van de wereld afkeerde, die, ergens in de diepdode stilte van afgestorven
eenzaamheid, het wereldrumoer, onverstaan, hoog over zijn hoofd liet heengieren,
zijn ‘leven’ kiezend in een met niets dan een bos, 'n paar bergen, de lucht, z'n eigen
gedachten, gevulde kring.
Het is welbeschouwd alleen déze eis, die men de scheppende kunstenaar stellen
kan: dat hij ons het door hem gebodene aannemelik maakt. Wie zal trouwens, als
een artiest hem een stuk kunst voorlegt dat gekonsipiëerd en vastgelegd werd in
een levensmilieu, hem totaal onbekend en zelfs nooit voor hem bereikbaar, - wie
zal dan kunnen beoordelen of die artiest het ‘leven’ zag in z'n juiste staat? En wat
zou 't zelfs tot de waarde van dat stuk kunst af of toe doen, wanneer 't ontworpen
was naar geen enkele denkbare, ja, naar een teoreties als niet eksisterend bewijsbare
werkelikheid - mits het gebodene ons door de gever aannemelik is gemaakt?
Daarom vraag ik voor de kunstenaar onbeperkte vrijheid, vrijheid van zien, vrijheid
van weergeven, loszijn van al wat zweemt naar voorschrift, school of regel. Tous
les genres sont bons, sauf le genre ennuyant - een wijdere uitlegging van die half
in
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scherts, half in ernst neergeschreven uitspraak leidt tot hetzelfde als wat ik hier te
bepleiten meende. Geen enkel genre worde als het énige uitgeroepen; elke uiting
van de artiest zij gewaardeerd, mits hij ons zijn emootsie doe méevoelen.
Onmiddellik aan het bovenstaande verbindt zich een protest tegen het in dienst
stellen der kunst van de een of andere bewijsvoering. Kunst is doel, geen middel;
wie zal z'n liefste, van wier schoonheid hij verrukt is, als reklamebiljet voor een
higiëniese leefwijze, of 'n andere weg tot schoonheid, aan de wand spijkeren? Zeker,
niemand brengt voort zonder doel, al zou z'n doel alleen maar zijn: te tonen dat het
voortgebrachte schoon is; maar een andere roeping dan ons schoonheids-emootsies
te brengen heeft de kunstenaar niet, hetzij hij die emootsies wekt langs de lichte
wegen van aan het stoffelike ontrukte ziels-ekstase, hetzij hij daartoe nodig acht
ons langs de zwarte paden van zonde en misère te voeren. Wil de leidende kritiek
haar natuurlik doel: ons onbevangen en grenzenloos de bekoring van kunst te doen
genieten, harmonies blijven nastreven, dan behoort zij ons in de eerste plaats het
weerzinwekkend gejonas te besparen, waaraan zij de kunstuitingen der laatste jaren
heeft trachten te onderwerpen. Geen bourgeoisie, geen sosialisme, geen proletariaat
zal enig-en-alleen de kunst in haar wapenschild mogen voeren, geen bodem zal
kunnen aangewezen worden, waarop enig-en-alleen de kunst bloeien kan - aan
ons allen gelijkelik behoort ze, over ons allen gelijkelik heerst ze; wie ze wiedt, zal
ze vaster zien wortelen en weliger zien opwassen; bloesemen zal ze, waar niemand
ze verwachtte, sterven waar dwingende hand ze wilde doen kiemen; vluchten aan
wie haar riep, in de armen snellen van wie haar niet kende of verloren dacht. Z'n
haat en z'n liefde, z'n smachten en z'n bevrediging, z'n aanbidden en z'n huiveren,
z'n ekstase en z'n walging - zó als ze zijn van hèm alleen - moge de kunstenaar in
kleur, in geluid, in marmer, in schrift met onbeperkte vrijheid zijn medemensen
bieden, om der wille van scheppenszaligheid alléen; en niet dan om de emootsie
mogen we hem nàvoelen, niet vragend naar goed of slecht, niet zoekend naar
tendens van wèlke aard - in wat buiten en boven de scheiding der begrippen staat,
los is van al het aan tijd en tijdelik heersende sleur omstotelik gebondene.
Wel héel zwaar rust op ons de klauw van het in eigen af-
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dwaling opgeroepen monster: leugen-moraal, wel héel vast zijn we omvangen door
het in zelfgekozen knechtschap geknoopte net: leugen-konvensie - dat we niet
anders meer weten dan slavernij, niet anders meer kennen dan onderworpenheid,
en er toe geraakt zijn de vrijheid in haar wezen te ontkennen, alles te verlochenen
wat zich niet voegen laat in vooropgestelde wetjes, geborreld uit troebele diepte
van ons mufste binnenste. En wel heeft starre dogmatiek ons stevig vastgesnoerd
aan de martelpalen van uit angst en zwakheid geboren schijn-geloof, dat we ons
zelfs de mogelikheid niet meer kunnen denken van een ideaal, dat zich niet binden
laat en niet delen, onafhankelik van alle in hulpeloosheid geknutselde
denk-steunseltjes.
Wil men dit alles een belijdenis noemen van het geloof in ‘l'art pour l'art,’ waarvan
in onze dagen ook de laatste aanhangers wel schijnen gevlucht - mij is het wel.
Begeerliker lijkt me een ideaal, zolang het vrij in mateloze ruimte zweeft, dan wanneer
het, naar behoren gedetermineerd, jammerlik achter glas zit vastgeprikt.
Het is duidelik, dat aan de hier bepleite onvoorwaardelike vrijheid van artistieke
werkbasis ook een tegenwicht gesteld behoort te worden. De basis, waarop gewerkt
moet worden, bezit welbeschouwd, meer of minder bruikbaar, iedereen in zijn eigen,
hem behorende, individualiteit, in de persoonlike wijze waarop bij de binnen zijn
levenskring voorkomende verschijnselen waarneemt. Elk mens, die zien kan en
zien wil, is bijvoorbeeld in de gelegenheid de zon te zien ondergaan. Grijpt hij nu
die gelegenheid aan, en brengt hij het waargenomene tot uiting door te zeggen: ‘de
zon gaat onder,’ dan brengt hij niet alleen volkomen juist en voldoende omschreven
het door hem waargenomene in het daarvoor konvensioneel benodigde aantal
woorden ter kennis van hen, die tot dezelfde konvensie van waarnemings-mededeling
zijn toegetreden, maar hij toont tevens de aanwezigheid van de in hem bestaande
artistieke werkbasis, die immers niet noodwendig uit meer dan een atoom behoeft
te bestaan. Daarmee demonstreert hij zich echter nog niet als artiest. De man, die
in staat is een bemerkenswaardige gebeurtenis door middel van zijn (uitwendig)
waarnemingsvermogen over te doen gaan naar zijn (inwendig) opnemingsvermogen,
of die een overdenkenswaardige idee in zijn
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denkleven kan doen opkomen en innerlik tot rijpheid doen geraken - die man kan
zich dat ongetwijfeld in menig geval tot een niet geringe verdienste aanrekenen.
Die verdienste evenwel stempelt hem nog niet tot aktief kunstenaar, zelfs niet
wanneer hij ze in uiting omzet met behulp van de daartoe algemeen aangenomen
klanken of tekens, die, terloops gezegd, óok in het materiaal van de woordkunstenaar
voorkomen.
Artiest wordt hij eerst door de wijze, waarop hij het uit- of inwendig waargenomene
tot het mede-voelen van anderen weet te brengen, zodra hij bijvoorbeeld die door
hem opgenomen zonsondergang, die in hem gerijpte idee, in haar volle omvang
voor anderen voelbaar en aannemelik maakt. Zijn bizondere organisaatsie, zijn
studie, kennis en oefening ook, stellen hem in het bezit van de middelen daartoe.
Hij onderscheidt zich door het gebruik dat hij van die middelen maakt, door zijn
techniese roetine, door zijn vakkennis, door zijn vaardigheid in de behandeling van
het materiaal waarmee hij werkt, door zijn kunst van groeperen, scheiden,
samenvoegen, tegenstellen. Ik meen daarom zeer grote betekenis te moeten hechten
aan het formele gedeelte van een kunstwerk, hoge eisen te moeten stellen aan de
vakkundige roetine van de vervaardiger.
Aan deze voorwaarden toetste ik in bovengenoemd ‘Arbeid’-artikel het werk van
enkele hedendaagse, op de voorgrond geplaatste schrijvers, en het is me gebleken
dat velen zich daartegen hebben gekant. Toch meen ik dit standpunt te moeten
blijven handhaven. Een drinkglas, een appel, een kandelaar, zijn zeer eenvoudige
dingen van dageliks gebruik, en de loutere aanwezigheid dier dingen binnen onze
gezichtskring zal in negen-en-negentig van de honderd gevallen geen ander gevolg
hebben dan het, soms bijna onbewust, konstateren van die aanwezigheid, zonder
dat zich daarbij een artistieke aandoening manifesteert. Toch is het een feit, dat een
schilder, de indruk dezer dingen onder bepaalde omstandigheden door behulp van
een schilderij tot ons brengend, de hevigste en ongekendste aandoeningen van
schoonheid in ons kan verwekken. De artistieke middelen nu waarover hij beschikt,
stellen hem daartoe in staat.
Deze middelen zijn zeer verschillend en talrijk; de een zal, tot bereiking van zijn
doel, een uitgebreid, ja verkwistend gebruik er van maken, de ander er slechts zeer
enkelen van nodig blijken
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te hebben. Het is dan ook allerminst mijn bedoeling buitensporigheid of forsering te
verlangen, zoals door sommigen ten onrechte schijnt te zijn verondersteld. Ik wil
alleen bereiken, dat de betekenis der techniek in een kunstwerk niet wordt
onderschat. Tegenstander van alle dwang, vraag ik ook vrijheid in het aanwenden
der techniese hulpmiddelen, in zoverre het wezen der zaak er niet door wordt
verwrongen. De grote Noren, Zweden en Denen zijn er, om ons verbaasd te doen
staan van de reusachtige effekten die met een uiterste soberheid van
middelen-gebruik bereikt kunnen worden. Wie aandachtig de techniek van een
schitterend, tot zeldzame volmaking gestegen kunstwerk als Gösta Berling ontleedt,
of dit doet bij een boek van de bij ons nog te weinig bekende schrijvers Herman
Bang of Juhani Aho, zal met verbazing de pure eenvoud ontdekken, de strenge
beperking, waarmee de geweldigste effekten zijn bereikt; uit de onuitputtelike
voorraadarsenalen hadden ze maar enkele, schijnbaar gebrekkige, werktuigjes
nodig om hun doel te bereiken, niet zelden tevens de voortreffelikheid aantonend
van wat daar sinds jaar en dag met het opschrift ‘versleten’ lag gedeponeerd. En ik
moet hier denken aan wat soms in een Mauve, een Pointelin aan volmaking is
bereikt - bijna zonder verf. Toch wijst dit evenzeer op grondige vakkennis, op een
totaal beheersen der techniek als de analise van een werk, welks maker zich
onstuimig bediende van al wat maar voor 't grijpen lag, die niet alleen de enkele
kern gaf, maar alles aansleepte wat dienen kon om de voorstelling nog
overweldigender te maken, en die desnoods máakte wat niet voor de hand bleek
te liggen, vervormde of omsmeedde wat hem niet doelmatig leek. Die het materiaal
op het aanbeeld legde, en er de gouden vonken uit hamerde. Ik denk aan het
indigestie-gevende eet-hoofdstuk uit ‘Lourdes,’ aan Van Looy's ‘Nachtcactus’ - en
aan nog veel meer. Ook aan een Mancini, waarop de verf in razende werkkoorts
tot uitersten van kleur-geweldigheid werd gedwongen.
Elk woord is maar 'n ding van konvensie; eerst het groeperen der woorden kan tot
meerdere vrijmaking leiden. Maar ook dan nog blijft de waarde dier groepen zeer
relatief, omdat ze eerst tot leven komen door en in hem die ze met zijn
waarnemings-organen opneemt. Het is daarom heel moeielik, door middel van een
woordengroep absoluut te geraken tot de onmiskenbare uiting van
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een bepaalde bedoeling. Op elke individualiteit is de reaksie verschillend. Ook hier
dus de onvermijdelike sluiting van elke redeneersirkel tot stand brengend, moet ik
opnieuw de aandacht naar het betrekkelike van elke bewijsvoering leiden - derhalve
ook van mijn poging tot het vestigen eener basis-van-verstandhouding. Toch kan
die poging voor enkelen misschien enige waarde hebben, omdat zij een leidende
gedachte tracht te brengen in de bestaande, zo uiteenlopende metoden van
kunstkritiek, omdat zij een vingerwijzing hoopt te zijn in de richting ener algemene,
ideaaltoekomstige, kunstovertuiging, die uit kracht harer eenheid, kritiek ten slotte
een zalige overtolligheid zal maken.
Zou zulk een overtuiging te bereiken zijn, dan is er in de eerste plaats gebiedend
van node: verdraagzaamheid, eerlikheid, ernst, en - zolang we nog op weg zijn eerbied voor individuele overtuigingen. Grondig onderzoek wordt door dit alles niet
uitgesloten - en alleen onderzoek kan ten slotte tot verzoening en eenheid leiden.
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Speeluur
Door Ina Boudier-Bakker.
Uit de open schooldeur kwamen in geregelde orde de kinderen; schel waren de
witte boezelaars en licht-katoenen blouses in de straffe zon der straat, die lag een
oogenblik te voren verlaten en doodsch in de middaghitte van den zomer-stadsdag.
Eén oogenblik nog, liepen zij strak twee aan twee in de rij; staken dan over, dwars
door het plantsoen naar het grasveld daarachter; maar daar stoven plotseling de
voorste rijen uit elkaar, dàn elke rij daarachter, die pas op 't veld aankwam:
weghollend, zich verspreidend wijd over het grasveld, dat nu één gewemel van
kleuren was; opeens geworden vàn zwijgend stil liggen in zonnehitte, één joelend
gedraaf van kinderen, opjuichend hardblije kreten in de lucht; heen en weer rennend
zonder doel, alléén rennend om het vrij-zijn daar, uit de koele donkere orde-school,
in de vroolijke zon buiten.
Achter het veld, stonden vaal-stoffig de hooge boomen van het stadsplantsoen,
met bladen slap neerhangend van de hitte, van het stof van een heelen zomer; het
plantsoen, dat daar druilig kwijnde met zijn groene, vervelooze latjesbanken, waar
de zwarte stof, opgeschoffeld door 't draven der spelende kinderen, bleef hangen;
plek van onfrissche rust, waar voorbij druischte het verwijderd straatrumoer van den
groote-stadszomermiddag.
De juffrouw was verder het veld opgekomen. En om haar heen, drong òp een
groep kinderen, elkaar wegduwend, op hun teenen staand, om elkaar te
overschreeuwen.
‘Juffrouw, magge we doen: in Holland staat een huis?’
De juffrouw, warm vermoeid haar gezicht van nog heel jong
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meisje, keek even rond zonder te antwoorden; keek onderzoekend het veld rond,
òver de hoofden der kinderen, die warm-bewegelijk zich voor elkaar verdrongen,
òpdrongen dichter om haar heen....
Aan den anderen hoek van het veld waren enkel jongens aan 't bokspringen,
dol-wild, over elkaar vallend en weer opstaand, uitgelaten in hun vrijheid. Een groepje
meisjes speelde bedaard schooltje, met soms even schuw omzien naar de èchte
juffrouw.
‘Juffrouw, màgge we nou doen: in Holland staat een huis? Hè juffrouw! in Holland
staat een huis! Hè ja juffrouw! Ik óók juffrouw?’....
De juffrouw telde.... ‘Ja dat 's goed; jij ook Wim? kom dan maar hier in den kring,
Hans, jij? Mientje.... toe jongen, trap niet zoo op mijn voeten, je zal d'r wel kòmmen!
Hier jij. Zoo - en nou niet te wild hoor jongens, 't is veel te warm.... Heb ik jou niet
gezegd, dat je niet mee mocht spelen? Ga maar gauw uit den kring! Zoo, begin nou
maar.’
‘Doe u ook mee?’
Herman en Wies pakten elk een hand van de juffrouw, begonnen haar mee te
trekken in den rondegang, maar de juffrouw moeverhit onder ‘die gloeiende warmte
met al die kinderen,’ maakte langzaam haar handen los uit de kleverig-vuile
kinderhanden, die klam zich klemden om haar vingers.
‘Vandaag es niet, jongens!’
‘Ik laat u tòch niet los; doe u nou mèe!’
De juffrouw lachte, bukte zich over het jongetje heen, en spelend deed ze, of ze
haar handen niet los kon krijgen.
‘Nou - laat je me niet los? Pas op, anders neem ik jou heelemaal mee!’ Maar hij
was niets bang, gewoon door haar aangehaald te worden om zijn rooie wangen en
aardige blauwe oogen; - met zijn stevige kleine jongenshanden omklemde hij haar
vingers, dat het 'r bijna pijn deed, en trok uit al zijn macht....
Maar zij wou niet veel met 'm stoeien vandaag; inééns maakte ze lachend haar
twee handen met geweld los, en aaide 'm even over zijn wang.
‘Mag ik in de kring?’ pleitte hij dadelijk.
‘Ga jij dan maar in de kring.’
Even keek hij haar na, toen ze wegliep, half-teleurgesteld lachend, toen stond hij
parmantig stil midden in den kring terwijl de andere kinderen langzaam om hem
heen draaiden, zingend:
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‘In Hòlland staàt een huìs....’
Apart stond een kind, klein, spichtig bleek ding, met een groote scheur in d'r
boezelaar, die ze langzaam verder peuterde.
De juffrouw riep haar.
‘Waarom doet Mietje niet mee?’
Het kind schudde nee, harder trekkend aan de scheur.
‘Waarom niet? Wou je niet meedoen?’
‘Nee....’
‘Wat wou je dan wèl?’
‘.... Schooltje,’ zei 't kind na een poos zwijgen, met éven verlangend-wrevel
opkijken.
‘Nou, waarom doe je daar dan niet mee?’
‘Ze wille niet da 'k meedoe....’
‘Kom, doe dan maar mee: in Holland staat 'n huis; dat 's ook éven prettig! Ga
maar gauw in de kring.’
Het kind half onwillig, half overtuigd, liet zich duwen in den kring tusschen Willem
en Wiesje.
De juffrouw keek nog even toe; toen met een zucht, ging ze zitten op een stuk
boomstam, nog net een beetje in de schaduw van 't plantsoen.
Op 'n afstandje van de bokspringers, waar zijn hart naar toe trok, stond de jongen,
die niet mee mocht spelen, en keek toe, met zijn hak het gras in een halven cirkel
afschoffelend.
In den kring, op gang nu, liepen de kinderen, zingend schelvalsch:
‘In Hòlland-staàt-een huìs.
In Hòlland-staàt-een huìs.
I-hin Hòlland-staàt-een huìs.... ja jà....’ met vallenden dreun op den sterken
lettergreep....
De eerste onderwijzeres kwam langzaam aan over het veld, ging naast de andere
zitten, die leek héél jong meisje nu bij 't geposeerd vrouw-zijn van deze, met 't
beslist-forsche in haar bewegingen van te groote vrouw.
‘Warm hè?’
‘Nou!’ zei 't meisje, dat geen zin had om te praten en maar stil zat.
‘Ze mochten toch nou warempel wel vrij geven.... 't is geen doen in je klas....’
‘'t Was bij mij 80 vanmiddag....’
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‘Bij mij 84; 'k heb de zon op de vier ramen.... bij jou is 't nog koel!’
‘'t Is maar wat je koel noemt!.... je kan niet spuien met die hitte, geeft niks - 't is
een lucht!’
De oudere knikte, met gelijkmatige goedmoedigheid van humeur, niet
ondervindend veel invloed van buitenaf.... ‘Zóó erg is 't bij mij niet....’
‘Ik word er wee van!’ zei het meisje, overdrijvend, in plotselinge prikkelbaarheid
om dat ‘niet erg vinden.’
De andere merkte 't niet, praatte onverschillig-klagend door: ‘Je weet niet, wat je
doen moet zoo'n heele dag met die kinderen - en de kinderen voelen d'r zelf nog 't
minst van - kijk nou es dat dansen! Een mènsch zou bezwijken....’
Het meisje, nòg geprikkeld, stond op....
‘Ze maken zich veel te warm!’ en in d'r handen klappend:
‘Niet zoo wild jongens! Kalm rondloopen!’
Even kalm nu, liepen de kìnderen, met langzaam drenzig zingen.
‘En die boèr - die neèmt - een vroùw....’
Zoekend rondkijkend, stond het jongetje in den kring; langzamer nu, schuin
voorttrekkend elkaar, draaiden de kinderen rond, in gespannen verwachting wie hij
zou kiezen; en de meisjes, verlangend, deden hun best:
‘Mij! Zeg mij! Toe mij, neem mij!’
Maar hij, koppig nee-schuddend, blééf zoeken, liet ze telkens weer voorbij hem
draaien, besluiteloos.
‘Kom nou! kies nou!’
Toen, gedreven door 't geschreeuw der anderen, liep hij opeens in den kring, trok
er 'n meisje aan d'r schort uit.
‘Altijd Arentje!’ zeurden de meisjes spijtig. ‘Ze kièze àltijd Arentje 't eerst!’
Arentje, bleek stil kind, onverschillig onder de eer, stond kalm zwijgend nu naast
Herman in den kring, terwijl de andere kinderen plotseling wild afdansten de rest
van 't couplet, elkaar meesleurend in de rondte.
‘En die boèr - die neèmt - een vroùw - ja jà.
Van je sìngela - sìngela - hòp sa sa....’
De jongen, die niet mee mocht spelen, zat op den grond, met z'n rug naar de
juffrouwen, en probeerde te knikkeren in zìjn ééntje, wat niet ging om het gras.

Groot Nederland. Jaargang 1

343
En half liggend, steunend op zijn elboog, begon hij bij plukjes 't gras uit te trekken
van een plekje....
Op den boomstam praatten de juffrouwen, kalm loom, met kleine tusschenpoozen
telkens.
‘Heb je gisteren nog plezier gehad op je pic-nic?’
‘Oh vreeselijk! 't Was dol, en zulk goddelijk weer.... Die Maandag dan weer nà
zoo'n Zondag, hè?’
‘Ja! Waar zijn jullie naar toe geweest?’
‘Bussum en Valkeveen.’
‘Leuk hè?’
‘Ja.’
Het meisje zweeg - soesde prettig door over bizonderheidjes van gisteren, die ze
zweeg tegen de andere, met wie ze nìet intiem was, alleen maar mee praatte over
school....
‘Als die huizen d'r niet waren, kon je je bèst verbeelden, dat je buiten was, hè?’
zei de oudste.
‘Bèst,’ antwoordde ze, niet omdat ze 't óók vond, maar om niet te hoeven
tegenspreken in haar prettig gesoes....
Beiden zwegen ze een poos, doezelig suf langzamerhand onder de stijgende
middaghitte, die gloeiend blaakte over 't veld, onder het lijzig dreunen der
kinderstemmen in de stille lucht....
‘Wat heeft hij gedaan?’ wijzend op den jongen, die stil zat nu, verveeld door 't
gras uittrekken, de knikkers in zijn hand, verdiept in 't bokspringen der anderen....
‘'n Ander gegooid in de gang - 'k zal 'm maar weer laten meedoen - Willem!’
Willem schrikte op; zijn knikkers in zijn zak moffelend, slenterde hij
langzaam-verlegen aan.
‘Zal je niet weer de kinderen gooien?’
‘Nee,’ schudde de jongen grif.
‘Denk eraan, anders laat 'k je in een heele week niet meespelen; zal je 't goèd
onthouen?’
Met ongeduldig verlangen keek de jongen éven snel schuin naar de bokspringers,
toen knikte hij weer van ja.
‘Ga dan maar meedoen.’
Mèt draaide de jongen zich om, draafde weg....
In den kring loom-drensend zongen de kinderen, mekaar voorttrekkend in den
sleur van den dreun, maar voòrtzingend zonder veel animo....
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Het was nu een dubbele kring; binnen draaiden rond Herman, Arentje, Henk, Jo,
Jan, draaiend vlugger, vroolijker dan de buitenkring, die langzaam versufte, verveeld
onder 't nog niet gekozen zijn.
‘En die meìd - die neèmt - een knècht....’
Soms zongen ze verkeerde woorden, waren er slechts een paar die meezongen,
de rest maar meeknoeiend - te warm om erbij te denken, of zich te willen inspannen.
Sommigen lieten hun armen slap hangen, lusteloos-moe onder 't spelletje, dat te
lang duurde....
En valsch-vermoeid, broddelden òp de kinderstemmen het lijzig gedreun van 't
wijsje.
Jan moest nou kiezen; tenger, bleek ventje met slimme lichtblauwe oogen, die
rustig-snugger afwachtten zijn beurt.
Toen liep hij in den kring, trok er Suus uit. Hij koos altijd bij alle spelletjes Suus,
groot, ragebollig kind, grooter en forscher dan hij, die bij 'm op de trap woonde, drie
hoog achter, hij drie hoog vóór.
De andere jongens kozen altijd Arentje 't eerst, met een zonderlinge voorkeur
voor 't niet aantrekkelijke, stugge stil-bleeke kind, die nooit naar 'n jongen omkeek.
- Dàn, als Arentje niet meer te kiezen was, de anderen: Rika, mooi kindje, bijdehand,
dat de jongens afsnauwde en aanhaalde tegelijk, dòl om gekozen te worden door
de jongens, te worden aangehaald door de juffrouwen en de meesters, waar ze
allemaal om vroeg met haar frisch gezichtje, en mooie, gauw teleurgesteld-kijkende
oogen.
Annetje, zwak, héél gevoelig kindje, dat alléén altijd bij de juffrouw kroop om
vertroeteld te worden; - Jo, groote, wilde meid, waar de jongens mee stoeiden als
met 'n jongen; en zij, die altijd begon, en stèrker, tegen ze opgewassen, van zich
àf sloeg, als ze haar hardhandig aanpakten; en om haar korte blonde haren, die
stoppelig stijf als een bezem overeind stonden, liet ze zich onverstoorbaar goed
gehumeurd door de juffrouw ‘ragebol’ noemen, rondkijkend met grenzenloos
naïef-brutale schelblauwe oogen, héél brutaal-onverschillig, en héél eerlijk.
Betje, en Leen, en Koosje, die waren gewone kinderen, zonder iets bizonders,
maar ‘meisje’ al zich gaande voelen, met nette schortjes en gekleurde haarlintjes.
En Sientje, heel klein en schuw, maar die wèl gekozen werd ook, zóó maar, omdat
ze óók niets tégen haar hadden.
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Jan nam altijd Suus; en dáárom bleef Suus nooit over - want de andere jongens
hielden niks van Suus; en zij, haveloos naast zijn net-ventje-zijn, grooter dan hij,
domineerde hem, uitgeslapen, sluwer in de praktijk tegenover zijn braaf, snugger
leeren in de klas.
Maar er waren een paar meisjes, die werden nooit gekozen uit vrijen wil; zonder
éénig optreden, ondergaande in de groote massa. Dan koos de juffrouw, als die
meedeed, juist die kinderen 't eerst, liet de anderen eens staan - maar de jongens,
teleurgesteldwrevel voèlden het, en ze deden 't een volgenden keer tòch niet weer
- en de kinderen zèlf voelden het, dat 't toch anders was, dan dat de jongens zelf
kozen....
En stiller, schuw door 't beseffen van hun minderheid, hun niet gewild-zijn, trokken
zij bij elkaar, deden apart meest 'n spelletje.
Nu deden ze schooltje; en nù wel bijdehand, kibbelden ze òp tegen elkaar, met
schelle kijfstemmetjes. De bijdehandste, die de juffrouw was, bedrilde:
‘Wil je nou rècht zitte! Nee toè nou, zit nou goed - wìl je 't nou wel eres gauw
doen!’
Maar de anderen lieten zich niet bedrillen, waren baldadig van
ongehoorzaam-durven-zijn.
‘Kom nou, nou mot je meedoen - hoeveel is zes min nee - wacht vijf, nee, vijf keer
twee?’
‘Ze wéét 't nie-eens - de juffrouw weet 't zelf niet!’ schaterden de kinderen juichend.
Het kind, dat voor juffrouw speelde, keek om, zich geneerend, 't mal vindend voor
de echte juffrouw.
En de kinderen schaterden jouwend: ‘De juffrouw weet 't zelf nìe-eens!!’
‘Kàn je gebeuren,’ zei het meisje tegen de andere, die lachte - en samen smoesden
ze even - lachend om de kinderen.
De kinderen speelden weer door, zachter pratend nu, verlegen onder 't gevoel,
dat er op hun spelen gelet werd.
Hier en daar speelden de kinderen niet meer. De jongens waren opgehouden
met bokspringen; een had een tor gevonden, die ze bekeken, met grassprietjes
duwden, neergehurkt op den grond, hun hoofden verhit-rood nog van het springen;
een paar lagen languit op hun rug in 't gras, de pet over hun gezicht getrokken.
En knorrig om de warmte, door alles verveeld, begonnen een paar te vechten.
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De juffrouw riep ze....
‘Hij trapt op me hand!’
‘Nietes!’
‘Hij tràpte d'r op! kijk maar....’
‘Hoe kan hij nu op je hand trappen?’
‘Ik lag op de grond - en toe liep hij d'r - en toe trapte ie op me hand....’
‘Ik zag 'm nie-eens!’
‘Kom, 't zal wel zoo erg niet zijn, hè Dirk? is 't niet al over?’
Half vergeten zijn verdriet, half wrevel nog, lachte de jongen even, toen draafde
hij weg, de ander hem na....
In den kring zongen de kinders niet meer; ze liepen, elkaar voorttrekkend, soms
een aanloop nemend en baldadig opduwend, dat de voorsten haast op den grond
vielen, dan sommigen, prikkelbaar om de warmte, moe, aan 't huilen, omdat ze zich
eventjes pijn deden, anderen driftig-hard van zich àf stompend....
Uit den kring kwam Mietje met opgestoken vinger naar de juffrouw.
‘Wat is 'r Mietje?’
‘Ze kieze mijn nooit!’ huilde 't kind.
‘Kom, vandaag es een ander, morgen jou weer....’
‘Nee,’ schudde ze; 't gezichtje van zwak kind, vaal-bezweet door te veel hollen
in warmte, groezelig onder de tranen.
‘Jawel zeker! daar moet je niet om huilen! Kom dan maar zoolang bij mij zitten
hoor; kijk me es an!’
Maar 't kind, leunend tegen den schoot van de juffrouw, schudde nee, blééf kijken
naar de kinderen in den kring, zachtjes snikkend; 't stille schreien van teer, verdrukt
kind; onbewust zich uit schreiend met groote, trage tranen, haar gekwetst vrouwelijk
gevoeltje van te worden voorbij gezien.
‘Niemand die háár koos....’
‘'t Is tijd!’ zei de juffrouw opstaand; en in haar handen klappend:
‘Kom jongens, 't is tijd!’
Een paar kwamen dadelijk aanloopen, langzamerhand meer en meer, bij groepjes
opduwend.
Onnoodig dicht op elkaar, wriemelend en vechtend om in de rij te komen, krioelden
de kinderen onrustig dooreen, lastig, kribbig, zich beklagend....
‘'t Is zoo warm!’
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‘Je duwt me zoo!’
‘Ze staat zoo dicht òp me!’
‘Ik heb zoo'n dorst! Juffrouw mag 'k drinke?’
De juffrouw gaf geen antwoord, stond geduldig, afwachtend.
‘Netjes in de rij! Twee aan twee, ieder naast z'n eigen buurman.’
Een paar stonden verkeerd, drongen door de rijen heen naar hun plaats; de
anderen opmerkzaam geworden door 't vragen van 't eene kind om water, begonnen
tegelijk te zeuren:
‘Juffrouw, ik heb zoo'n dorst!’
‘Juffrouw màg 'k water?’
‘Ik juffrouw?’
‘Ik heb niet gedronke, toe 'k thuis was, de kraan liep niet....’
‘Bij ons óók niet....’
Kriegel, om 't zich verbeelden dorst te hebben, voet-schoffelden de kinderen,
elkaar duwend uit de rij-òpdringend vóór- en achteruit.
Over 't veld kwamen nog een paar aanloopen.
De juffrouw, onverschillig-geduldig, te loom om te knorren, negeerend 't
watergezeur, praatte zonder verheffing van stem:
‘Jij hoort daar niet! Hier Dirk. Willem niet duwen. Suus naast Lientje, Mietje hier.’
Ze nam 't kind bij de hand, duwde het zacht op haar plaats; en 't kind stond stil,
onverschillig-droef-starend met tranende zwakke oogen in vaal-groezelig gezichtje,
naar de ruggen der kinderen vóór haar:
‘Spele wàs niks prettig - èn 't was ook zoo heet - as je op school zat, hoèfde je
niet gekoze te worde - was je net als de andere....’
Stil in de rij nu, stonden de kinderen, een paar de vinger opgestoken, volhardend
in hun vragen om water, strak de juffrouw aanziend, die berustend de rijen langs
keek, in afwachting, tot ze goed stonden; en onderwijl telde ze, of ze er allemaal
wel waren....
Middenin vergiste ze zich, was ze eruit, door 't gevraag van een kind....
‘Voor mijn part, bleef 'k nèt zoo lief binnen!’ zei ze met évenuitbarstende ergernis
om de warmte, om 't gedoe.... En begon weer over te tellen.
Toen:
‘Vooruit kinderen. Een twee - een twee.’
Geregeld twee aan twee, langzaam stappend, liepen de kinderen terug naar de
school.
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Vlaamsche kroniek.
Belgische intellectueele Toestanden.
Door Prosper van Hove.
I.
Vlaanderen ontwaakt! Vlaanderen is wakker!........
Herhaaldelijk hooren wij dien juichkreet van herleving aanheffen, en terwijl schuimt
het bier in de glazen, en heldenzangen klinken, een beetje hol, omdat men toch wel
voelt dat nog niet zoo heel veel is gebeurd tot staving van die geestdrift.
Toch is er iets gebeurd, en elken dag komt er wat meer. Er is een herleving, een
bewustzijn, onrijp nog en onzuiver, maar een bewustzijn althans, van hoogere
nationale eigenwaarde.
Er werd heel wat gedaan in een grond die sinds vele jaren haast volkomen braak
lag. Men spreekt Nederlandsch, of mag het spreken, in raden en justitie-hoven; er
wordt in 't Nederlandsch gedoceerd; men heeft Nederlandsche opschriften van
straten en op publieke gebouwen naast de Fransche, en, in menige plaatsen, zelfs
tot uitsluiting der Fransche. Steeds talrijker ook verschijnen de in 't Nederlandsch
opgestelde couranten. Vroeger leek het ‘flamingant-zijn’ belachelijk in de oogen van
het groot publiek. Heden ten dage is het voor velen een eer en een trots zich overal
als flaminganten aan te melden. En het wordt meer en meer van 't Vlaamsche
element, dat Vlaanderen zijn verheffing verwacht.
***

De toestanden in Vlaanderen zijn heel duidelijk afgeteekend. Vlaamsch.... Fransch.
Voor een gedeelte der bevolking (de meer gegoede klasse) is de omgangstaal
algemeen Fransch (zij het dan
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ook soms heel leelijk Belgisch-Fransch). Voor de mindere klasse is de omgangstaal
het Vlaamsch, of, juister gezegd, een of ander Vlaamsch dialect, zeer verschillend
van stad tot stad en van gewest tot gewest. Zoo verschilt b.v. het Vlaamsch dat te
Antwerpen gesproken wordt enorm veel van dat welk gebruikt wordt te Gent, hetwelk
op zijn beurt ook heel anders is dan de gewestelijke spraak van Brugge. Beiden,
Fransch-sprekenden en Vlaamschsprekenden, hebben natuurlijk hun couranten;
maar hier vertoont zich het zeer eigenaardig verschijnsel dat de Fransch-sprekende
Belg zijn intellectueel voedsel vindt in dagbladen, die opgesteld zijn in een taal,
zooals hij die ongeveer spreekt, terwijl de Vlaamschsprekende Belg dat zelfde
voedsel moet zoeken uit couranten die geschreven zijn in een taal zooals hij die
per se niet spreekt.
Vandaar, al dadelijk, een ondergeschiktheid van het Vlaamsch element, tegenover
het Fransche. De Fransch-Belgische courant mag in ‘mooie’ taal geschreven zijn,
zoo mooi als het maar kan, het stoort zelfs den gewoonsten lezer niet; integendeel.
Hij voelt iets van dat mooie, het klinkt hem ‘echt’; hij zou zichzelf geenszins
aanstellerig noch overdreven vinden, als hij ook, in 't alledaagsche leven, sprak, of
spreken kon, zooals de courant schrijft. Want laten we 't in Godsnaam niet vergeten
of niet loochenen: de Vlaming heeft, - buiten zijn zelfstandigheid als Vlaming, - veel
van een Franschman in zijn aard en zijn karakter, en lijkt doorgaans, in zijn manier
van leven en de dingen op te vatten, meer op een Franschman dan op een
Noord-Nederlander, hoever hij ook, wat de taal betreft, van den eerste verwijderd
is, en des te dichter bij den tweede schijnt te staan. Dat is een feit hetwelk niet kàn
geloochend worden. Het Vlaamsche volk, vertakking van den grooten
Nederlandschen stam, ìs een zelfstandig ras of zal het worden, maar als men
vergelijken wil, dan staat het, - toch op dit oogenblik nog en ondanks de taal, - dichter
bij Frankrijk dan bij Holland; en daarom heb ik ook wel eens de waarheid betwijfeld
dezer m.i. te algemeen in absoluten zin gebruikte kernspreuk: ‘De taal is gansch
het volk’.
Doch heel anders als boven beschreven, is het geval met de in 't Vlaamsch
opgestelde couranten. De zooveel mogelijk beschaafde taal, die daarin wordt
gebruikt, lijkt valsch, en stijf, en aanstellerig, en conventioneel, in verhouding tot het
algemeen gesproken omgangs-dialect. De Fransch-Belgische courant spreekt met
den
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klank van een stem uit het volk (wel te verstaan uit dit gedeelte van het volk dat het
Fransch als ‘natuurlijke’ taal gebruikt); maar de in 't Vlaamsch opgestelde courant
luidt tot nog toe als de wanklank van een stem buiten het volk.
Er ontbreekt harmonie!....
***

Het eerste streven (dat spreekt van zelf) moet zijn om die verbroken harmonie
tusschen volk en taal weer te herstellen. Hoe zal men het bereiken? Zal de
geschreven taal tot de verschillende gewestelijke dialecten afdalen, of zal zij die,
integendeel, in de beschaafde taal trachten op te nemen en te versmelten. Dit laatste
zal wel het hoofdzakelijk streven en wellicht het eindelijk resultaat zijn. Er moet een
algemeen beschaafde, zoowel gesproken als geschreven Vlaamsche taal tot stand
komen. En hier treden dadelijk de groote leermeesters op den voorgrond: de courant
en het boek.
Vooral aan de courant, die overal verspreid, direkt en dagelijks tot het volk kan
spreken, wordt de gewichtige taak opgedragen. Zij moet ons voorlichten, ons den
goeden weg aanwijzen. Door haar pogen moet het, hoofdzakelijk in de eerste
opleiding, lukken of mislukken.
***

Tot nog toe, helaas! is het niet goed gelukt. De Vlaamsche dagbladen, ofschoon
ieder jaar talrijker, en steeds meer en meer onder het volk verspreid, staan nog te
veel buiten het volk dat zij tot hooger bewustzijn en opvoeding moeten leiden. Waarbij
komt dat? Is de opvoedings-methode slecht? Of wil het volk niet gaarne mee, uit
onverschilligheid, uit laksheid?.... Of is 't ook iets dat nog heel ruimen tijd moet
hebben om tot rijpheid te komen? Iets dat er wel eens komen zal, maar eerst na
lange, lange jaren vol strijd en teleurstellingen? Merkt men dan toch reeds eenigen
vooruitgang? Of is de toestand nog precies dezelfde als vóór jaren?
Er is vooruitgang. Dat lijdt geen twijfel. Het Vlaamsche volk is niet meer zoo
onverschillig als eertijds. Het wil wèl gaarne leeren, het wil mee, al gaat het dan ook
nog heel langzaam. De allereerste ontwikkelingsperiode heeft het reeds achter den
rug,
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en niet zonder graagte en verlangen staart het naar de toekomst uit.
***

Als de drukpers nu maar 't noodig geestesvoedsel verder geven kon! Helaas!.... het Vlaamsche volk heeft recht tot klagen. Algemeen wordt het, wat
dat betreft, heel slecht verzorgd. Over het heele Vlaamsche land, niet enkel in steden
en dorpen, maar tot op de achterlijkste wijden van het platteland, worden, heden
ten dage, elken dag kleine Vlaamsche couranten verspreid, die door het mindere
volk gelezen worden. De lust tot lezen is er, en wordt met den dag aldoor grooter;
doch neem maar even die gazetjes op, en terstond zult ge zien, wat voor
onvoldoende voedsel den naïeven lezer daar wordt voorgedischt.
Vooreerst de stelselmatige tendentieuze richting, al naar gelang der politieke
gezindheid van 't blaadje. Een van die blaadjes is in handen der klerikale partij, en
alles wat er in voorkomt, tot zelfs de ‘faits-divers’ soms, draagt den stempel van dat
politieke drijven. Een tweede is beheerd door liberaal-gezinden, en draagt den
politiek-liberalen stempel, een derde is socialistisch, een vierde christelijk-democraat.
Geen enkel, absoluut geen enkel, staat zuiveronafhankelijk, wat juist zoo
hoogst-noodig zou zijn tot betere opleiding der lagere volksklassen. Las de
eenvoudige lezer maar meer dan één van die courantjes, dan was het kwaad zoo
erg nog niet; doch dat doet hij niet, dat kan hij niet, dat màg hij soms niet, zooals
b.v. het geval is op het platteland, waar allerhande invloeden, - en niet het minst de
invloed der Roomsche geestelijkheid, - hem de lezing van het eene blad toelaten,
en die van alle andere streng verbieden. Hij ontvangt dus vooreerst, zonder mogelijk
onderzoek noch vergelijking, zijn nuchtere, onbekookte, kleinzielig-tendentieuze
politieke opinie ‘toute-faite’ uit de handen van hen die de macht bezitten hem die
op te dringen. Spreek niet met een Vlaamschen geklerikalizeerden boer over de
politieke meening van een liberaal of socialist: dat zijn voor hem vijanden, hij
onderzoekt niet, hij wil niet eens naar een andere opinie luisteren, zijn blaadje heeft
hem geleerd dat het aartsvijanden zijn, en daar is hij niet van af te brengen. Hetzelfde
geldt dan ook, omgekeerd, voor liberalen, socialisten en christelijke democraten.
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Ziedaar reeds een versnippering en verlorengaan van vele, intellectueele
opvoedings-krachten. Het aldoor op den voorgrond treden van de politiek in bijna
alle de manifestaties van het Belgisch intellectueel leven, blijft steeds heel veel
kwaad stichten. Ik weet het wel, ook in andere landen heeft ieder blad, of bijna ieder
blad, zijn politieke kleur, maar daar drukt het niet zóó overweldigend-zwaar op den
lezer, want daar blijft ook nog ruime plaats over voor niet-politieke artikelen, voor
wetenschap en kunst. In onze Vlaamsche couranten is dit, op weinig uitzonderingen
na, - en bij die uitzonderingen reken ik in de eerste plaats met waardeering de enkele
bestaande socialistische couranten, die ook over het geheel veel beter zijn dan de
andere, - bijna nooit het geval. Na het kleinzielig-politiek artikel komt, zeer uitgebreid,
de reeks der gebeurtenissen. En, het is bedroevend om te constateeren: dáárin
vindt de eenvoudige lezer zijn grootste genot. Dàt vooral maakt het kleine blad
interessant voor hem. Ik ken van die courantjes, die kolommen op kolommen vol
staan met tragische verhalen van moorden, brandstichtingen, ongelukken, rechterlijke
vonnissen, en meer akeligheden van dien aard. Vooraan in vette letters staan de
namen van de steden of de dorpen waar het ‘gebeurd’ is, en de groote belangstelling
van den naïeven lezer is dan ook om zoo een omslachtig relaas te lezen van iets
dat op zijn eigen dorpje of gehucht is voorgevallen. Er is mij verteld, - en ik heb alle
reden om er geloof aan te hechten, - dat de rondventers van die courantjes opdracht
hebben om al het eenigszins belangrijk nieuws van dien aard onder hun weg op te
garen, en dit dan aan de redactie of aan 't agentschap van het blaadje mee te deelen.
Deze rubriek is en blijft dan ook het lijfstuk van 't courantje. Rest nog een beetje
‘buitenlandsch nieuws’, rechts en links uit telegrammen of uit andere couranten,
(doorgaans Fransche of Fransch-Belgische) overgenomen; en eindelijk het
bellettrisch gedeelte: de feuilleton. Een eenvoudige opsomming van enkele titels
zal volstaan om een denkbeeld te geven van wat deze rubriek zooal vullen moet.
Het Vervloekte Geld, of de Wraak van een bedrogen Echtgenoot; Het Spook, of de
Vondeling van St. Hilda; de Vervloekte Dochter; de Verwurger, doorgaans al
vertalingen van Fransche sensatiedraken van het ergste soort.
***
De toestand mag dus steeds nog al treurig heeten. En toch is
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er een oogenblik hoopvolle en blijde verwachting geweest. In den laatsten tijd werd
iets gewaagd, het oprichten van een groot Vlaamsch dagblad, waarin meer ruimte
zou worden gegeven aan niet-politieke artikelen, aan bijdragen van letterkundigen,
artistieken en wetenschappelijken aard. Het zou spreken tot een reeds meer
ontwikkeld gedeelte van het Vlaamsche volk. Er zou nu eens werkelijk een groote,
ernstige, Vlaamsche courant bestaan, die kon vergeleken worden met om het even
welk degelijk dagblad van het buitenland. Het koos een goeden titel: De Vlaamsche
Gazet, en deze verscheen in ruim formaat, met al het uiterlijk van een groot, ernstig
blad. Maar daar bleef het ook bij. Het sloeg ook al dadelijk een heftigen, politieken
toon aan, sterk en systematisch anti-klerikaal, en men kon spoedig merken dat het
op artistiek gebied in handen van een coterietje was, al niet veel ruimer van blik
noch verhevener van geest dan wat vroeger bestond. Haast nooit kwam een naam
van eenige beteekenis onder de artikels over letterkunde en taalkwestie, (deze
laatste dikwijls ongemotiveerd zeer heftig tegen al wat Fransch is) en over het
geheel, dat doorgaans heel slordig geschreven was, lag een toon van vulgariteit,
van trivialiteit, die het voor een beschaafden lezer aller-ongenietbaarst maakte.
Daarenboven nog bleek het een financiëele onderneming te zijn, een soort bazaar
met premie-stelsel, waarin de courant onder haar eigen naam industrie-producten
aanbeval, van een suspension-lamp tot een reeks geïllustreerde, ook meestal uit
het Fransch vertaalde romans, met suggestieve titels als volgende: De dochter van
den Galeislaaf, De Levende Brug, Een vreeselijk Liefdedrama, De afschuwelijke
Gravin, De Twee geheime Potitie-agenten, enz. enz. Kortom, een volslagen
teleurstelling voor een ook maar eenigszins intellectueel ontwikkeld publiek.
***

Men denke nu echter niet dat er zoo maar in geheel Vlaamsch-België geen enkele
‘litteraire’ courant of revue bestaat. Er zijn er integendeel veel, heel veel, tè veel.
Dat zijn voornamelijk de weekbladen. Zoo wat ten allen kant verschijnen ze, in
Antwerpen, in Gent, in Brussel, en ze zijn doorgaans vrij goed opgesteld, en zouden
wel nut kunnen stichten, als ze maar door een grooter publiek gelezen werden.
Maar dit is alweer het ongeluk dat ieder
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van die uitgaven het orgaan is van een klein coterietje, altijd min of meer vijandig
gestemd tegen het orgaan van een ander klein coterietje. Die stelselmatige
verbrokkeling van krachten is een ellendig verschijnsel in de geheele Vlaamsche
beweging, waar eendracht en samenwerking juist zoo broodnoodig zijn. 't Is of 't in
merg en bloed zit van den Vlaming om zich altijd maar in kleine groepjes af te
zonderen. Niet zoo gauw heeft de jonge Vlaming wat geschreven, of voelt hij in zich
de kracht om iets te schrijven, of hij droomt van een eigen kapelletje, waar hij eens
goed de baas zal zijn, en vandaar uit, met enkele van zijn vrienden en bewonderaars,
begint hij te orakelen en dikwijls te schelden, niet voelend hoe belachelijk klein hij
doet, en hoe oneindig veel beter het voor de goede zaak, en ook voor hemzelf zou
wezen, indien hij zijn eigen, nog ongaar individutje maar eventjes op zij kon schuiven
om voor het algemeene doel te ijveren. Veronderstel maar een oogenblik de thans
in allerlei blaadjes verbrokkelde krachten, tot twee of drie goede centrums vereenigd.
Terstond zou men iets flinks en degelijks hebben, iets waarin men werkelijk belang
zou stellen, en dat zonder eenigen twijfel zijn invloed zou doen gelden. Nu blijft die
1)
invloed nog steeds veel te zwak . Wel verkrijgt men, door áldoor te hameren op
dezelfde koppen, meer en meer wat ik noemen zal: de officieele rechten van het
Vlaamsch; doch daarmee heeft men nog maar steeds 't voornaamste: ‘de ziel van
het volk’, niet getroffen. Het is alles wel goed dat de namen van steden, van
spoorwegstations, van straten, enz. nu overal ook in het Vlaamsch staan naast het
Fransch, en dat alle ambtenaren het Vlaamsch moeten kennen, en dat er in 't
Vlaamsch, zoowel als in 't Fransch gedoceerd wordt, en dat er ook weldra, naast
de Fransche, Vlaamsche hoogescholen zullen komen (want ik beschouw het als
een onvermijdelijke rechtvaardigheid dat die er zúllen komen), het is alles goed en
wel, maar toch is dat nog 't echte niet. ‘Ce ne sont pas des cris de nature, ce sont
encore

1)

Dit artikel was gedeeltelijk geschreven vóór de verschijning van het nieuwe tijdschrift
Vlaanderen, dat de voortzetting is van het niet meer bestaande Van nu en straks. In Vlaanderen
zijn inderdaad eenige van de beste Vlaamsche krachten vereenigd, en het is te hopen dat
dit maandschrift in Vlaamsch-België meer invloed zal uitoefenen dan al zijn voorgangers. Ik
hoop het zoo, maar vrees dat de belangstelling en de steun toch weer als vroeger niet van
Vlaamsch-België, maar wel van Noord-Nederland zullen moeten blijven komen.
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des cris de théâtre!’ Het zijn, m.a.w. slechts vertalingen van woorden en gevoelens;
en eerst dán zal het Vlaamsch werkelijk in Vlaamsch-België léven, wanneer het er
ongedwongen, als een spontane uiting zal ontstaan, wanneer b.v. de Vlaming, in
een koffiehuis of winkel komende, spontaan, zonder zelfs te denken dat hij anders
kan, zijn bestelling in het Vlaamsch zal uitdrukken; wanneer twee Vlamingen, elkaar
op straat ontmoetende, zich per se in het Vlaamsch zullen begroeten; kortom,
wanneer zij, werkelijk denkend en voelend in het Vlaamsch, onvermijdelijk en bij
elke gelegenheid, in alle de uitingen van dit denken en voelen, het Vlaamsch als
hun eigen echte taal zullen gebruiken, zooals de Hollander het Hollandsch en zooals
de Franschman het Fransch gebruikt.
En zóóverre zijn we nog niet, láng nog niet. Het Vlaamsche volk, in 't gros
genomen, is als een heel klein kind dat nog moet leeren spreken. Men heeft het
leeren spellen en dat kan het nu. Maar nu wil het meer weten, nu wil het ook leeren
lezen en praten. Welaan, heeren Flaminganten, die den mond zoo graag vol hebt
met mooi-klinkenden leuzen: ‘De taal is gansch het volk! Geen taal, geen vrijheid!’
en meer andere van dien aard, vooruit dan! Laat het nu eenmaal geen holle klanken
blijven! Aan 't werk! er is genoeg te doen!
Genoeg, zou ik wel denken, is er nu reeds gescholden op het Fransch, dat ons
zoo weinig kwaad gedaan heeft. Laat ons nu eens niet meer afbreken, maar wel
stevig weer opbouwen. Nog nooit is er een mooiere gelegenheid geweest. Het volk
wil op 't oogenblik naar u luisteren. Het is vol graagte en weetlust. Maar ander
geestesvoedsel moet gij het nu geven dan wat het tot nog toe gekregen hebt, dat
kent het nu, daar is het van oververzadigd. Dat eerste tijdperk behoort voor goed
tot het verleden.
Wie van de moedige, kranige strijders in woorden zal nu ook eindelijk eens
overeind staan en tot werkelijke daden overgaan?
Wie zal het oprichten, het inderdaad degelijk orgaan, zonder finantiëele
bij-exploitatie, het goede Dagblad (want dááraan heerscht op 't oogenblik de grootste
nood) dat de moreele en maatschappelijke hoeksteen van het Vlaamsch gebouw
zal wezen?
Ja, Vlaanderen is ontwaakt, en Vlaanderen wacht. Gij hebt het wakker geschud
en dat is uwe groote verdienste Maar nu moogt ge 't ook niet weer in slaap laten
vallen. Daarom, heeren,

Groot Nederland. Jaargang 1

356
haast u; want anders slaat het in zijn teleurstelling wellicht weer naar de zuidergrens
over!

II.
‘Maar wàt leest men dan toch eigenlijk in België, en meer speciaal in
Vlaamsch-België?’ zal men zich afvragen.
Naar aanleiding van het hierboven geschrevene, zou men wel tot de conclusie
moeten komen, dat men er, behalve enkele couranten en kleine tijdschriften, in 't
geheel niets leest.
Zóó erg is het echter niet. Men leest toch wèl in België, al is 't dan over 't algemeen
ook bitter weinig. En weer moet ik hier eerst en vooral een gunstige uitzondering
maken voor het reeds eenigszins belezen en verlichte gedeelte van de mindere
klasse en de kleine burgerij. Juist die menschen, die zoo weinig vrije uren hebben,
besteden wat zij kunnen aan lectuur; en de boekerijen van de verschillende
afdeelingen van het Willemsfonds, het Davidsfonds en vooral van de socialistische
coöperatieven, geven in die kringen jaarlijks duizenden en duizenden boekdeelen
te leen. Maar wat te zeggen van de hoogere burgerij en van den adel, van de
welgestelden, de rijken, de nietsdoeners, die al de uren van hun dagen
vrij-beschikbaar hebben, en ten minste op dit gebied een nuttig voorbeeld zouden
behooren te geven? De man leest er doorgaans, behalve zijn courant, niets. De
vrouw, daarentegen, interesseert zich over 't algemeen niet voor de courant,
uitgenomen voor wat zij geeft aan lokale nieuwtjes, maar zij leest romans, b.v. de
romans van Georges Ohnet, zij leest Cyrano de Bergerac en Quo Vadis?
Deze twee werken zijn de groote glanspunten der Belgische, (ook
Vlaamsch-Belgische) lectuur in de laatste jaren. Dit zijn de twee standaardboeken
die ‘iedereen’ kent,.... en bewondert, omdat ze door de ‘heele wereld’ bekend en
bewonderd werden. Want opmerkelijk is het dat de Belg nooit leest wat hij niet vooraf
weet te kunnen bewonderen. Een eigen opinie over kunst en litteratuur, (ik spreek
in 't algemeen, natuurlijk, want er zijn ook, zèlfs in de hoogere kringen, nog al talrijke
gunstige uitzonderingen), heeft hij niet. Eerst dàn wanneer een boek alom door de
pers en door de groote massa tot meesterstuk is uitgeroepen, zal hij 't lezen, om er
over mee te kunnen praten.
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Zijn eigen litteratuur, hetzij in 't Vlaamsch of in het Fransch geschreven, kent hij zoo
goed als niet. Hij kent zijn eigen schrijvers niet. Nog niet lang geleden moest de
heer Victor de Meyere hiervan de waarheid erkennen, waar hij, in afl. I en II van de
Nieuwe Arbeid, met een soort berustende bitterheid schreef:
‘Het wordt tijd eerlijk te wezen tegenover ons zelven en openhartig te bekennen
dat onze literatuur in Vlaanderen geen lezers telt, dat onze boeken er geen nut
stichten en dat ons volk zijn schrijvers onwetend blijft. Het is nu eenmaal zóo. Laat
ons door geen holle woorden den kuil vullen die ons van het volk afscheidt, wij
hebben te veel misbruik van de woorden gemaakt en zijn niet meer bij machte in
de woorden ons eigen geweten te ontdekken. De zaak is, dat prozaschrijvers in den
vollen zin van 't woord alleen beschikken over een klein publiek, bestaande uit
op-voorhand-geweten-sympathieken. De dichters ook hebben hun wereldje van
vrienden en bewonderaars. Iedereen woont er zoo in een gulden huisje en gelooft
er zich een halve godheid....’
Talrijke voorbeelden zou ik daarvan kunnen aanhalen. Het heeft b.v. jaren en
jaren geduurd, vóór de bewoners van hun eigen geboorteplaats (verre van er iets
van gelezen te hebben), eenvoudig maar wisten dat de gezusters Loveling en Cyriel
Buysse Vlaamsche schrijvers waren. Op Avelghem, Stijn Streuvels' woonplaats,
weten de negen tienden der bevolking niets beter dan dat Streuvels eenvoudig een
broodbakker is. Dit heeft misschien wel iets voor. Het geeft die schrijvers goede
gelegenheid om ongestoord hun typen en onderwerpen te bestudeeren, maar hoe
ontmoedigend toch van een anderen kant! Camille Lemonnier, België's grootste
litteraire werker, schreef vijftig boekdeelen. Hoeveel Belgen hebben er vijf van
gelezen? Hoeveel Belgen weten zelfs ook maar eenvoudig, dat hij een beroemd
schrijver is? Maurice Maeterlinck, op 't oogenblik België's grootste litteraire glorie
in het buitenland, wordt nog steeds door zijn landgenooten met wantrouwen
aangezien. Velen beschouwen hem nog altijd als een ‘fumiste’, een grappenmaker,
die de menschen voor den gek wil houden. Hoeveel Belgen hebben de werken van
Emile Verhaeren, van Georges Eekhoud, van Georges Rodenbach gelezen? Hoeveel
de werken van de zoo buitengewoon schitterende schaar dichters en prozaschrijvers
van ‘La jeune Belgique?’ En wie onder de intellectueelen in België herinnert zich
niet het bedroevend-comisch geval van die Brusselsche
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dame, bij wie iemand bewondering voor de Coster's Ulenspiegel trachtte op te
wekken, en tot antwoord kreeg: ‘C'est dommage que ce soit écrit en Flamand; je
ne peux pas le lire.’
***

Eén enkel, onder alle Belgische schrijvers, zoowel Fransch als Vlaamsch
schrijvenden, is blijven leven en wordt nog steeds gelezen, vooral in de lagere,
Vlaamsche volksklassen: Henri Conscience. Ik weet nog ouderwetsche boerderijen,
waar, in geheime kasten, onder een rommel van allerlei andere dingen, enkele van
die oude, door den tijd en door 't beduimelen half opgeteerde boekdeeltjes van
vroeger worden bewaard. Zij zijn gedrukt met kleine letter op pagina's van twee
kolommen, en naïeve plaatjes versieren den grijzen of gelen omslag. En soms, op
winteravonden, haalt de boer of de boerin ze daar onder vandaan, en bij een
walmende lamp, rondom het knetterend, rood-dansend-oplaaiend haardvuur, worden
De Leeuw van Vlaanderen, of Hugo van Craenhove, of De Loteling, of Wat een
moeder lijden kan, nog voorgelezen. Het romantische, het on-rëeele,
dat-wat-niet-kàn-gebeuren, trekt die naïeve wezens aan. Het is hùn poëzie, die hen
voor een oogenblik uit den ruwen slommer van het alledaagsche leven haalt. En
toch.... het zijn, zooals ik zeide, altijd oude en versleten deeltjes, ik zie er nimmer
nieuwe, en ik vrees, dat zèlfs Conscience onder zijn volk aan het verdwijnen is, nog
vóór hij door een ander populaire volksverteller in het hart des volks vervangen
wordt.
Door wie, door wat zal hij vervangen worden?.... Daar waar men Conscience niet
meer leest, en ook niet dagelijks, of wekelijks, het klein courantje krijgt, dat, vol met
zijn nare verhalen over diefstal, brand en moord, het eenig geestesvoedsel is
geworden van duizenden en duizenden,.... bemerk ik sinds reeds langen tijd de
verschijning van een vreemd soort boeken en boekjes, slecht gedrukt, onbeholpen
en slordig als taal, versierd op den omslag door een of ander godsdienstig emblema.
Het zijn ‘godvruchtige’ Katholieke boeken. Zij dragen stichtelijke titels, als b.v.: De
Godsdienstige week van Vlaanderen, het Handboek van het Genootschap van den
Heiligen Franciscus Xaverius tot bekeering der Zondaren, de Kleine Bode van het
Allerheiligste Sacrament, de Liefdadigheid, Bode van het godvruchtig werk der
Broeders van den Heiligen Antonius van Padua, en geven verhalen van
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bedevaarten naar Lourdes, van mirakels, van missies in de verre vreemde landen,
enz. enz.
Om den lezer een idee te geven van het intellectueel voedsel dat daarin aan een
zeer ruim gedeelte der Vlaamsche bevolking wordt toegediend, wil ik eenvoudig
enkele fragmenten aanhalen uit de Liefdadigheid, Kerkelijk goedgekeurd maandschrift
voor de Algemeene Vereeniging en de devotie van den H. Antonius v. Padua. Ze
zijn op zichzelf zóó veelzeggend, dat alle commentaar daarbij overbodig is. Ik citeer
namelijk uit de rubriek Dankzeggingen voor verkregen gunsten van den H. Antonius,
en eerbiedig de daarin gebruikte taal en spelling.
Lokeren. ‘Langen tijd had ik hevige pijnen in den buik en niettegenstaande al de
remediën en hulpmiddelen van den geneesheer verergerde de kwaal van dag tot
dag. Eindelijk beval de doctoor dat er eene vreeselijke operatie moest gebeuren
door bekwame professors Chirurgiens uit Gent. Ik en mijne familie waren
ontroostbaar; doch, wetende dat de H. Antonius een geneesheer is boven al de
geneesheeren, namen wij onzen toevlucht tot dien grooten Mirakeldoener, vereerd
in 't Kapelleken te Zele-Heikant, alwaar ik reeds in andere omstandigheden geholpen
was geweest.
Wij begonnen eene novene, beloofden eene bedevaart aldaar en 3 frank voor de
vergrooting van 't Kapelleken. En God en den H. Antonius zijn gedankt! Zonder de
minste operatie en tot een ieders verwondering ben ik geheel en gansch genezen
en heb al mijne beloften met liefde vervuld.
L.
Yzendijke. ‘Gelieve het volgende in uw maandschrift op te nemen:
Wij hadden in onzen stal een allerschoonste merriepaard, van hetwelk wij reeds
verscheidene veulens gehad hebben, die, na gezond geboren te zijn, telkens op
korten tijd stierven. Dit jaar ook werd zij bevrucht, en vermits alle hulpmiddelen
vruchteloos waren, beloofden wij aan den H. Antonius 15 frank indien alles goed
mocht gaan. Het veulen is blijven leven. Ik geef ook nog 5 frank wegens behoudenis
van twee andere veulens; en indien de H. Antonius nog een vierde veulen geneest,
zal Hij nog 5 frank daarvoor ontvangen.
B.
St. Cornelius-Hoorebeke. ‘Onze vaars werd schielijk zoo
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onpasselijk, dat wij dachten, dat zij maar eenige stonden meer te leven had.
Aanstonds namen wij onze toevlucht tot den H. Antonius en deden haar de
medaillie-duivelsbezwering rond den hals en tot meerdere eer en lof van onzen
goede Beschermer, was zij eenige uren later geheel hersteld.’
T.H.
N.... ‘Mijnen hond was ziek. Ik beloofde 5 frank aan den H. Antonius als hij binnen
twee dagen genezen zou zijn, de bepaalden tijd was nog niet voorbij of hij was
genezen. Lof en eer aan den goeden Beschermer, en een abonnement op de
Liefdadigheid uit dank voor de bekomen genezing.’
B.
Haasdonck. ‘Genezing eener vrouw en van een ziek varken, na belofte van mis ter
eere van den H. Antonius.’
Oostnieuwkerke. ‘Over eenige maanden werd er een goudstuk van 20 frank in een
papier omwenteld, door onoplettendheid in 't vuur geworpen. De asschen waren
alreeds op het land uitgestrooid, toen wij de misgreep bemerkten. Na vruchteloos
zoeken namen wij onze toevlucht tot den H. Antonius. Hoe groot was onze
dankbaarheid niet jegens den Wonderdoener toen de schoolzuster ons zes weken
naderhand het goudstuk onbeschadigd terugbracht; zij had het afgenomen van
kleine kinderen die er mee speelden en die het op onzen akker gevonden hadden
waar wij er zoolang vruchteloos naar gezocht hadden.’
Calcken. ‘Verlies in zaken hersteld, na belofte van 2 frank en novene ter eere van
St. Antonius.’
Lokeren. ‘2 frank aan St. Antonius, voor het passeeren van mijn exaam, welke zeer
goed gelukt is.’
W.
Ichtegem. ‘Eene moeder belooft 10 frank aan den H. Antonius voor hare dochter,
dat zij moge haar verkeer verlaten en moge eenen goeden man vinden.’
Meenen. ‘I frank en novene om eene genezing af te smeeken. Belofte van
abonnement op de Liefdadigheid en bekendmaking.’
Wielsbeke. Ik verhaast mij, mij zoo gauw mogelijk te doen herinschrijven op de
Liefdadigheidsbode, want sedert ik mijn kwijtschrift geweigerd heb, zijn mij alle
soorten van tegenspoed overgekomen, die ik hieraan toewijt. Ik hoop dat de H.
Antonius voortaan mij zal ter hulp komen zooals vroeger en dank Hem op voorhand.’
V.d.B.E.
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En zoo gaat dat voort, bladzij aan bladzij!....
***

Ziedaar de algemeene, treurige toestand. Des te treuriger, als men bedenkt, dat
‘afzonderlijk’ en verloren midden in die massale onwetendheid, zooveel goede sterke
krachten leven, die tot het nut van allen zouden gebruikt kunnen worden. Er zijn
‘prachtige uitzonderingen’ op intellectueel gebied in België, menschen die in allerlei
richtingen ontwikkeld zijn, die àlles lezen, die volkomen op de hoogte zijn van het
groot-wereldsche geestesleven. Maar het zijn en blijven tot nog toe, helaas!
uitzonderingen, mandarijnen, intellectueele aristocraten, zonder verband met wat
er omheen is, en dus zonder direkten invloed op hun volk, als vaste en heerlijke,
doch ontoegankelijke eilanden midden in een loggen, breeden stroom.
Wellicht zal men mij verwijten dat ik onrechtvaardig oordeel over die superieure
individualiteiten, en dat ze toch wèl veel doen voor hun volk, en dat zij namelijk, in
tal van steden, de oprichters der ‘University-Extension’ zijn geweest. Dat is wel waar,
en nog niet lang geleden las ik het Fransch-Belgisch blad Le Petit Bleu, een artikel,
dat zeer sterk mijn goedkeuring wegdroeg. Het heette Lectures Populaires, en begon
als volgt:
‘Parmi tous les moyens qu'on a préconisés, qu'on a essayés pour l'insinuation
au peuple Belge du goût de la lecture, il en est un excellent, et dont on ne saurait
trop encourager l'extension. Il a suffi d'appeler, l'hiver, durant les après-midi de
dimanche, en une salle bien chauffée, le monde des laborieux que le chômage
dominical libère ce jour-là, et de leur faire la lecture. Le succès a été immédiat, il a
été imposant. Or, cela vaut une remarque, car, hélas! nous le savons trop bien!
dans notre pays on n'a guère instinctivement de sympathie pour la littérature, et ce
ne sont pas seulement les productions littéraires du crû que le Belge néglige et
même évite de connaître. C'est, en général, tout ce qui, dans l'admirable domaine
de la pensée, sa présente sous la forme livresque. Il y a des peuples “liseurs”, il y
en a qui sont tout le contraire. Nous rentrons dans la catégorie de ces derniers.’
Welnu, wat de schrijver van dit artikel vroeg ‘pour le monde
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des laborieux’, dat vraag ik ook, voor alle klassen der Belgische samenleving, want
allen, als massa genomen, hebben het evenzeer noodig. Ons volk leest niet. Ons
volk is onwetend en daardoor verlaagd. En zij, de enkelen die wèl veel lezen en
veel weten, zij, die werkelijk, door hun uitgebreide kennis, de macht bezitten om
ons volk, ons gansche volk te verheffen, moesten nog meer, nog veel veel meer
doen dan wat tot nog toe geschiedde, eer we met recht den juichkreet mogen
aanheffen:
‘Vlaanderen! (of, beter gezegd, België) ontwaakt! België is wakker!’
Ik wou maar dat mijn woorden een stoot aan die beweging konden geven.
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Literatuur
Door W.G. van Nouhuys.
Boeken van Liefde.
Eeuwen is het al geleden dat Wolfram von Eschenbach over het alles omvattende,
altijd belangrijke der liefde dichtte in het leven der menschen. ‘De liefde omvat alle
dingen, het kleine en het groote,’ zoo schreef hij, ‘op aarde woont ze en in den hemel
leidt haar reinheid tot God.’ En zoo verschillend, zoo veelvoudig is uw wezen, roept
hij haar toe:
‘gar alle schrîbaer künden nimmer volschrîben din art.’ (Titurel.)
De schrijvers hebben er zich niet door laten ontmoedigen - integendeel.
In alle landen hebben ze zich gebogen over hun papier, eeuw na eeuw, om telkens
opnieuw zich bezig te houden met de werking dier wonderbare macht, die de hoogste
vreugde, vaak ook 't diepste leed is, wier invloed, soms onnaspeurlijk, zich overal
doet gelden, een zegen of een tragisch noodlot.
Eeuwen na Wolfram begon zijn stamverwant Wieland het gedicht ‘G a n d a l i n ,
oder Liebe um Liebe’ met de verontschuldiging:
‘Schon wieder von Liebe und ewig von Liebe!
Ja wohl! was wär' auch unterm Mond
Wohl mehr der Rede werth, als Liebe?’

En de negentiende eeuw heeft getoond het met deze uitspraak van de achttiende
geheel eens te zijn, en de twintigste blijkt nog dezelfde meening toegedaan.
Ook in ons land - in het land van den spreekwoordelijk kalmen Hollander - is
eeuwenlang ditzelfde onderwerp aan de orde. We
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kunnen niet zeggen dat velen onzer schrijvers en dichters in 't bizonder de hooge
zij van dit algemeen-menschelijk gevoel bij voorkeur in 't oog hielden. Sedert onze
nu juist niet extra-dichterlijke Derc Potter de minne catalogizeerend behandelde in
vier rubrieken, is door 't meerendeel onzer schrijvers der eerstvolgende eeuwen,
en niet het minst door den door-en-door Hollandsch-materialistischen Cats, aan het
zinnelijke der liefde meer uitsluitend de aandacht gewijd. De teere emotie leefde
nog 't sterkst voort in de volksliederen. Maar in Starter, Breêroo en Hooft wisselt het
dartele nu en dan zeer gelukkig met fijner sentiment, en Vondel stemt den breeden
lof-psalm op de liefde ‘tusschen man en vrouw’. Wat ons proza aangaat, is eerst
onder de nawerking van het Werther-isme, een hooger, zij 't ook sterk sentimenteele
opvatting gehuldigd.
Doch verder na te gaan op welke wijze onze literatuur der vorige eeuw in proza
en poëzie de Liefde heeft gehuldigd, zou een veel omvattende studie vereischen.
Ik wil alleen maar in verband met het opgemerkte trachten te doen uitkomen, dat
ook nu in de drie boeken, die ik ter bespreking uitkoos, de Liefde het hoofd-thema
is, terwijl toch elk auteur een andere openbaring van liefdesbegeeren heeft willen
uitbeelden.
Laat ik beginnen met een jong schrijver, die voor 't eerst onze aandacht vraagt:
1)
Arie van Veen. Zijn werk in twee deelen is getiteld: Een Domineesvrouw .
Wij maken met de hoofdpersoon kennis, terwijl ze in 't schemeruur achter de
pastorie in de veranda zit te peinzen. Haar man heeft catechizatie, en zij hoort in
de stille wijding van den mooien zomeravond zijn ‘droog, meesterachtig spreken’
door een open venster als een ‘profanatie’.
Uit dat weinige merkt men al op dat deze Martha niet heel veel van haar man
houdt. Een vrouw, die een dergelijken indruk krijgt van de stem van haar man, is
niet van teedere gevoelens voor hem vervuld. Martha voelt zich ongelukkig. Haar
huwelijk is één groote teleurstelling geweest, al begon zij het met niet veel illuzie.
Een gelukkige jeugd had ze, bij haar ouders thuis, te Amsterdam. Haar vader,
een man van wat lectuur, las 's avonds voor in den huise-

1)

Haarlem, Vincent Loosjes.
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lijken kring. Een dominee kwam als huisvriend druk bij hen. En ze allen hielden veel
van den ‘ouden, vriendelijken man met een groot, goed gezicht en eerlijke blauwe
oogen achter glinsterende brilleglazen.’
Het huiselijk-degelijke van het gezin, en de huiselijk-degelijke lectuur en
gesprekken, maakten dat zij, ofschoon tot een levenslustig mooi meisje opgegroeid,
haar toekomst niet anders denken kon dan als vrouw van een degelijk, rechtschapen
man, tevens ideale kwaliteiten bezittend als de helden van Bosboom-Toussaint's
romans. En bij wie zou zij het liefde-apostelschap eerder vinden dan bij een
verkondiger van de leer der Hoogste Liefde?
Twintig jaar was ze toen haar vader stierf, en ze plotseling met de grof-materieelen
kant van 't leven in aanraking kwam. Want fortuin had haar moeder niet. Maar
tusschen 't grove werk, dat nu van haar, als dochter van een weduwe die kamers
verhuurt, gevergd werd, bleven in haar leven idealen van een bestaan hoog boven
dat gelijkvloersche.
Toen leerde zij den theologischen student Den Outer kennen. En zij merkte dat
zij indruk op hem maakte. Haar moeder moedigde den onhandigen jonkman aan,
en Martha begreep al gauw dat het háar van een groote zorg ontheffen zou, als zij
zich de hofmakerij liet welgevallen. En niet wetend wat liefde is, langzamerhand
zich met het denkbeeld vereenzelvigend, aldoor toch nog geloovend aan het mooie
van een leven van toewijding als vrouw van een zoo degelijk, goedhartig en
arbeidzaam man, stemde zij toe in het huwelijk.
‘En na haar huwelijk was de ellende begonnen.... had ze haar jonge, mooie leven
langzamerhand in haar voelen verbrokkelen. Het bleek haar maar al te spoedig, dat
haar denkbeeld om hem, den onbeholpen boekenwurm, die nooit vermocht zijn
harnas van pedanten eigenwaan af te leggen, (fraai kan ik deze beeldspraak niet
vinden. v.N.) tot een beter leven te leiden, een nieuwe utopie was, vrij wat
noodlottiger dan haar meisjesfantasieën. En het ergste was, dat ze voelde er niet
toe bekwaam te zijn. Ze was indolent, week, gaf al heel spoedig den moed op, terwijl
ze er volstrekt niet van overtuigd was, dat een vrouw van ruimer menschenkennis
en meer energie nièt bereiken zou, wat haar onmogelijk bleek. Ze kon den rechten
toon niet vatten, ze vermocht niet hem te boeien, vergeefs trachtte ze haar weerzin
te overwinnen, en ze verdiepte zich te veel in zelfbeklag om in staat te zijn in
volkomen
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zelfverloochening op te treden. Het gevolg was, dat hij zich al meer en meer
afzonderde, dat de oplettendheden van den verlovingstijd, hoe ze ook op niet altijd
even aantrekkelijke wijze volvoerd waren, spoedig tot de zeldzaamheden behoorden,
om weldra geheel op te houden; dat de bekrompen wereld van zijn studeerkamer,
waar hij rusteloos arbeidde aan boeken van dompige geleerdheid, de eenige sfeer
werd, waar hij zich thuis voelde....
En toen haar éénige hoop: de geboorte van een kind, een vooruitzicht, dat haar
in den nacht van haar leven als een hoopvol, verblijdend dagegloren aanvankelijk
veel teleurstelling had doen dragen, nu na een huwelijk van drie jaren haar ontzegd
scheen, moest ze er nog in berusten, dat ze zelfs den troost missen zou, zich met
al de innigheid van haar illuzie-arm leven te geven aan het geluk van het
moederschap.’
Al verzuimt de schrijver, mogelijk opzettelijk, te reppen van fyzieken weerzin dien we niet laten kunnen te veronderstellen en die mij een niet te verwaarloozen
factor tot verwijdering lijkt - we hebben gegevens genoeg om in deze Martha een
van de vele vrouwen te zien, die door een conventioneel goed huwelijk als geestelijk
gestorven zijn. Door het niet ontwaken van wat in een menschenziel het gevoel tot
de hoogste potentie opvoert, is haar zielebestaan een doodsche, troostelooze
eentonigheid.
Nu is het wel jammer dat het den schrijver niet gelukt ons in den dominee zelven
een levend mensch te doen voelen. We moeten hem aanvaarden gelijk hij hem
geeft, maar in de uitbeelding zelve is niets overtuigends. Wanneer we ten volle de
botsing meeleefden, die dagelijks moèt terugkeeren tusschen twee niet in hun
innigste zijn sympathizeerende personen, - een botsing, te ernstiger, omdat in hun
onderlinge verhouding van man en vrouw de sympathie als eenige reden van die
verhouding kan gelden - dan zou ons meegevoel, zoo mogelijk voor hen beiden,
maar in alle geval voor Martha, vanzelf krachtiger worden en de tragische
noodzakelijkheid van het verder gebeurende daardoor sterker gevoeld.
Als de auteur dezen man noemt een boekenwurm, een saaien kamergeleerde,
die niets weet van het eenzame zieleleven zijner vrouw, een pedant, bekrompen
man, wiens aspiraties niet verder gaan dan de eerzucht om ook eens een geleerd
theologisch werk te schrijven ze toestaat, dan is ons volmaakt onverklaard, wat
dezen man er toe dreef een idealistisch meisje als Martha ten
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huwelijk te vragen, dan staan we voor een open vraag, als we iets weten willen van
zijn opvatting van het huwelijk, van zijn verhouding tot haar in den eersten tijd van
hun samenzijn. Met zooveel onvermeld te laten, zien we den man slechts gelijk
Martha hem ziet nà haar teleurstellende ervaringen, en we voelen bij intuïtie, dat
dit niet genoeg kan zijn. Het nadeel daarvan draagt de schrijver zelf, want als hij
ons later zelf, tegen dat het verhaal ten einde loopt, dien zelfden echtgenoot onder
een heel ander aspect wil vertoonen, dan gelooven wij hem maar amper, en komen
eerder tot het vermoeden van een plotselinge oud-romantische bekeering, ten einde
een bevredigend slot te bereiken.
Maar hierover straks nog iets.
Door ons in te wijden in Martha's zielstoestand, heeft hij voldoende psychologisch
verklaard haar onwillekeurig trachten naar bevrediging van innige behoefte op
andere wijze. De natuur heeft een afkeer van het ledige, ook in het psychische.
Welnu - op dat psychologisch moment brengt de schrijver in het huis van den
dominee een vreemdeling, Van Wilden, evenals Martha Amsterdammer van geboorte,
en als ingenieur tijdelijk op het dorp geplaatst voor den aanleg van een
spoorwegbaan. Reeds zijn stem, door Martha in de gang gehoord, is haar
sympathiek. En als hij dan naast haar man in de kamer staat - arme dominee!....
‘Wat een contrast, die twee. Het viel haar dadelijk op: hij groot, breed gebouwd,
los en gemakkelijk van beweging, haar man naast hem, met smalle, afloopende
schouders, in zijn bewegingen slungelig en onhandig.’
Aan deze vergelijking merken we dat niet alleen het psychologische, maar ook
het fyziologische moment dáár is. Nog eens - arme dominee!
Dat eerste bezoek is beslissend. Zijn stem, zijn oogen, zijn heele persoonlijkheid
hebben in haar het jarenlang in onbewustheid sluimerende gewekt.
‘Den volgenden morgen, héél vroeg al, wandelde ze in den zonnigen tuin tusschen
de rozenbedden: ze ging langzaam, zachtzingend, slank-opgaande in wondere
gracie in het gouden ochtendlicht....
Zoo heelemaal in harmonie met het jonge, blije dagleven voelde ze zich, niet
moe, niet loomslaperig zooals gewoonlijk, wanneer ze pas om negen uur lusteloos
opstond, zonder hoop op den
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langen, suffen dag, die wel zou zijn als al de vorige. Nu, om vijf uur al ontwaakt, had
ze 't in de broeiend warme dekens naast haar luid snorkenden man niet uit kunnen
houden; ze was zonder dralen haar bed uitgesprongen, had fluks haar blauwe
peignoir aangeschoten en voor de waschtafel een beetje toilet gemaakt. Want het
was feest buiten, feest van zon en glanzende kleuren, en ze wilde in den tuin zoo
spoedig mogelijk wat frissche morgenlucht happen.’
Voelt de schrijver niet dat in den laatsten zin het alledaagsche woord ‘happen’
een niet gelukkig contrast geeft met de feestelijke eerste helft?
‘Even nog had ze in het bed gekeken, waar het bleeke, beslaapmutste hoofd van
Den Outer met den open mond er nu juist niet bijzonder intelligent uitzag; ze had
even gelachen - zonder ergernis’....
Zonder ergernis - nu nog te meer: arme dominee!
Van Martha's stemming nu geheel op de hoogte, dienen we iets van Van Wilden
te weten. En al is de auteur ook te zijnen opzichte niet geheel volledig in zijn
mededeelingen: toch volstaan deze om ons voor te bereiden op wat komen moet.
Immers, 't is voldoende nu Martha in hem dèn man meent te zien, die de leegte in
haar ziel zou kunnen aanvullen.
We vinden Van Wilden, na eenige avond-bezoeken aan de pastorie, in den
huiselijken kring van Dr. Berns, een oud-vriend van hem, bij wien hij zijn intrek
genomen heeft. Het interieur bekoort hem, den ongetrouwden veertiger, al bijster
weinig. Mevrouw Berns is een praatzieke dorpelinge en de dochter een
naar-een-man-uitziende jonge dame, die coquette ingénue-maniertjes heeft en druk
de piano mishandelt. Natuurlijk zijn deze dames alras volkomen op de hoogte van
de theebezoeken huns commensaals, en hoort hij schimpscheuten genoeg op de
domineesvrouw.
Het laatste was uitteraard juist geschikt om hem nòg meer aan Martha te doen
denken. Als hij de kwazi-ingénue in haar aanstellerigheid gadesloeg, was dat
voldoende om zijn gedachten naar Martha terug te voeren. ‘Een heerlijk vrouwtje!
Dat mooie blonde haar, die zachte, blauwe oogen, die gracieuze bewegingen.’
Hij had best gemerkt dat hij op haar indruk maakte. Dat toonde haar geheele
houding als hij er kwam, haar plotselinge opleving en belangstelling. Hij was een
van die mannen, die nu eenmaal
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de zekerheid hebben de vrouwen aangenaam te zijn. Dit gaf een vrijmoedigheid
aan zijn optreden, en echt mannelijke behaagzucht deed hem voor haar pozeeren
als een flink mensch met nobele principes en een diep levensinzicht.
Hij kòn nu eenmaal niet laten het hof te maken aan een jonge mooie vrouw. Dan
trachtte hij haar in te pakken door mooie redeneeringen. ‘Als hij maar niet altijd zijn
eigen dupe was.... Bij een mooie vrouw moest hij liegen, liegen zonder dat hij zelf
op 't moment wist, dat hij het deed. Wat hinderde dat? Wat kon je beter doen, dan
een vrouw amuzeeren, afleiding geven?’
Toch geeft hem dit als hij na een vervelenden avond in Dr. Berns' huiskamer nog
wat buiten in 't maanlicht ronddrentelt - ook langs de pastorie - geen genoegdoening.
Want hij voelde dat er ditmaal iets heel unfairs was in zijn coquetteeren. Martha was
niet als de vele anderen, die leugen stelden tegenover leugen, en die hem in zijn
jonggezellen-leven wat opgefleurd (en -geflirt) hadden.
Hield hij van haar? Och - hoe kon hij van een vrouw houden!.... Een tijdje - dan
was 't uit. De eene was de andere opgevolgd - na Martha zou wel weer een andere
komen.
Hij voelde het leelijke van de rol die hij speelde - gedeeltelijk ondanks hemzelf.
Maar hij behoorde tot de weifelachtige naturen, die gewoon zijn er voor hun eigen
handelingen een zeker laisseraller op na te houden, zoolang ze daar persoonlijk
geen nadeel van ondervinden. En ondanks zijn scrupules, zijn gewetenswroeging
in den stillen maanlicht-nacht, die als een vrede rustte op het dorpje, heeft hij niet
de energie zijn spelletje te staken.
Ergo gaat het door.
En 't oogenblik komt dat hij zich niet langer bedwingen kan, Martha's liefde
bemerkend, haar in zijn armen neemt en kust. Dan naderen booze tijden. Want
Martha vindt het heel slecht wat ze doet. Martha is de vrouw die liefheeft en door
die liefde zwak wordt, maar ook de vrouw van plichtsbetrachting, en daardoor krijgt
zij een zwaren strijd. Na een poos voelt zij dat het zoo niet gaat. Zij schrijft het hem.
En ze krijgt van hem een brief terug van kalm verstandig berusten. Kòn ze dat nu
maar!.... Ze voelt hoe alles in haar er zich tegen verzet, hoe ze gaat verlangen,
verlangen.... En daardoor brokkelt in haar weg al het oude, waaraan zij gehecht,
waarmee ze vergroeid was. En echt vrouwelijk - gaat ze haar Gods-begrip regelen
naar haar ondervinding van dat oogen-
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blik. Tot ze 't niet langer uithoudt - Van Wilden opzoekt in zijn keet aan de spoorbaan
- in de opwinding van dat weerzien zich aan hem geeft....
Was hij een man geweest, zooals zij een vrouw, hij had haar niet meer laten
teruggaan naar de pastorie - maar, hij is een zwakkeling. Hij heeft haar ook niet lief;
als de fyzieke bedwelming voorbij is, zijn haar betuigingen hem pijnlijk. Hij mist nu
vooral den moed wáar tegen haar te zijn; bang voor wreedheid bezorgt hij haar de
pijniging van dagelijkschen twijfel, en terwijl zij rekent op een flinke doortastende
daad van hem, die haar bevrijden zal, blijkt hij werkeloos en willoos. Tot er scènes
komen tusschen hen, en eindelijk de verwijdering.
Ik vind dat de heer Van Veen met heel veel gevoel de psychische toestanden van
beiden heeft ontleed. Vooral ook de weifelingen van den man die niet liefheeft en
toch den moed mist er een einde aan te maken, zijn overtuigend wáár. Trouwens
de kracht en verdienste van dit boek ligt in het waar-maken van het proces in de
ziel der beide hoofdpersonen, en 't is heel verdienstelijk dit voor een groot deel
bereikt te hebben.
Niet geheel. Ik liet boven al merken dat ik het slot zwak vind. Martha wordt na de
scheiding ziek, en haar man dien we als een ledepop in de handeling hebben zien
staan, ondergaat nu een groote verandering, ontpopt zich tot een meevoelend,
teeder echtgenoot, die terstond bereid is aan zijn vrouw den grooten misstap te
vergeven. Martha leert hierdoor 't verschil tusschen schijn- en echte liefde, en eindigt
met van haar man te houden. 't Is werkelijk onbegrijpelijk hoe een schrijver die in
enkele gedeelten zulk knap doorvoeld werk levert, zoo wanhopig onpsychologisch,
bevredigend-slot-achtig eindigt. Een bevredigend slot is natuurlijk even goed te
accepteeren als elk ander, indien 't maar gemotiveerd is, doch als er, gelijk hier,
iemand's karakter geheel voor moet verwrongen worden, dan is 't wel het tegendeel
van bevredigend.
Behalve de ziels-processen geeft de auteur nog een paar goed realistische kijkjes
in het dorpsleven, zooals de kletstafel op de societeit en de binnenkamer van Dr.
Berns. Toch lijkt me de weergeving van het uiterlijke, van het milieu niet het meest
overtuigend.
Wisten wij het al niet uit zijn Donkere Machten, uit zijn jongste
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werk zou duidelijk blijken, dat Gerard van Eckeren hierin sterker is. Ook hij voert
ons in een dorpspastorie, maar niet om ons in het bizonder in dat milieu te doen
meeleven. De hoofdpersoon in zijn verhaal is de dominee zelf, die, als we hem
leeren kennen, op het punt is om voor zijn gezondheid het dorp te verlaten.
‘Nu hij, op dien lente-achtermiddag nog eens zijn tuin en zijn boomgaard doorging,
om het achterhekje te nemen en zoo terstond in het dorp te zijn, was het hem als
een pijnlijk afscheid van veel liefs.
Langzaam met trage stappen, als voelde hij zijn beenen zwaar onder zich, zijn
oogen vóór zich op het pad, ging hij verder, tusschen zijn bloemen, zijn heesters,
al dat vertrouwde, dat hij had zien grooter worden, waarvan hij veel zelf had geplant
en gekweekt, den groei aandachtig en angstvallig gadegeslagen, met tallooze zorgen
dag aan dag.
En nu het loonde, nu gansch zijn tuin hem loonde, met zijn jonge groen en zijn
bruin en zijn geel, nu moest hij het verlaten, wie weet voor hoe lang. - En als hij
wederkwam - mocht God het willen - dan zou het waarschijnlijk weêr winter zijn en
alles doodsch en kaal en leêg.
Hij ijsde als hij aan den afgeloopen winter terugdacht, zijn eenzame pastorie, zijn
hol studeervertrek. Hij zag zich weêr zitten die lange ochtenden, als buiten, over
den tuin, de sneeuw neêrdwarrelde, zijn gedachten verzweefden naar zon en
gezelligheid en zijn werk maar niet vlotten woû.’
We voelen dat deze jonge man behoort tot de ernstige, ietwat tobberige naturen,
in wie tengevolge van welke invloeden dan ook, het evenwicht verstoord is. Willem
Walberg zal elders genezing zoeken voor zijn ziel, nu blijkt dat zijn geloof, zijn
godsdienstige overtuiging alleen niet in staat is in hem het verbroken evenwicht te
herstellen. Hij moet van tusschen zijn boeken weg; hij moet vooreerst niet den
preekstoel beklimmen; in een andere omgeving, aan het zeestrand, zal hij trachten
zijn ziel tot nieuwe kracht te brengen.
Ik weet niet, ik twijfel zelfs of het de bedoeling van den auteur is geweest om,
door ons eerst dezen jongen predikant voor te stellen als een eenigermate
overspannen, overwerkt, kortom abnor-
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De Stem die verklonk.... Amsterdam, C.L.G. Veldt.
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maal man, ons in het onzekere te brengen, hoeveel aandeel dat abnormaal-zijn
heeft in wat hij nu de volgende maanden beleeft. Toch acht ik dit bedenkelijk. Heeft
de heer Van Eckeren het alleen gebruikt om te motiveeren het verblijf van een jongen
dominee op een kleine zee-badplaats, dan heeft hij toch onwillekeurig hiermee
geschaad den indruk dien wij van hem krijgen in zijn reageeren op de nieuwe
omgeving. Immers we weten nu niet recht welk aandeel de neurasthenie heeft aan
de daar in hem gewekte gevoelens. En de auteur loopt gevaar dat we bij het door
hem als normaal bedoelde, zoo ons dat een oogenblik wat vreemd mocht blijken,
allicht aan het abnormale gaan denken.
Toch wil ik dit voorbehoud - na even op de verklaarbaarheid ervan gewezen te
hebben, - nu maar niet laten gelden en al wat de dominee nu denkt en doet als
normaal beschouwen.
Walberg is een dogmatisch geloovig man. Hij ziet en voelt als dualist een scherp
onderscheid tusschen het hemelsche en het aardsche, het goddelijke en het
wereldsche, de deugd en de zonde. Hij kwelt zichzelf telkens weer met tobberijen
over het al of niet goede van het om hem heen gebeurende en van zijn eigen daden.
Eigenlijk voelt hij zich een vrij onmachtig zondaar, slechts door de innigste inspanning
tot iets goeds in staat. Het mondaine gedoe der gasten in het bad-hôtel, waar hij
zijn intrek nam, stuit hem tegen de borst. Al wat hem lichtzinnig gedartel lijkt, is hem
een ergernis. Dat bij het voortdurend afkeurend vergelijken, van wat hij om zich
heen ervaart en ontwaart, met zijn ideale inzichten, hij blijk geeft van een geestelijken
hoogmoed, een zich-beter-voelen dan die anderen, dat kwalijk te rijmen is met zijn
arme-zondaarschap, schijnt hij zelf niet op te merken.
Hij leert een jong, mooi Haagsch meisje kennen, een meisje uit den Haagschen
weelde-kring, die voor de gezondheid van haar ziekelijke, zeer wereldsch-gezinde
moeder daar vertoeft. En hij voelt zich sterk tot haar aangetrokken. Zij ziet op tegen
den ouderen, stillen man, die haar ernstig onderhoudt over de keuze van haar
lectuur, onder meer over Couperus' Noodlot, dat hij een verderfelijk boek acht. Zij
is van zijn vermaning gediend, stelt zich onder zijn leiding, en als ze nu, bij
samenkomsten op het strand of in de duinen, onder het lezen van Tennyson's Idyll's
of the King praten over poëzie, schoonheid, hooge gevoelens en gedachten, komt
in hen beiden een sympathie tot wording, die allengs tot liefde aangroeit.
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Zij vinden in elkaar het ontbrekende. Zij, in een wereldschwuften kring groot
geworden, voelt in hem den levensernst dien zij zelve mist, en hij ziet in haar lieve
bekoorlijkheid het schoone dat in zijn bestaan van steile eenzelvigheid de poëzie
brengen zal. Maar - soms schrikt hij terug, wordt hij bang voor haar, vervalt hij tot
droefgeestige tobberij. Indien dit alles eens niets dan schoone schijn ware!.... Indien
de duivel dezen eens had gekozen om hem te verleiden? Indien de verzoeking in
deze bekoring tot hem kwam? Want - in zijn dualisme handhaaft hij ook de scherpe
afscheiding tusschen lichaam en ziel, vleesch en geest!.... En - wanneer hij zich als
man voelt aangetrokken tot haar vrouwelijke bekoorlijkheden, dan vreest hij de
verlokkingen des vleesches, die uit den Booze zijn.... Arme zelfkweller!
Ik vind ze uitstekend geschreven die bladzijden vol van dat geloovig geslinger en
geweifel en gewankel, waarmee toch de inderdaad ernstig op die wijze geloovenden
zich het leven zoo onhoud-baar-verdrietig kunnen maken, vastgewoeld in het web
van eigen droef-sombere levens-inzichten, zoodat zij een groot deel van het
overmachtige Leven in den ban zouden willen doen, en telkens van dat
tegen-natuurlijk streven aan en in zichzelven de straf voelen.
't Is stellig de ontmoeting met hen die Whitman eens zoo hartgrondig deed
verzuchten:
I think I could turn and live with animals, they are so placid and
self-contain'd,
I stand and look at them long and long.
They do not sweat and whine about their condition,
They do not lie awake in the dark and weep for their sins,
They do not make me sick discussing their duty to God....
Walberg maakt er zichzelf soms geheel mee van streek, met die redeneeringen
in zijn eigen ziel. Maar op den duur wint het toch de Liefde, met andere woorden
het Leven. Op een avond zijn ze samen in een villa-kamer, uitziende op de zee.
‘Hij was opgestaan en leunde over de balustrade, diep de avondlucht inademend.
Heel in de verte, bij het bad-hôtel, klonk nog steeds het vaag gerucht van
feestvierende stemmen.
Zonder dat hij het bemerkte was Corry naar binnen gegaan.... een zacht preludium
even van smeltende tonen.... en zij zong....
Ausfahrt van Grieg; hij herkende het terstond....
Beneden, achter het duistere strand, ruischte de zee.... En het
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scheen, of er langzaam in de stilte een spanning kwam, als of het àl vertastbaarde
tot iets bovennatuurlijks, de nadering van Iets, dat weemoedig, doch zalig Mysterie
was.
Zoo teêr en zoo helder, van zoo gánsch-góede lieflijkheid ween-jubelden de tonen
en schreden-aan en huppelden-heen en juichten òp naar het Mysterie....
.... Toen zweeg de stem.... En het zeeëruischen droeg de stilte, die nu
beangstigend om hem stond....
Van binnen, uit de kamer, aarzelden zachte schreden.... en nu hij opzag was daar
Corry naast hem, die snikte.
Geleund over de balustrade haar tengere lichaampje, dat was als een lichtende
plek in de schemering, snikte zij.... Dat het zoo moeilijk was.... goed te zijn.... en
God te dienen.... dat ze haar best wel deed.... dat ze wel streed.... maar dat het zoo
moeilijk was.... zoo moeilijk....
Toen was het alles vreemd, als zonk het alles weg en als verduizelde het in den
nacht.
En alleen, daar over de balustrade, leunde het Meisje, dat gezongen had....
De stilte spande. En in den wemel waarin nu het àl verging.... had hij zijn arm
geslagen om het Meisje heen, en gefluisterd: “Zullen we dan samen strijden, Corry....
altijd samen?”’
We hoeven niet te vragen hoe groot zijn invloed op haar al geworden is. Hier is
een meisje, jong, mooi, levenslustig, menschlievend (zij speelt met het gebrekkige
kind van de hospita), een schepseltje dat misschien nu en dan eens een klein
flirt-spelletje gespeeld heeft op de tennis-baan, maar dat overigens zich niets te
verwijten heeft; een lief kind, dat houdt van natuur-schoon, muziek, poëzie, dat ernst
genoeg heeft om stil naar een strenge preek te zitten luisteren.... en met haar heeft
hij nu al zooveel over zonde en zondigheid geredeneerd, dat ze het leven, - in plaats
van mooi, energie-wekkend, tot-daden-roepend, - al ‘heel moeilijk’ vindt, dat ze tobt
over ‘goed-zijn’ en ‘God-dienen’....
In Walberg heeft Van Eckeren met onmiskenbaar talent waargemaakt den
Christen, behoorende tot de rubriek, waarover Lessing in zijn Nathan der Weise
zoo geestig geoordeeld heeft. 't Is in dat gesprek van Recha met Sittah. Recha heeft
het over de ‘gute, böse Daja’ haar pleegmoeder, die haar 't verlies van haar moeder
vergoed heeft, en ze zegt:
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‘Sie hat mir so viel Gutes, - so viel Böses
Erwiesen.... (Sie ist) eine Christin, die
In meiner Kindheit mich gepflegt; mich so
Gepflegt!.... Die aber mich auch so geängstet!
Mich so gequält!
Sittah.
Und über was? warum?
Wie?
Recha.
Ach! die arme Frau - ich sag' dir's ja Ist eine Christin; - musz aus Liebe quälen; Ist eine von den Schwärmerinnen, die
Den allgemeinen, einzig wahren Weg
Nach Gott zu wissen wähnen!

Hiermee is ook Walberg gekarakterizeerd. Er musz aus Liebe quälen!.... en de arme
Corry zal het merken.
Na het badseizoen keert zij naar Den Haag terug, en al spoedig komt de predikant
geheel in den vorm zijn aanzoek doen. De wereldsche moeder is er niet sterk mee
ingenomen, maar de ernstige vader wel, en als een loopend vuurtje spoedt het
nieuwtje zich door Den Haag: het mooie mondaine uitgaans-meisje verloofd met
een steil-orthodoxen dominee!
Natuurlijk voelt Walberg zich in deze omgeving van wereldsche weelde veel
minder op zijn gemak met Corry, dan in de eenzaamheid van duin en strand. Hij
leert haar nu in den omgang met haar gelijken kennen van een heel andere zijde,
en nu en dan besluipt hem een onrust over zijn aanstaande vrouw. Zichtbaar heeft
ze plezier in den omgang met vriendinnen en vrienden die hij stellig niet voor haar
zou gekozen hebben; blijkbaar houdt ze van vermaken, door hem ongeschikt geacht
voor zijn ‘mede-strijderes’. Maar in plaats van nu zijn verstand te gebruiken, rekening
te houden met haar jeugd en opvoeding, af te wachten tot ze eenmaal zijn vrouw
zijn zal, zichzelf te beschouwen als een vreemde, eenigermate een indringer in haar
kring, - gaat hij zich verzetten, en begint hij haar het leven zeer lastig en
onaangenaam te maken met eischen in naam van het voor hem Hoogste. Corry
houdt van hem, wil zich naar hem voegen, blijft van Gounod's Faust verre, als hij
dat evenals vroeger Noodlot, verderfelijk voor haar vindt. Maar.... al wil zij het
zichzelve eerst niet bekennen, - 't wordt zachtjes aan wel een kwelling voor haar,
dat voortdurend
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moeite hebben om aan al zijn opvattingen en bezwaren tegemoet te komen, dat
overal zonde te moeten zien waar ze die vroeger zonder erg is voorbijgegaan!....
En nu begint het lijden voor allebei, voor hem, omdat hij, telkens opnieuw verontrust
door wat hij uit den Booze acht, ‘aus Liebe quälen musz’ - en voor haar, die allengs
zich begint af te vragen of ze wel ooit aan zijn hooge eischen zal kunnen voldoen,
of zij wel waard is de vrouw van een zoo gestreng godsdienstig man te worden.
Want ze begint zich onder zijn invloed hoe langer hoe slechter te voelen.
Eindelijk zegt ze het hem.
‘Ik kàn niet....afstand doen van weelde....en van genieten....mijn leven is er te
veel meê vastgegroeid.... ik.... 'k ben er te zwak voor.... Altijd, bij alles aan God te
denken, zooals jij doet, is zoo zwaar.... ik kàn het niet....ik ben zoo zwak en zoo
laf....
Begrijp je 't nu.... dat het niet kan? Dat er naast de Corry van de zee.... en van
jou.... een andere Corry is, die slecht is en bedorven.... en die maar in den weg zou
staan het Hooge, Reine Ideaal, waarvoor jij leven moet.’
Zoo is de verbreking van hun verloving. Walberg is de eerste tijden diep wanhopig.
Zijn anthropocentrische religie doet hem eerst tobben, evenals de wanhopige Martha
in de pastorie. ‘Was God een God van Liefde en barmhartigheid?.... Hoe kon dit
zijn, hoe kòn het?.... Waarom hem dan geslagen met dit, dat was erger dan de
dood?’ Maar op den duur komt hij tot kalmte en berusting, vooral nadat hij in zijne
gemeente is teruggekeerd en zijn herderlijk werk hervat heeft.
De beoordeelaar staat in zekeren zin tegenover dit boek eenigermate weifelend.
Heeft de schrijver bedoeld hierin objectief werk te leveren, d.w.z. heeft hij alleen
uit kunstenaars-aandrift gepoogd ons door psychologische ontleding de conflicten
te laten meeleven, die vanzelf voortkomen uit het samentreffen in liefde van twee
menschen wier levensopvattingen zoozeer verschillen, dat een verbintenis in liefde
een onmogelijkheid blijkt; - heeft hij onze belangstelling en ons meegevoel gevraagd
voor de verschillende aandoeningen door deze botsingen in hen gewekt, en door
de ontwikkeling van zijn gegeven getracht ons te boeien door een geheel-van-kunst,
een artistieke compozitie; - dan maakt op mij persoonlijk zijn arbeid den indruk van
in menig opzicht geslaagd te zijn. Vooral in den
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jonge dominee voel ik leven en waarachtigheid van bestaan, terwijl het meisje me
hier en daar wat meer theoretisch bedacht, zij 't ook zeer wel bestaanbaar, lijkt.
Maar er is iets in het boek, dat mij doet twijfelen of deze wijze van beschouwen
wel de door den auteur zelven meest gewenschte is. In verband met den titel, die
spreekt van een verklinkende stem, de stem eens roepende in de woestijn, vermoed
ik dat de schrijver meer bepaaldelijk ook onze sympathie gevraagd heeft voor de
religieus-ethische zijde van zijn werk, dat de jonge predikant ons voorgesteld wordt
als de belichaming van een meer verheven levensinzicht, waarvoor de schrijver
mede tracht te ijveren.
Is dit het geval - dan moet ik eerlijk bekennen dat ik met die strekking volstrekt
niet mee kan, dat ik haar woordvoerder acht te lijden aan een niet geringe mate van
bekrompenheid, eigengerechtigheid, enghartig dualisme en geestelijken hoogmoed;
dat hij mij voorkomt in zijn steeds eischen stellen aan anderen op grond van zijn
eigen staag wankelende overtuiging, voortdurend in strijd te leven met zijn schijnbaar
nederig gevoel van zondaarschap, en dat hij allerminst den indruk maakt van iemand
die door veel nadenken en levenservaring heen zich zulk een harmonische
Levensgevoel of -bewustzijn heeft weten te veroveren, dat zijn stem voor anderen
als roepstem tot een harmonisch leven klinken kan....
D i e bedoeling bij den schrijver veronderstellende - zou ik voor mij zijn boek een
mislukking achten.
Zeer eigenaardig lijkt me in verband met het bovenstaande dit fragmentje uit
1)
Rapsodie van J. Tersteeg , het derde boek dat ik hier nu ter sprake breng.
‘Een simpel ding, oud en droevig:
Hij heeft zijn leven naar zijn beste weten geleefd, gemeend dat dit leven een doel
had; en als hij zijn liefste gevonden heeft, lijkt dat hem het doel, en het loon van
hoogst-ernstig streven.
Maar de mensen leven in duisternis, en dwalen gestadiglik, en hun begeerten
zijn zeer verschillend. En wat het hoogste is voor de een, is nietig en van geenerlei
waarde voor de ander; wat deze goed noemt, wordt door gene verfoeid; en daar is
geen rechter, die richten zal, scheiding stellend tussen die beide dingen.

1)

Amsterdam, H.J.W. Becht.
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En zo ging zij heen en verliet hem, en hij bleef achter en was zeer bedroefd.
Want dat was hem vreemd en hij begreep het niet. Het hoogste was 't hem
geweest.
Toen wenste hij in afzondering dat alleen te begrijpen, zichzelf en het verlorene
terug te vinden.’
Het is een vreemd boek, deze Rapsodie.
't Komt me haast voor als een, wellicht onwillekeurige, reactie op 't vele,
zorgvuldige, realistische gewerk van onze aankomende schrijvers, dat deze ook
jonge auteur een jaar of vijf geleden - 't boek dateert van 1897 - den lust kreeg zich
maar eens te laten gaan, zijn fantazie den teugel vierde en met zich liet voorthollen.
Het rezultaat is verre van onbevredigend. Want in 't vlugge, vlotte aaneenschakelen
van wat elk op zichzelf als een avontuur kan beschouwd worden, houdt de schrijver
ons van begin tot eind bezig, belangstellend niet alleen in 't avontuur als zoodanig,
maar meer nog in de stemming waarin 't doorleefd wordt.
Een jong componist, die een in elk opzicht succes-vol jong leven achter zich heeft,
voelt zich opeens moede, overwerkt, neurasthenisch. Hij verlaat zijn land, wil de
afzondering. Maar de zucht naar geluk drijft hem verder en nu begint hij een
zwerftocht als Geluk-Zoeker in letterlijken zin. En vooral zoekt hij het geluk in den
omgang met vrouwen - in de Liefde.
We zien hem eerst in Königswinter, waar hij zich laat troosten door een
goedhartige, leuke kellnerin. Maar dat duurt niet lang. En dan gaat hij naar Lissabon,
om eenige weken in een orgie van passie door te brengen; keert naar Duitschland
terug, waar een Alwine te Munchen de liefde te tragisch opvat en in wanhoop over
zijn ontrouw of onverschilligheid zelfmoord pleegt; verhuist naar Parijs, waar hij
opnieuw ziet hoe een vrouw zich uit liefde tot slavin vernedert juist voor den man
die haar trapt, maar dien zij in 't bloed heeft, en wien zij trouw blijft tot het uiterste....
Intusschen vindt hij maar niet wat hij zoekt. Is er dan geen reëel geluk voor een
man denkbaar zonder vrouw! Hij kan haar maar niet uit het levensprobleem
elimineeren.
‘Maar ik zag 't wel: hòe men dat element verbinden moet aan zijn leven - de grote
kunst lag in de oplossing van dat vraagstuk.’
Voor het huwlijk schrikt hij terug. Wie staat in voor het blijvende van de liefde?
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‘O, het ontzettende vizioen: voort te leven naast een vrouw die men niet liefheeft:
samen te zijn in een kleine ruimte met de vrouw die ons niet meer emosioneert; een
vrouw naast zich te voelen, wier lichaam we niet langer begeren; woorden en
gedachten te ruilen met een vrouw, wier woorden en gedachten geen innigheid
meer voor ons bezitten.’
Maar liefde - liefde blijft hij zoeken.
En tijdelijk vindt hij haar geluk in het hooge Noorden. Daar droomt hij een reinen
liefde-droom in 't bijzijn van eene, die alleen het beste in hem wakker roept. Maar
hij durft tòch dat geluk niet vastgrijpen om het te behouden voor altoos. Telkens als
't zoo dicht bij hem lijkt te zijn, komt de cynische stem van de ervaring, van de
wereldwijsheid het droombeeld verjagen.
Weer keert hij naar 't eigen land, de eigen woning. En als ook daar blijkt dat het
jonge leven hem vergeefs nadert, en dat de vrouw, in wie hij eindelijk den vollen
weerklank zijner gevoelens vindt, ouder is dan hij, en in haar hart alle liefde dood,
dan komt hij tot de overtuiging dat het te laat kan worden voor wie niet tijdig vindt
zijn hooge heil.
't Is geen opwekkend boek - deze Rapsodie. Maar 't is een boek van veel voelen
en veel nadenken. En er zijn fragmenten in, Heineaansch weemoedig-cynisch, die
opnieuw in volle schrijning doen gevoelen hoe de liefde, die de hoogste wijding, het
hoogste geluk kan zijn in het leven van een mensch, ook daarin heerschen kan met
de felheid van een noodlot. Die fragmenten geschreven te hebben is een afdoend
bewijs voor het talent van den heer Tersteeg, dien we als ernstig werker al kenden.
Zoo zagen we dan in de drie boeken weer de Liefde beschreven in allerlei
schakeering, en vrij kan ik eindigen met dichter Wolfram's woorden:
‘Minne - gar alle schrîbaer künden nimmer volschrîben din art.’
N.B. Na het afdrukken van dit artikel verneem ik dat de heer Arie van Veen vroeger
reeds een roman publiceerde.
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Bibliografie.
De Vlaamsche Primitieven. Hoe ze waren te Brugge, door Karel van de
Woestijne.
Uitgave van den N e d e r l a n d s c h e n B o e k h a n d e l . - Gent - Antwerpen. - Met
groote liefde en piëteit, met diepen eerbied en bewondering voor vroegere Vlaamsche
Kunst en glorie, werd dit boek geschreven. Het machtig Brugge van de
middeneeuwen rijst er glanzend op uit het banale der moderne kleinsteedschheid,
als een rustig, plechtig, symbolisch beeld van onvergankelijke schoonheid. Een
ganschen zomer heeft het weer voor ons geleefd als in de oude tijden, dáár, in die
zalen der tentoonstelling van Primitieve Vlaamsche Meesters, zóó schitterend-rijk
in kleuren en in vormen, zóó diep aangrijpend in al zijn wondere uitingen van
realisme, van fantazie en van mystiek, dat wij ons hebben gevoeld, zooals de
schrijver het vol ontroering uitdrukt, ‘schroomvallig voor zooveel schoons.’
Wie nog eens iets van die hooge en zuivere emoties na wil voelen, leze dit boekje
van innige, eerbiedvolle liefde.
C.B.

Onze Kunst.
Voortzetting van de ‘Vlaamsche School,’ Amsterdam, L.J. V e e n , Antwerpen, J.E.
B u s c h m a n n , 2e Jaargang, Afl. 1 en 2. Voorzeker is dit een uitgave, die van veel
toewijding getuigt. De eerste jaargang gaf blijken van een zeer serieus streven, en
de beide afleveringen, die van den tweede het licht zagen, toonen dat de
nietvermelde redactie en de uitgevers alles in 't werk stellen om hun tijdschrift aan
hooge eischen te laten voldoen. Te meer is dit op prijs te stellen, omdat ieder weet
hoe betrekkelijk klein het publiek is dat in dergelijke uitgaven, uitsluitend aan
beeldende en bedrijfskunst gewijd, belang stelt. Het groote beschaafde publiek, de
leden onzer leesgezelschappen, bladert zijn illustraties door met bijna uitsluitend
aandacht voor 't onderwerp, zonder zich om de artistieke waarde van de reproductie
of het gereproduceerde te bekommeren: kijkt prentjes. Een fraai geteekend portret
en een fraaie fotografie van denzelfden persoon worden alleen vergeleken naar de
gelijkenis. En de kosten, aan mooie illustratie besteed, worden slechts door zeer
weinigen eenigszins naar waarde geschat.
Des te verdienstelijker is de volharding der uitgevers, die met Onze Kunst zulk
bizonder werk leveren. Papier, druk, illustratie, 't getuigt alles van veel zorg - tevens
van veel smaak.
In de eerste aflevering begint Aug. Vermeylen een studie over Constantin Meunier,
die voortgezet wordt in de tweede, van veel sympathie en bewondering voor den
stoeren werker getuigt, en met tal van fraaie illustraties versierd is. Jan Veth geeft
een pittige en kunstvol gestijlde ‘Inlei-
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ding tot Rubens,’ waaruit het moeilijk valt niets te citeeren. Verder schrijft W.
Vogelsang over Hollandsche Gebruikskunst. In de tweede afl. behandelt Max Rooses
de teekeningen van de Romanisten onder de Vlaamsche Meesters, en heeft Ed.
Thorn Prikker een artikel over de Deventer Tapijtfabrieken en Colenbrander's
Ontwerpen. Correspondenties uit verschillende steden in binnen- en buitenland
geven aan dit zoo artistiek uitgevoerde tijdschrift tevens actualiteit.

Taal en Letteren.
13e Jaargang. Afl. 1. Leiden, J.M.N. K a p t e y n .
Belangrijk vooral in deze eerste afl. van den nieuwen jaargang een studie van
Dr. R.A. KOLLEWIJN, over ‘Hooft en de meisjes Spiegel.’
De naaste aanleiding ertoe was de uitgaaf van Hooft's Erotische Gedichten in het
Klassiek Letterkundig Pantheon, door den heer C.C. van Slooten, een uitgaaf, die
ik elders heb aangekondigd, en waarin mij trof de zienswijze van den inleider over
de verhouding van Hooft tot Brechje Spiegels, mèt zijn vernuftige ontleding van het
bekende Claech-Leydt, waardoor de meeningen van Leendertz, D.C. Meyer Jr.,
Jan ten Brink e.a. onhoudbaar bleken. Ook Dr. Kollewijn erkent dat de heer Van
Slooten met recht nadrukkelijk de aandacht vestigt op Brechje's herhaalde poging
om zich van 't leven te berooven, al acht hij het de eerste maal op eenigszins andere
wijze geschied dan deze meent.
Over de oorzaken die tot die zelfmoord pogingen leidden, is hij het echter niet
met hem eens. De heer Van Slooten zoekt die aan den kant van de Spiegels, Dr.
Kollewijn zoekt ze bij Hooft, bij wien hij te weinig liefde en te weinig ernst in deze
verhouding vermoedt.
Absolute zekerheid is met de weinige gegevens niet te verkrijgen, maar voor wie
in deze periode van Hooft's leven belangstellen, is het scherpzinnig onderzoek van
Dr. Kollewijn hoogst interessant.
v.N.

Clarie Howald door Joh. W. Broedelet, Amsterdam. C.L.G. Veldt.
- De heer Broedelet is op een hellend vlak. Clarie Howald is veel minder dan zijn
vorig werk: Feest. In laatstgenoemd werk gaf zijne rijke fantasie eene soort van
bekoorlijkheid aan het verhaal, omdat dit verhaal iets van eene mystificatie had, in
elk geval buiten de gewone realiteit der dingen lag. Hoe sneller vaart de fantasie
nam, hoe meer ongewoon ze was, des te meer trok ze aan. In Feest vierde
Broedelets fantasie feest, en dat in heel het boek niet eenmaal bleek, of de schrijver
in nuchter verstandelijken staat goed vermocht op te merken en zuiver weêr te
geven, hinderde geenszins. De feeststemming moest zich juist niet door
nuchterheden doen verstoren.
Maar in Clarie Howald is de fantasie zoo al niet geheel overbodig, dan toch
volstrekt geen vereischte. En zie, ook hierin is de verbeelding van Broedelet aan
het hollen gegaan, als kwam het juist daarop aan. Het gansche boek is ééne groote
vergissing van den schrijver, te onvergeeflijker, naardien het blijkt, dat ook zijn
technisch kunnen er niet op verbeterd is. Want alleen nog kleuriger fantastiek dan
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in Feest zoû misschien nog eenigermate als vergoeding voor het kernlooze in de
romantiek van Clarie Howald kunnen worden aanvaard.
Romantiek? Och, eigenlijk houdt dit boek van 217 bladzijden maar magere
novellistiek in, dien in een twintigtal bladzijden heel uitvoerig zoû kunnen worden
behandeld. Maar als de heer Broedelet eenmaal op zijn' praatstoel is.... Gerechte
hemel, wat is hij lang van stof! En wat herhaalt hij zich herhaaldelijk! In
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het eerste hoofdstuk, dat 95 pagina's telt, gebeuren feitelijk maar twee dingen, twee
doodgewone dingen: Vincent Readers kuiert langs het strand te Scheveningen en
Clarie Howald rijdt in eene automobiel langs hetzelfde strand. De rest bestaat uit
eene uiterst langdradige beschrijving van Scheveningen, waarin het strandstadje
met zijne vermakelijkheden tallooze malen ‘de groote carrousel’ wordt genoemd.
Die heele beschrijving rammelt van de overdadige beeldspraak. Het heeft er veel
van, of nu eens Vincent Readers dan weêr de schrijver zelf maar wat voor zich weg
droomt. Nooit komt de lezer langer dan een paar regels op vasten bodem te staan.
Is de voorraad beelden uitgeput, dan worden eenige, die reeds dienst hebben
gedaan, maar weêr voor den dag gehaald. De aandacht van den lezer verslapt
alras, en zoo hij ongeduldig uitroept: ‘Maar gebeurt er nu nog niets?’, heeft hij schoon
gelijk. Want dit boek is niet, als Feest, bedoeld als werk van verbeelding, van
weelderige fantasie. Neen, Clarie Howald wil kennelijk romantiek, en daardoor ook
een goed deel psychologie, geven. Dan behoorde aan de fantasie niet zoo'n groote
plaats, de grootste plaats, ingeruimd te worden.
Ik vermoed, dat de heer Broedelet zich aan het succes van Feest een' roes heeft
gedronken. Men vindt in Clarie Howald precies dezelfde zwierige stijlmotieven als
in eerstgenoemd werk terug, ofschoon het onderwerp eene geheel andere
behandeling eischte.
Er is nog iets bedenkelijks in deze novelle. Om de luchtige zwierigheid van den
stijl sterk te doen opvallen, heeft de schrijver het noodig geoordeeld aan het
Hollandsch een Fransch tintje te geven. Bastaarduitdrukkingen als: amoureuslijk,
joyeuslijk en voluptueuslijk bieden zich herhaaldelijk zonder blikken of blozen aan.
In éénzelfden zin leest men achtereenvolgens: languissant, exposeerend,
paradeerden, cadanceerend capricieus, parmantig promeneerden, amusante bains
mixtes, bébé, circuleerende, strand-habitués, pirouetteerend, coquet avanceerend.
Die zin moet wel lang zijn? Ja, 3, zegge drie bladzijden!
De dialoog, waaraan de schrijver zich als bij instinct maar zelden waagt, is zwak.
Dit boek, waarin min of meer de affectatie wordt gehekeld - voor zoover de heer
Broedelet, die verre van puntig is, hekelen kan -, is zelf uiterst geaffecteerd.
Het beste, dat de heer Broedelet kan doen, is geruimen tijd te zwijgen en dan, na
deugdelijke voorbereiding, revanche te nemen. ‘Les défauts de ses qualités’ zal hij
stellig niet spoedig kwijtraken.

Ed. Thorn Prikker (Ed. Verburgh). Kunstmenschen.
2 dln. C o h e n Z o n e n , Amsterdam. De bedoeling van den heer Ed. Thorn Prikker
is zeer prijzenswaardig. Hij wil wijzen op de leêgheid, de voosheid en de
verdorvenheid van velen, die aan kunst doen. Onder den titel van het boek doet hij
de volgende stelling van Proudhon overdrukken: ‘L'art pour l'art, le vers pour le vers,
le style pour le style, la forme pour la forme et toutes ces vanités, que rongent notre
époque, c'est le vice dans son raffinement, le mal dans sa quintessence.’ Die stelling
werkt hij uit. En hij laat zien, welke smerige, gewetenlooze lieden er onder de
zoogenaamde artiesten rondloopen, hoe klein hun kunstenaarschap eigenlijk is,
hoe verachtelijk zij zijn met hunne grenzenlooze verwaandheid, hunne zelfvergoding
en hunne bizondere begrippen van moraal. Hunne opgeblazenheid, huichelarij,
geniepigheid, lafheid - niet ééne hunner ondeugden verzuimt hij op de kaak te
stellen.
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Het is, wat de bedoeling betreft, ongeveer een boek als Vincent Haman van Willem
Paap. Maar het is met veel minder talent geschreven. Ed. Thorn Prikker kan niet
scherp, niet satirisch zijn, omdat hij zich niet weet te beheerschen. Hij raast, tiert en
scheldt er op los, windt zich voortdurend op, weet van geen uitscheiden. Bladzijden
achtereen vaart hij uit, alle mogelijke en onmogelijke scheldwoorden bij elkaâr
halend, ellenlange zinnen schrijvend, zinnen van een, twee, drie, vier bladzijden....
Een gedrochtelijk lang anathema van iemand, die schier krankzinnig is van woede.
Dit boek is, trots de goede bedoeling van den schrijver, zeer antipathiek. De
nauwlettende lezer wordt spoedig gewaar, dat de schrijver niet veel meer kan dan
schelden. Niet één waarlijk mooi sentiment is er in Kunstmenschen te vinden. Het
boek spuwt aan alle kanten haat uit. Beyers is in dezen lijvigen roman de eenige
persoon, dien de schrijver met kennelijke sympathie heeft willen uitbeelden. Doch
Willem Beyers is een armzalige stumper, een nietsdoener, die, geen greintje achting
waard, volstrekt niet de aangewezen persoon is, om, naar het voorbeeld van den
heer Ed. Thorn Prikker, smadelijk neêr te zien op de verachtelijke ‘kunstmenschen.’
De mindere verdorvenheid van Beyers is niet zoo zeer het gevolg van een beter
gemoed, als wel van apathie.
Als de stijl nu maar mooi was.... Doch ook deze stelt te leur. Het heele boek is
slordig geschreven. Iets als zelfkritiek schijnt de heer Ed. Thorn Prikker niet te
hebben willen toepassen.

Nieuwe Arbeid.
Maandschrift van Groot-Nederland. Gewijd aan Literatuur, Beeldende Kunsten,
Muziek, Voortzetting van de Tijdschriften ‘Jong-Holland’ en ‘De Arbeid.’ R e d a c t i e :
W.A.C. VAN DAM, ED. THORN PRIKKER, VICTOR DE MEYERE, W. GRAADT VAN ROGGEN,
K. VAN DEN OEVER, FRANS BUYENS. Afl. I en II, Ie Jaarg. Uitgave van Jong-Holland.
Utrecht, H. v a n R o m b u r g h . Antwerpen, J. v a n M e l l e . - Het titelblad laat aan
volledigheid niets te wenschen over.
Zes redakteurs heeft dus dit nieuwe tijdschrift, drie Hollanders en drie Vlamingen,
of, zoo men wil, drie Noord- en drie Zuid-Nederlanders.
Deze aflevering maakt over het algemeen een' gunstigen indruk. Wel is alles
kleingoed en fragmentarisch werk, maar er is met veel ernst en zorg gewerkt.
Jammer, dat er te veel verzen, zegge vaerzen, in staan. Er zijn zooveel verzenmakers
en zoo weinig dichters! Dat die gedichten alle - op één na: En Halewijn sprak.... van
Pol de Mont - stemmingsgedichten en heel droefgeestig zijn, spreekt haast vanzelf.
Het best geslaagd lijken mij de verzen van Victor de Meyere en W. Graadt van
Roggen. Even eene kleine opmerking naar aanleiding van de volgende versregels
des eerstgenoemden.
De nacht verdrijft de laatste schemering,
Alleen in 't Oosten blijft een vuurstreep gloeien,
............
In het Oosten?
Voor de verzen van Karel van den Oever kan ik weinig voelen, nog minder voor
die van Om. K. de Laey.
Belangrijker is het proza.
‘Eene jeugd’ is een heel lief en stemmig sprookje van Joh. Bakker.
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Zeer lezenswaard is het artikel ‘Beschouwingen over den hedendaagschen roman’
van de hand van Victor de Meyere. Opmerkelijk daarin is vooral de volgende zin:
‘Het wordt tijd eerlijk te wezen
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tegenover ons zelven en openhartig te bekennen dat onze literatuur in Vlaanderen
geen lezers telt, dat onze boeken er geen nut stichten en dat ons volk zijn schrijvers
onwetend blijft.’
Ed. Thorn Prikker zegt eenige rake dingen naast ettelijke onzinnigheden in zijn
stuk, parmantig betiteld: ‘Tot de jonge poëeten.’ Hij speelt daarin zoo'n beetje den
litterairen wijsgeer.
Alles bij elkaâr genomen, geloof ik dat deze aflevering zich meer onderscheidt
door beste intenties dan door talentvol werk.
K.
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De zonen der zon.
Door Louis Couperus.
X.
Zonnewereldlente.
Het was een dauwzuivere dageraad.
Hoop, lachende, ontwaakte en zag, liggende aan den kartelrand van den krater
uit naar den dag, die geboren werd en daagde aan de dauwende luchten. Der
zonnewereld Zon sloeg in een brallenden hemelbrand uit aan de rozige vuuralpkimme
en Hoop ontzette van zoo alheilige blaking. De Zon, de zelfzuivere Zon... wist zij
niet, Hoop, dat de zonnelingen, de zonnewereldlingen hem dachten het heilige Licht
zelve, dat hun iederen dag rees en weêr zwijmde.... Aanbaden zij niet het heilige
Licht en baden zij niet den heiligen Zon aan?
- God van goden! aanbad Hoop. Algoed en algouden licht! Ontferm u eeuwig over
Helios' wereld! Over duizende goden heerscht Helios en eeuwige nacht zoû zijn
eeuwige dood! God van goden, moge eeuwig Helios heerschen in hel, helder heil,
en strálen....
Hoop was een teêrblank kind, en zij lachte klaterend, nu zij zag, dat gesluimerd
zij had tusschen tallooze witte starbloemen. Glanzende starrelden zij rondom Hoops
heel blankbloote meisjesleden en zij was tusschen de zilveren blaadjes der bloemen,
die spitsten met zilveren straaltjes, bijna te teêr een godin; de bloemen TE teere
dingen om goddelijk te zijn - op een wereld door goden bewoond: doovende wereld
van doovende goden.... Het was of het haarzelve trof, want zij zag schuw naar den
rijzenden Zon, schuw in het rond over het schitterende berglandschap, dat schakelde
zijn nu schelle toppen, tot ver, heel ver in lichtschemerig verschiet, koel gebaad in
rozig dauwende sfeer, die zweven bleef
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met blozende misten; en het was of Hoop zelve zich klein, teêr en heel eenzaam
vond: kind van de bloemen, zuster van bloemen; in hàar een bloemeziel: dat alles
- van bloemen - heel teêr en heel nieuw op de harde vuurgoddelijke wereld van zon,
waar zij gewoon was Helios overheen ijlen te zien met zijn zonnerossen, in zijn wolk
van zonnelingen, in zijne omhelzing van heerlijke zonnevrouwen: éen goudene
stormvlaag, die raasde voorbij en over haar heen, over haar in bloemen wegduikende
leden, als zij bang was en heel diep wegdook.... Nooit door Helios opgelet, had zij
hem héel lief, den heerlijken held, en bad zij tot het eeuwige licht of wat zij het
eeuwige licht daar dacht - dat hij heerschen mocht, en niet zoû tanen.
Nu look uit hare ligging zij op, en voortdwalende met dralenden en langzamen
voet, zag zij lachende om naar àl wat zij achterliet: veld van zilverstarrige bloemetjes,
bloeiende aan den kartelrand van den krater - de wijdste, de diepste, de tot
wereldkern toe rondgewentelde kraterkrocht - vreemd, nieuw en frisch de bloemen
aan den boord van die blakend-sombere, altijd purpergloeiende verschrikking.... En
waar zij drukte haar voet, schoten snel en schielijk de sterretjes op, en waar zij
talmde, stond zij in een tuin van bloemen: zij bloeiden op zoo lange stelen omhoog,
dat zij bijna haar reikten tot de blanke borst: vuurleliën en zonnebloemen; zij strekte
hare hand uit en de bloemen schenen te willen schuilen in hare uitgespreide, kleine
palm van zilverig godinne-handje; groote, blanke klokken, wier stengelen zich
krinkelend mengelden, omstrengelden haar al nu niet meer voortkunnende voeten,
enkels, tot ranke heupen toe, of ze haar blijde tegenhielden en vingen in
bloemenboei. Dan moest zij zich bukken en van de lastige krinkels ontdoen: zij
plukte de klokken, zij plukte de lelies en zonnebloemen, en allen wilde ze op haar
boezem sterven: zij hingen over naar haar hart. Maar als er éene stierf, schoten er
meerdere om haar op, en zij was wel de godin van haar bloemen: waar zij liep,
bloeide het, en daar zij afdaalde den krater, liet zij over het glinstergruis een pad
van bloemen achter, dat aan haar voetzool ontglipte, bij elken teederen druk van
haar teen. Beneden haar smeulde het vuur.... en zij verwonderde zich, dat zij de
bloemen verwekte en nieuwe dingen gaf aan de oude wereld, ook al waren zij niet
van waarde en al ware het weldadiger te doen opwaaien de tanende vlammen,
opdat Helios eeuwig zoù
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stralen.... Wat achtte hij de bloemen, die zij aan zijne wereld gaf! Hij lette ze niet
eens op.... Zie, als een gouden wolk, ontzettend en heerlijk, ging hij voorbij, over
haar hoofd - zij dook neêr tusschen hare eigen leliën - in een stralenden nevel, die
hem aan haar oog onttoog en zij zag de dolle koppen van zijn zonnerossen, een
vleugelflits van hun wieken, hun schichtigen blik....en stroomen de gouden haren
van de stralende zonneschepsels, die de liefde van Helios waren. Het wolkte, het
stroomde, het bliksemde, het ging voorbij in den trillenden morgen, door den trillenden
ether, daar hoog, - trillende omdat de god had willen doortrekken ether en morgen
beiden.... Naar Hoop zag Helios niet om en niet neêr, en naar de bloemen evenmin.
En toch - was het vreemd, dat hij blind voor ze was, want sedert Hoop was geboren,
dwaalde zij veel, zacht zingerig rond aan de kraters, en de bloemen waren wijde
en zijde ontbloeid; de rozevlammen geurden purperig, de vuurlelies zengden als
zonnestralen... Maar juist, dacht Hoop, zoû om zooveel purper en goud Helios de
bloemen niet opletten, ze verwarren met vlamrood en zonnegoud en over ze heen
gaan... over ze heen gaan.... altijd.... Een heel diepen zucht slaakte zij, zoo diep,
dat uit haar hart zij haar zucht voelde opstijgen als iets, dat leefde in haar; een
gewiekte zucht, aan wien zij leven gaf, en omdat zij de lippen even geopend hield,
ontsnapte de gewiekte zucht in haar adem. En zij was heel verwonderd, want zij
zag haren zucht fladderen op twee wiekjes, heel teêr, fladderen van hare lippen
af... zich zetten even op een rozevlam naast haar... weêr fladderen naar een
vuurlelie.... wegfladderen ten laatste de van Helios gloeiende morgenlucht in.... En
zij glimlachte nu, omdat haar zucht, gewiekt, Helios nawiekte zwakjes... ook al
zouden de wiekjes nooit de razende zonrossen inhalen.... En daarom, uit het diepste
harer ziel, zuchtte zij weêr.... en hare zucht ontsnapte als haar eerste zucht gewiekt
aan hare half geopende lippen.... en fladderde weg.... Nu, als een kind, kreeg zij
pleizier in haar zacht verdriet, dat drukte op haar godinnehartje en met een glimlach
zuchtte zij het weg, blies zij het luchtigjes weg en op haar speelschen adem
fladderden weg de gewiekte zuchtjes.... Zij dwarrelden om haar rond en ze
vermaakten haar zoo, dat zij neêr was gevallen tusschen haar bloemen - op een
veld van zilveren sterretjes, tusschen de stelen der zonnebloemen - en
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dat zij ze maar blies, Helios' glorende lucht in, - dat zij ze blies.... tallooze....
tallooze.... Ze fladderden om haar rond, zetten zich op een rozevlam, vuurlelie....
fladderden weg, maar zij blies er zoo vele nu, dat ze waren als een wolk rondom
haar heen, een wolk van heel teêre fladderingen - wel vreemd en nieuw en klein en
broos voor de ontzettende wereld van vlam - wereld van vlammezeeën en
vlammeorkanen en naar de vuuralpkimme toe wegvliedende vuurbergvluchten....
En haar verdriet, om Hoop heen, fladderde licht op heel brooze wiekjes. Nu
dwaalde zij weêr voort en waar zij een krater afdaalde, liet zij de bloemen achter en
fladderden om haar de zuchtjes, en zij ging als op eigen pad, bewoog zich in eigen
atmosfeer, de kerndiepte af der ontzettende zonnewereld. Zij zag om zich rond. De
krater was wijd, de wijdste, en breidde zich uit met breede, kale en verkoolde valleien,
waarin opstaken de strakke versteeningen, als afgebrokkelde muren, en het waren
oorden van dood en verlatenheid, sedert het heilige vuur, het leven der zonnewereld,
nog alleen maar rekte aan de uiterste randen.... Hier kwam Helios niet en niemand
zijner heerlijke zonnelingen: zij leefden in de sferen des vuurs, om het paleis heen
van vuur, daar waar de atmosfeer immer gloorde van hun eigen schijn, daar waar
de vuurzeeën zich wijde strekten en waar de orkaan de zonvlammen opjoeg tot
purper krullende ontzettingen, die sloegen den hoogen hemel in. Hier was de
zonnewereld gedoofd, hier was zij vergaan: een vergane en gedoofde wereld,
regionen wel van Helios, maar verlaten, en de gedoofde regionen, vale kratervalleien
en grauwe steenblokvelden strekten zich uit.... strekten zich uit.... tot Hoop, uitziende,
sidderde om Helios, dien zij heel liefhad.... Zij talmde, peinzende, in haar eigen tuin
van lelies en fladderende zuchtjes: tuin, die om haar opbloeide, waar zij trad.... Zij
zag naar boven, van waar zij gekomen was... zij bespeurde haar bloemenspoor,
vlammerood, vlammegeel, zilverwit: het was of zij vlammen achterliet.... Maar het
waren geen vlammen, het waren bloemen: een pad van teêr nieuw leven door
regionen van den starren dood en zelfs haar verdriet was geworden tot teêr leven
van broos gevlerkte fladdering.
Zij blies de zuchtjes en zij hoorde ze zeggen:
- Wij zijn vlinders....
- Vlinders? vroeg Hoop. Wat zijn dat?
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- Wij zijn de zuchten van je lippen en het verlangen van je hart. Wij zijn de weemoed
van je ziel en de glimlach van je kindermond.... Wij worden tot vlinders, die fladderen
en wij zijn bezield als jezelve. Wij zijn allen heel teêr en broos. Wij zijn niets.... Wij
zijn niets dan zuchtjes.... Helios' gloed verschroeit ons en als wij geboren zijn van
je lippen, sterven wij gauw aan je voeten. Om ons vluchtige leven zijn wij weemoed
en vreugde beiden, je eigen vreugde, je eigen weemoed.... Wij zijn uit je eigen ziel.
- En zoo ik je allen zond, o vlinders, o zuchten, Helios te-gemoet?
- Fladderen zouden wij tot in zijn gloed, maar verzengen zouden wij in zijn glorie....
en nauwlijks trilling van ZIJN gouden ether, van zijn gouden luchtgolven zouden wij
met ONZE wiekjes geven, Hoop....
- Helios....! mijmerde Hoop.
- Hoop, moeten wij opgaan, om aan Helios je verlangen te brengen?
- Helios, zoon van Helios.... helle Helios!! zuchtte Hoop.
Hare zuchten, als vlinders, plots, fladderden op. Zij volgde ze met de oogen een
oogenblik, maar zij verloren zich hoog, heel hoog.... daar, waar het azuur van het
midden des dags weêrkaatste als in welvende spiegels den weêrschijn der
schittering, die schoot uit de intensere verhitting der hallen van Helios: een lichtende
wolk alleen lag er in al dat luchtblauw, drijvende een eiland blank: de weide der
zonnerossen.... En Hoops vlinderende zuchten stegen.... zij stegen en stegen.... zij
daalden niet weêr....
- Helios! murmelde Hoop.
De wolk der vlinders dwarrelde op, witte nevel, en verdween in het blauwe.
Hoop weende en onder hare tranen richtten de dorstige bloemen zich op. En zij
ging voort; de bloemen volgden haar, omdat zij ontloken onder haar tred. Zij daalde
den krater dieper af en haar eigen onbewustheid leidde haar....
- Waar dwaal ik heen? vroeg zij zich af. Waar dwaal ik af? Als al mijn zuchten en
mijn vlinders gaan naar Helios toe, waarom hel ik dan hierheen, dit heillooze pad
naar beneden, in steê van heel hoog te stijgen, tot het heil van Helios en zijn hal
toe? Zoo ik mij mengde in zijn zonnelingen en hij verzengde mij samen
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met haar, wie in den grooten gloed zoû het zien? Vuurzonen zoû ik niet Helios baren,
maar bloemendochteren, als ik zelve éene, zoû ik doen opbloeien rondom hem
heen! O, als mijn lijf brandt naar hem, wat talm ik dan om te stijgen...! Wat daal
integendeel ik hierheen, in de zwarte spelonken dieper! De donkere kloven splijten
grijnzende op en ze glinsteren van een vreemd gruis! Wat dwingt mij naar beneden?
Ben ik niet een godin, Hoop, heerlijke dochter van het heilige Licht en weldadige
Nacht en gaven heilige vader en weldadige moeder mij niet de bloemen, aan mij
alleen! Als ik niet wil naar omlaag, wie wil mij er heen? Als mijn zuchten wellen mijn
ziel uit in wolken van vlinders naar zaligheid toe van Helios, welke onzichtbare vinger
dwingt met weeken druk mij weg en drijft van de randen der zonnekraters mij
heen....? Vader, zijt gij het? Moeder, gij? Als Helios, vader, uw zoon is, is, moeder,
dan der zonnewereld diepe binnenduisternis uit u? Wat wilt gij van uw kind? Waar
drijft gij heen uw dochter? Waar dringt gij Hoop heen? Als zij hellende paden wil op,
waarom moet zij dan hellende paden neêr....? O, zoo niet mijn bloemen overal aan
mijn voet ontbloeiden, en zoo ik zelve niet de lente ware, angstigen zoude ik om
zoo diepe krochten! Ik ben een godin, maar ik blijf een kind en ik heb het licht lief
en niet duistere afschuw! En toch, weldadige moeder, is UW duisternis de schoot
van het goede? Maar is de diepte der zonnewereld weldadig of is zij den lichtgoden
boos? Zijn de lichtgoden oppermachtig, zijn eeuwig zij alleen.... of zijn er àndere
goden ook....? Weldadige moeder, o Nacht, uit uw diepen starrenschoot wordt het
àl geboren! Laas, mijn vlinders dalen niet terug! Laas, zij verschroeien in Helios'
gloed....! Ik daal, ik daal: mijn tranen zijn als de dauw, moeder, als uw tranen zelve,
geplengd om iederen nieuwen dageraad, en ik daal, ik daal.... Mijn voet treedt sneller
dan mijn ziel.... Mijn ziel, o, volgt mijn voet.... en de bloemen volgen ons beiden!
Zie, van héél boven den kraterrand slingert zich mijn bloemige pad, dat ik liet! Ik
ben de Lente, ik ben de Lente! Licht, ik ben de Lente, o vader! O, Nacht, moeder,
ik ben de Lente! De krater glooit naar beneden, nu met vallei na vallei van bloemen!
Rozevlammen, vuurlelies! Wemeling van blinkende sterreliefjes! Ik ben de Lente,
de snelle Lente! Gedurende ènkele tijdlengten, sneller dan het blikken der oogen
en het beven der wimpers zijn breed onder
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mijn onwilligen tred de bloemenvalleien geglooid! Mijn adem is een zoele bries,
weldadiger dan vuurorkanen en de Lente ben ik, de Lente.... O, bloemen, BEWUST
word ik mij wie ik ben....!
Hoog hief Hoop op de blijde armen, en haar lach heerlijkte langs de
bloemevalleien, als schoot zij een eigen zonneschijn uit, zachter dan Helios'
schroeigloed. Hare blanke godinnelichaam parelde in haar eigen glans en hare
kinderjeugd baadde in den rozigen dauw. De dauw dropte uit den ether: blijde
moedertranen om zoo blinkend heerlijke dochter: de dageraad sprenkelde frischte
in een zegenenden dauwregen neêr. Het weefde frischheid door de welvende lucht
heen en weêr en het azuur glansde vocht. Langs de rossige zonnekorsten sijpelde
zilverig de vloeiïng van dauw en het doovende zonnevuur rilde scharlaken dof door
een watering heen.... De dauw ruischte, de dauw regende den eersten regen omneêr.
Maar nu Hoop, bloemen wekkende onder haar tred, lager daalde en weêr lager, en
maar even marde, snelde een beek haar vooruit en murmelde.... Zij lachte, omdat
zij niet dadelijk begreep, wat ze ruischte.
- Wat? vroeg zij, zich neigende neêr. Water ben je en sneller dan ik?
Het water snelde vooruit.... Zij wilde het speelsch inhalen, en zij lachte, om haar
spel: zij lachte omdat het niet lukte: àl de bloemen, die schoten uit aan haar pad,
hielden tegen haar blinkende voetjes. Lange lianen omkronkelden haar met armen
verliefd en hoe vlug ze ook zich bevrijdde uit haar boeien, het beekje schoot sneller
omlaag, het liet zich vallen van een verkolende zonnekorst, stortte diep neêr, in een
ruischende plas, vloeide verder en Hoop volgde, lachende.... Het was of het
speelsche water murmelde, spottende steeds, omdat Hoop niet verstond en
achterbleef om hare bloemen.
- Wat? vroeg Hoop. Wat? Water? Ja, ik weet, je bent water.... Wacht mij dan,
wacht mij dan, o witzilveren water....
Zij waadde het water door en zag om, verschrikt: witte bloemen liet op het water
zij achter, of zij neêrvielen van haar nu ijlenden hiel, en groote groene blâren schoten
op, vochtige varen, riet, fiere lisch.... Dat hield haar zeer hinderend tegen: hoe
ongeduldig ook, kon zij maar nooit het water, dat nu daalde in dal na dal, inhalen....
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Plotseling bleef zij staren met een angstigen schok en zag zij de diepte in....
Want het snelle water, zelve verschrikt, had zich vallen laten, niet meester meer
van zijn vaart....
Het viel....
Het viel in een ijldunnen straal van waterval diep, heel diep, in zoo diepe krocht
neêr, dat Hoop het van zilver zag donker, zwart water worden.... een troebele
borreling nog, verder niets....
- Waar is het heen? dacht Hoop.
En zij bukte zich over de krocht, beklagende het blij dartele water, vergaan waar
wist zij niet heen.
Plotseling hoorde zij het murmelen.
En het murmelde als weende het.
- Witzilveren water! riep Hoop. Wat ween en weeklaag je daar beneên?
Het nu zwarte water scheen een snik te slaken, omdat het Hoop had verlaten te
snel, Hoop tusschen hare bloemen, tuin geelgoud en blank.
En zij zuchtte om het arme water: hare witte vlinders daalden neêr....
Zij wrong zelfs de handen in droef verdriet en om hare beweging braken er blanke
en goudgele bloemen enkele af en dwarrelden week in den afgrond....
Zij boog en zag in de donkere krocht. Neen, het dartele water zoû nimmer meer
stijgen, zilver opwarende als vlam waarde goud. Vlam wiekte op, water vloot neêr,
hooger de een steeds, lager het ander.
Vlam hief op scharlaken vlerken zich hoog; met zilveren voeten liep water snel
af. Vlam rekte tot Helios toe en raasde rood om hem rond; Hoops zilveren water
van morgendauw en van dageraad was gestort waar het eeuwig verloren scheen.
- O, Heilige Licht! riep Hoop nu. Weldadige Nacht, hoe slecht achtte uw kind op
uw gaven! Haar snelle beekje heeft zij al niet meer! Haar heerlijke water heeft zij
verloren! Hier, op de nog rookende korsten der zon zal weldra sissend verdampen
wat achterbleef, wat nog achter Hoop met zilveren voetjes blijft loopen....! Zilveren
water, vloeit ge dan altijd achter Hoop aan en stort ge u ALTIJD verschrikt naar
omlaag!? Toch.... toch schijnt mij mijn beekje verloren! Verdampen zal het dra en
verdrogen....
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Zij knielde in haar bloemen aan den kraterbalg en peilde met angstigen blik de
krocht. Die schoot zwart naar omlaag en verloor zich in nacht. Maar omdat Hoop
lang neêrblikte, onderscheidde zij eindelijk: donkere valleien, die doken naar diep
duistere kimmen toe: onderzonne-aardsche horizonnen, sombere einders onheilig,
of de zonnewereldvalleien, den krater af, gloeiden en glansden wijder en wijder,
steenkoolzwart en nachtdonker, naar eindeloos diepe duisternis....
Want de zwarte rotsvalleien glinsterden van gruis.... Het was of het gruis de zwarte
duisternis verlichtte, als ruizelde het gruis van licht in duizend kleine zonnetjes, hier
en daar.... Dat gaf een schemering van zwart goud en Hoop, uitziende naar haar
zilveren water en wringende de handen er om, zag:
Een schaduw, ontzaglijk en duister, gezegen in zijn éene schermwiek, als ware
het in scheeve wieg en wringende de eigen klauwende handen wanhopig in wrok:
zoo somber van wraakwil en zondebezinning was zijn blik onwrikbaar geschroefd
voor zich uit, dat hij niet zag het water, dat neêrzeeg...., Hoops zuchten, die
neêrvlinderden zachtjes.... en de drie, vier bloemen gebroken.... tot de droppelen,
de vlinders, de bloemen door den straal van zijn blik heen wegvielen aan zijn nervig
gekrampten voet.... en hij opzag.... Handen wringende, zag hij hoog boven zich
handen wringende Hoop en zijn booze oogen ontmoetten haar oogen van angst.
Zij herkende hem en deinsde terug.
- Glorieduistere Lucifer! riep zij uit.
Hij zeide niets....
Zijn oogen, als kolen, brandden naar boven toe.
Maar zij verwon haar schrik, boog zich over de krocht en herhaalde met heldere
stem:
- Glorieduistere Lucifer.... o zeg mij, waar liep mijn beekje heen?
- Het spoelt aan mijn voeten, zeide hij; o, Hoop, wat is dat zoo koel?
- Het is water en het liep mij vooruit, dartel, en niet wetende waar het neêr zoû
storten.
- En wat fladdert, Hoop, om mij rond en sterft neêr op mijn hand?
- Het zijn mijn zuchten, Lucifer, die welden om het water, dat ik verloor, en zij
wierden tot witte vlinders en zij fladderen, met vleugeltjes....
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- Drie bloemen liggen in het water neêr....
- Zij knakten de stengelen af en dwarrelden neêr....
- O Hoop!
- Glorieduistere Lucifer.... zeg, komt mijn beekje niet meer tot mij op? Ik ben de
Lente en noode mis ik mijn witzilveren water, dat ruischend stroomde van regen en
dauw.... Mijne ouders zullen mij toornen! Ik ben de Lente, Lucifer: waar ik loop, bloeit
de oude vlamwereld uit in een nieuwe wereld van lieflijke bloemen: geurige
bloemvalleien glooien het vale kraterdal af, waar ik daalde in den dauwenden
dageraad, roodrozig van Helios, van Helios' glorie.... Ik ben de lente, en ik werd mij
BEWUST, dezen dag! Maar mijn gaven achtte ik niet en toornen zullen mijn ouders
mij! O Lucifer, keert niet mijn beekje terug?
- Helaas, zoete Hoop, lieflijke Lente.... wring niet de handen meer om je witzilveren
water; morgen, uit verschen dauw, frisschen regen, spoelt weêr witzilveren water
speelsch voor je uit.... Je gaven worden je iederen dag gegeven! Maar wie, zoete
Hoop, lieflijke Lente, geeft mij mijn gaven terug en schenkt mij terug mijn schitterend
licht....
- Zoo je oprijst, o Lucifer, uit zoo donkere schaduw....!
- Laat mij liggen.... Hier zin ik op zonde, hier werk ik mijn wraak.... Hier in mijn
diepste krochten van duisternis, weet ik, dat ik Helios haat!
- O Lucifer, haat niet Helios! Helaas.... hij heerscht op zijn doovende zon!
- Hij is licht, hij, zoon van Helia, lichter dan ik, zoon van het Licht en
starreschitterende Nacht....
- O, Lucifer, mijn broeder, luister! Haat niet Helios, heb hem lief, als ik lief hem
heb! Hebben wij beiden hem lief! O, Lucifer, heerlijk is Helios, maar in de kraters
van zijn zonnewereld is alle zijn vuur verdoofd en alleen aan de uiterste randen
laaien de laatste vlammen....
- In Helios' diepste duisternis leef ik verscholen.... een schelm gelijk sluip ik slechts
naar omhoog uit mijn schuilhoek.... en zijn schitterende zalen zijn mij nijdig gesloten
en laaien toe, als ik nader in duisteren nood. Naderde ik niet Helios met broederlijk
harte en verstiet hij mij niet meêdoogenloos? Steigerde hij niet, aan de stevige
strengen, zijn zonneros over mij op, opdat de stralende hoeven mij zouden
verpletteren? Worstelde ik niet, drie
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zonstonden lang, met Helios aan den grijnsgruwelijken rand van zijn krater? Even
krachtig was Helios als ik en niet bogen zijn blonde spieren toe aan mijn donkere
armen.... Praler en braller is Helios, maar held is hij en zoon van den Zon! Maar....
zoon is hij niet van mijn starmoeder Nacht en waarom erfde hij, wat eens mijn deel
was? Wat wappert hem een vonk aan het voorhoofd en wat duister ik weg, ook al
borg ik een vonk in mijn hart?
- Maar leef nu hoog op, broeder Lucifer....!
- Wat zal ik hoog leven, o Hoop, als ik laag wegdonker in wanhoop?
- Maar ben IK dan niet tot je neêr gedaald? O, wànhopende broeder Lucifer, is
het een zuster niet, Hoop, die tot je neêr helt en verheldert haar glimlach niet je
duisteren glans! Ik ben Hoop, o Lucifer, ik ben de Lente! O, duistere krochten, diepe
donkerte van doovende kraters.... ik werd mij heerlijk bewust, wie ik ben! Lucifer, ik
daal neêr! Zie, mijn voet zoekt nu rotspad na rotspad, steil, en ik volg zelve den val
van mijn witzilveren water.... Ik zie het.... het viel aan je voeten en spoelt tot een
zuiver meer naar omlaag.... Ik ben Hoop, ik ben de Lente! Lucifer, ik daal neêr!
Lager en lager daalt Hoop den kolenden kraterwand af, en Hoop is de Lente en de
Liefde en Moeder zal zij zijn van wat wordt....
Hij rees plots op en zijn vlerkwiek schaduwde breed.
- Hoop? Lente? Wie dalen tot Lucifer neêr! En wat wil Hoop bij wanhoop, en Lente
in kraterkrocht, en wat wil Liefde bij Haat....?
- Ik ben de Lente, ik ben Hoop! Ik ben godin en heerlijke gaven gaven mij moeder
en vader meê, heilige Licht en weldadige Nacht! Zie, waar ik daalde, liet ik een spoor
van duizende sterreliefjes langs den rotsigen wand en mijn bloemen stralen als licht
al! Ik ben de Lente: Lucifer, kom! Groot ben je en ik ben klein; held ben je, kind ik,
maar kind en klein ben ik godin als jij god bent en ik ben de Lente, ik ben Hoop!
Neem je klauwende hand mijn vingers vast en voere IK je door je eigen duisternis
voort! Ik ben de Lente, ik ben Hoop! Gaan wij.... samen.... volgen wij mijn witzilveren
water.... Zie, rozevlammen en lelies van vuur schieten omhoog.... en zengen niet
meer, omdat zij je al lièfhebben, Lucifer! Zij bloeien je toe, als zij je toebloeiden eerst
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maar zij verschroeien niet meer, nu zij vertrouwen en niet meer verschrikken, de
bloemen teêr, voor wat schriklijk haar eerst scheen te dreigen! Ik ben Hoop en mijn
water koelde je al de brandende voeten.... Schep in je hand mijn water en koel je
zoo heete keel.... Licht is geen vuur! Brand is geen glorie! Zonwereld is geen
lichteeuwigheid! Helios wordt nooit Lucifer! Schep mijn water en koel je de ziel! Werk
geen wraak, zin niet op zonde! Ik ben de Lente, ik ben Hoop! Zie.... IK voer je voort....
Lucifer, en voor mijn gebaar wijken de wreede rotswanden weg en klieven wijder
de kloven open.... Mos woekert groengoud en zwavelgeel... aan mijn zwellend meer
waaieren de varens warrelende op.... tusschen de openklievende kloven bruischen
struik en struweel naar boven! Bladeren, ontplooit! Knoppen, ontluikt! Heilige boomen,
schiet heerlijk hoog op! Ik ben de Lente, ik ben kind van het Licht: vader gaf eigen
glans mij: glans wees mijn eigen zonneschijn! Duistere wereld, breek open! Zonkern,
barst! Ik ben de Lente, ik ben aller Hoop! Zie.... Lucifer.... wijd.... wijd.... vluchten
mijn groene valleien ver.... het dauwvochtige blauw van de lucht welft zich wijd en
mijn moeders milde tranen besproeien ons blijde.... De groene bosschen glanzen
hun verwonderde wereld al uit tot waar mijn water zal zijn de zee! Boven aan zijn
zonnekrater taant Helios' gloed: hier beziel ik zijn dood tot weelde van woud, tot
nieuw leven, tot nieuwe wereld! Woud, waar ik ga, zullen weelderen mijn bloemen!
Zuchtjes, weest blijde vlinders! Zondraken en vurige slangen, verwekt edeler gediert
in mijn wouden en gij, onterfden, duisterlingen, die ik dwalen zie, heerlijk verwonderd,
langs mijn bloemewei naar mijn boomwouden toe, schijne IK in uw ziel! Zint geen
zonde, werkt geen wraak? Hoop, ben ik Lente tot u gedaald! Ik ben de Lente, ik ben
de Lente: ik zal liefdemoeder zijn van wat wordt!! Heilige ouders, IK BEN MIJ BEWUST!!
--------------In den van Helios blakenden middag was opgebroken geheel de zonkern breed
en het woud weelderde van heel diep uit naar boven.... Uit de krocht langs de valleien
van bloemen liepen de hooge boomen trotsch op als haastten zij zich te overbreiden
met hun breed takkengebaar alle versteening en alle verkoling, waar onder de
bloemen nu glinsterde het gruis....
Maar - keten van verbrande kasteelen - ijlden boven de,

Groot Nederland. Jaargang 1

397
tragischen gloed afstralende, gebergtekammen roodrookig naar de vuuralpkimme
en Helios' hal heerlijkte als een heilige tempel toe naar het blakende blauw van de
lucht, waarin wemelde de zonneweide,
Goudwolkige zweving van neveleiland - eenige wolk in het wolkloos azuur....

XI.
Helios dwaalde alleen, in woede om. Met de armen had hij woest weggeschrikt zijn
snelle ros en het sloeg schuwer de wieken uit en schoot op naar de zonweide,
druipend een schitterspoor lichts van de achterhoeven af. Uit de gloeiendste
omhelzingen heerlijker zonnelingen had Helios zich losgerukt en verschrikt ook
vluchtten zij heen..... dat warrelde als een wolk terug naar het zonpaleis toe en
verijlde er tot gouden nevel van zonneharen en blanke leden.... En overal waar
Helios aan de boorden der glanzende zonnemeren zijn glorende volk vlamfeestende
zag bij een, joeg hij het weg: dat was als een gele brand, die zich verspreidde.
Hijzelve, in zijn woede, bralde van glorie, heerlijk: hij was zoo schoon en zoo
schitterend als ooit zijn zoû een zoon van de zon, en in zijn heldenwoede heerlijkte
hij uit: zijn woedegebaar hief zijn toornige armen hoog op en hij gebood zijn element
te waaien omhoog.... omhoog....; de zwijmende zonvlamorkanen krulden plots als
een brandende golf en kruifden boven de heilige hal en lekten de zonnerossen,
zoodat van heerlijkte de edele dieren hinnikten.... En vlamwoede bezielde razenden
Helios: zijn gebaar riep de vlammen op, riep den wind op en het waaide vlammen
en door de vlammen waadde hij: het vuur koelde zijn razernij. Hij omhelsde het vuur:
met wijde beenen waadde hij door de zonnevlam heen, en zijn razernij was een
roode dronkenschap: hij stortte zich in de vuurmeren en zijn wil wekte beweging in
het stille, als liquide liggende vuur; de vlammen stegen op, en de sluimerende
zonnedraken, gewekt, hieven zich hoog en slipten, gewiekt de roode schubberuggen,
rondom Helios, die, held, ze worgde, met beide handen om de hijgende halzen,
alleen om hun vlammen spuwen te doen.
Wreede god, wrong hij in zijn vreeslijke zonnevuisten het wrin-
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gelende drakelijf, staande hij tot aan zijn borst in het vuurmeer, en als monsterlijk
de scharlaken kop - puiloogen verschrikt - met dolle muil toehapte naar Helios,
schaterde hij zijn onoverweldiging uit en weerde zijn vuistwoede af het dra weerlooze
dier.... Zoo liet hij het dan en het wentelde zich van onmacht en pijn, spuwde vlam,
bloed en rook, purperend de golven van vlam, hulde de zonbeemd in brand, en
verdween met dreunend gebrul in de diepte.... Klomp van roode slangen kluwelde
om Helios en, zijn heldenlach breed van heerlijke kracht, wrongen zijn handen ze
dood, wierpen ze als wormen ver van zich. Dan waadde hij het meer door, meer
een onheilige god van het razende vuur dan een rijzende god van het alheilige
licht.... Hij hief de armen.... hij riep de vlammen: zij gehoorzaamden aan zijn bevel,
omarmden ziedend hun heer en soms verborgen geheel zij in hare buiging den held
en groeide hij, breed lachend, in een grot van rood vuur, torenend zijne gestalte.
En het vuur, waar hij het opriep, was zoo hevig, dat het ruischte als een zee, dat
het brieschte met razend ondiergebrul, dat het bruischte, een vuuroceaan en
tempeest uit dien baaierd van vuur, waar fel salamanders in kronkelden en sloegen
de slingerende staarten uit en purperden hun drakenwiekschermen.
En dat razende Helios zoo waadde in zijn vuur en woedde in zijn ruischende
vlammen, was omdat wanhopig de held was, hij, heerscher over zijn doovende zon.
Nu, op zijn bevel, hieven de vlammen zich hoog, tot geheel de ziedende zon den
zuiveren maanlingen toescheen in laai-mooien schitterbrand te herbloeien, maar....
slonken de vlammen niet dadelijk en slipten zij niet slap neêr, of wel een toornige
adem hen kon torenen doen éen oogenblik, maar niet langer dan dien blik der
oogen? Zie.... zonken zij niet knetterend, kropen zij niet laf moê aan Helios' knieën
krinkelend rond, als waren zij bange vlammegebeesten, verbleekend hun blakenden
drakegloed, zoodra Helios ze niet meer spoorde? Eén moedeloozen kreet
schreeuwde hij en liet zich vallen voorover en snikte luid als een kind. Niemand
zijner tallooze zonnelingen, die zag zijn doovensangst.... in de gloorverte gloeiden
geelgoud de glinsterende halzuilen hoog.... van de wolkweide klonk der rossen
gehinnik en klaterde weg, trillerende klacht der ongeduldige, ongedurige dieren.
Niemand, die Helios zag.... behalve op een roode rots een roode vrouw: ros gebloeid
uit de
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slinkende vlam was zij éen met het porfierroode rotssteen: gehurkt, rees alleen haar
rozige bovenlijf buiten en strengelden als bloemestelen hare beenen half gebootst
uit steen, of de godehand, die haar had uit het hard purper gehouwen, nog zijn
schepping niet had voltooid. Hare lokken scharlaakten rond om haar heen; hare
schelle blikken hechtten zich aan Helios vast, die huilde: zij helde over op haar
roode rots en schaterde plotseling uit, een lach, geschokt uit haar keel, zoo hoog
van schellen klank, dat, boven in de wolkweide, de zonnerossen haar hevig
antwoordden met hun gehinnik. Zij schaterde, schoklach na schoklach, in spot, en
Helios, razende, zag op. Hij zag haar: in het steen bleek zij geklonken de beenen,
nog niet volworden, de heerlijk rozige vrouw, zij, die Helios zich heugde, opgegroeid
uit den grond van zijn grot, en op zijn gebaar sissend in vlammen verdwenen. Maar
wat hem zeer verwonderde, was, dat haar schoonheid had versiersel, schitterend,
zooals hij nooit had gezien om hals en hoofd zijner zonnelingen: harde
schitterplakken hielden hare slapen omprangd, om haar hals schitterde het zelfde
harde schijnsel met een breede band; om hare armen ook, en zelfs op hare deinende
borsten had zij het schittersel geplekt met roode schubben, zoo als zich pantsert
de vuurdraak.... Maar zij schaterde steeds en Helios vroeg haar, geërgerd:
- Je vreugde klinkt ver over de zonnewereld en zelfs door de zonnelucht: mijn
rossen hinniken je tegen.... Wat wekt je zoo luide vreugde op....?
- Ik lach, ik lach! lachte zij. Ik ben lachende Lust, lachende Liefde, ik ben lachende
Hoop, lachende Lente: ik lach om het vlammende leven, dat taant, want ik wil het
weêr wekken tot een wereld van weelde! Ik lach om heerlijken held Helios, wien
geen vuurdraak weêrstond, maar wien overweldigt zijn eigene weemoed, omdat de
vlammen zijner vuurwereld slinken....! Ha-ha.... ha-ha.... ik lach! Laat mij spotten,
held, met je en spelen! Held, ben je een klein kind, dat huilt! Huil je, ik lach! Snik je,
ik schater! Is de wereld niet meer aan jou, aan mij zal de wereld zijn! Ha-ha....
ha-ha.... ik lach!
Helios richtte zich op; zijn vuisten krampten van woede en hij liep toe op de rotsen
als wilde hij de roode vrouw worgen.
Zij rees haar rozige bovenlijf op, als een slang; haar in schittersel geplakte gelaat
gloeide van lust, hare schelle oogen
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stierven in plotselinge smachting; hare armen wrongen zich uit.
- Helios! riep zij in lust.
Hij stond voor haar, blond en reuzig.
- Hier heersch ik! dreigde hij. Ik vernietig je; doof en verdwijn!
Maar zijne bezwering scheen verzwakt, want zij lachte: een diepe lach, niet uit
haar keel meer, maar uit haar lust.
- Helios! herhaalde zij hijgend. Ik ben Zin! Ik ben Zonde! Wees mij! Aan mij is de
wereld al! Ik herschep je doovende wereld in een heerlijkheid van zonde en van zin!
- Wat is Zin....
- De eeuwige lust!
- Wat is Zonde....
- Het eeuwige heil! Lust en heil, dat wat ons erfdeel is, en waarvan wij wierden
verstooten; lust en heil: dat wat genieten de kinderen des lichts, die niet onterfd
wierden, Helios, als wij! Zie, Helios, aanschouw je doovende Zon! Ze verkoolt, maar
hare verkoling is kostbaar; van een Zon van Licht wordt zij een Wereld van Goud!
Zie, het edele goud schijnt om je rond! In het goud schuilt de almacht, want het goud
is het licht, genietbaar voor ònze zinnen! Zoo wij niet meer zielen van licht bezitten,
zullen wij zwijmelen met onze zinnen voor goud! Het is het zelfde! Het is het zelfde!
Goud is licht, Goud is god! Zie, het straalt....! Waar je treedt, Helios, schittert het
onder je tred! Waar ik weldra zal treden, zal het schitteren onder mijn voet; zie, mijn
slanke vingers streken het al los van de rots en versierden mijn hoofd, hals, armen
er meê, opdat ik schooner nog schittere in mijn eigen godin-purperglans! Helios, o
verlos mij! Mij binden nog wreede banden vast; aan het vuur, waaruit ik wierd
geboren; aan de rots, waar ik niet uit mocht rijzen! Helios, o verlos mij!
- Hoe verlos ik je, heerlijk vrouw....
- Hoor! fluisterde zij en helde voorover, strekkende zich slangegelijk, rekkende
haar goudversierden rozigen arm. Hoor, Helios! Zoo je mij uit het vuur en van rots
verlos, wek ik je wereld tot nieuw leven weêr! Elke rif van je vuuralpschakeling zal
schitteren van het heerlijkste goud, en de almacht zal je nabij zijn! Je heldenhanden
strek je slechts naar haar uit! In het geheim van het goud schuilt de almacht, grijpbaar
voor godenhanden, zonen van Licht en van Duisternis: de macht onzes vaders, de
macht onzer
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moeder, ze schuilen in het schitterende goud, want het goud is het heilige licht zelve!
Zin is lust, Zonde is heil! Helios, zin en zonde zij ik, zoodra mij verlost je omhelzing!
Alleen Helios' liefde verlost mij! Weer je af van mij en je wereld verwelkt, als een
vlam, die week slipt in een! Want ik word mij bewust, wie ik ben! Alleen Helios' liefde
verlost Zin en Zonde, tot zij heerschen over de heerlijkste wereld, die zijn zal het
heil der allichtendste goden! In zijn grondelooze lichtkolken zal het eeuwige Licht
zelve beven en vreezen voor zijn in goudmacht groeiende kinderen....! ...Helios,
Helios, verlos mij! Heerlijke Helios, omhels mij! Blonde held, brandende
zonheerlijkheid, overheersch mij, gloei heet neêr, blaak in mijn armen en smeul op
mijn mond! Ik ben Zin, ik ben Zonde; aan ons, en ons zalig geslacht, purper lachende
en purper levende, zal wereld na wereld zijn, zonde na zin eeuw na eeuw! Geheel
het Heelal van zondelicht en van heerlijke lustzin, Helios! Sterren veroveren wij!
Naar het Allicht zelve strekken de handen wij uit! Eenmaal zullen onze purperen
vingers het grijpen! Eenmaal zijn wij als onze oorsprong zelve! Helios, als je in mijn
schoot je stort en mij verlost, mij verlost, heerlijke Helios, zijn wij eenmaal onzen
oorsprong gelijk!!
-------------------------------------------

XII.
--------------Langzaam in vervlammende vuurzelfloutering taande der zonnewereld vuurziel
met der mattere eeuwen verschemering en als de luide orkanen raasden, laaiden
niet meer de zonvlammen ros, maar waaiden de laatste flauwende weg en de kraters
blaakten nooit roodsomber meer; de lavastroomen verstarden; Lentes woud
woekerde langs de gruwlijke riffen der grijnzende krochten; de vuuralpketenen
straalden geen gloed van haar kammen meer af, maar golfden, golfden woudig heel
wijd, met de blauwe vèrzichtbaarheden der heel wijde dauwverschieten: daar waar
de dauw was het water geworden en de zee golfde met goudgrauwe lijn.
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Waar, eeuwen geleden, de purperen kartelwanden der krochten en kraters als
verbrande steden hadden uitgestaan tegen de diepe moeder-eeuwigheid aan van
de Nacht, zigzaggelden nu de roode torens der sterke reuzekasteelen, van bosschig
gebergte naar ziedende zee....: de wijde oceaan, wier wateren hadden gevuld
smeulend vuurmeer na vuurmeer en ze versmolten tot zoo groote vlakte van zee,
dat, in velerlei drakenvorm, roode schepen der Reuzen met krachtige riemen kliefden
den klaterenden vloed, steeds in wapenkletterenden strijd de Reuzen des éenen
met de Reuzen des anderen zeestrands. Over héel de groenende wereld was het
vruchtbaar geslacht van Helios en van roode Helia - zij, die zijn moeders naam had
genomen - gewoekerd tot volkeren van reuzen, en, de zonnewereld verdoovende,
verdoofden de heerlijke zonnelingen en stortte Helios' paleis in alomme stuivende
asch, hijzelve overweldigd in wanhoop om zijn booze kinderen, de roode Reuzen,
zonen van Helia; purperlachende de Reuzinnen, hun dochteren en der zonde
heldinnen -; zij allen overmeesterend de wereld van hun vader en van hun moeder:
de wereld van het geelgloeiend almachtige Goud - zooals Helia en Helios zelve den
hemel van licht hadden overweldigen willen. En de zoovele duizende goden, de
kinderen van het helle licht, waren verdwenen van de wereld, onzichtbaar voor
reuzinnen en reuzen: Helios' nageslacht van rossige aardelingen; ook lachende
Hoop - juichende Lente - na de zonnewereld, die stierf, tot nieuw leven te hebben
gewekt, was gegaan; ook duistere Lucifer - niemand wist naar welke diepte of hoogte,
hoewel de eerste Reuzen zich heugden de glanzende en de donkere goden....
heugden hun zonen zich niet meer zoo goed, was der goden naam een vloek,
waarmeê zij elkaâr bestreden, heugde hun ook niet meer wat gave en welk nieuw
leven Hoop had gegeven der stervende wereld van Helios.... Zij waren gegaan....
zij waren gegaan.... en steenen burchten na rotsbloktorens hadden de aardelingen
zich weten te bouwen, nu tot woud de zon was gegroend - nu, na Lente's voller
verzomering, rijprijke Herfst purpergoudde en hem, blank, volgde op den voet de
wateren tot witte vlakte stollende Winter. Sedert hadden de seizoenen zich
afgewisseld en de jaren waren tot eeuwen gewenteld en volkeren, reuzekinderen,
hadden zich verdrongen en waren verdwenen; de sterke steden rezen met rechte
rotsmuren op; de steenen torens boorden de lucht in; de snelle drake-
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vloten doorsneden de sombervale onafzienbare zeeën en vingen in vele bolle zeilen
de zilte stormvlagen op. En de veile kinderen van Helia hadden - o, onheil - zich en
hun zonen geleerd overal het almachtige goud na te speuren in diepe krochten, die
zij dieper tot de zonkern peilden, en zóo hadden niet Lentes broosteêre bloemen
de goudriffen kunnen verbergen, of begeerige karavanen kwamen alomme aan met
stoeten van dieren - kemelen en elefanten - en zeulden zwoegende de zware
klompen van het geelgloeiende goud naar de steden. Om het goud werd de strijd
geboren; om het goud sloop de eene Reus den anderen na en stiet hem zijn zwaard
in den gorgel aan den rand der ravijnen; om het goud voerden de vergulde
drakevloten strijdhorden tot elkaâr en stroomde het bloed, en rookten de steden
van brand en was ontzetting overal. Het was de erfenis van Helios, die elkander
misgunden zijn zonen. Neen, zij vergaten hem niet geheel: langs de straten der
steden traden prachtig de statige stoeten van purperen priesters en zij torsten,
zingende, op hoog getilde schalen een tengere vlam, die zij brachten ten tempel
van Helios; zijn eigene Vlam, die blauw getongevuurd had aan zijn voorhoofd blond
en die, - opdat ze toch eeuwig zoû branden - zij begoten met geurige olie, in het
geheim van het goudene heiligdom, ongezien door de gulzige oogen der menigte,
buiten de tempelmuren marrende en er murmelend in verrukking gebed. Wilde wel
hoog Helios' heilige vlamme blaken, daar, op de gouden schaal, hief een priester
ze van het altaar en vertoonde ze aan het volk opgetogen.... En zij zongen:
- Helios, gouden Helios, god van goud, heil! Helle Helios, held, gulden gemaal
van Helia - wij, uw zonen en Helia's zonen, wij smeeken u Goud af en heil!
En terwijl op het tempelplein, onafzienbaar, traptredend terras op terras, de
menigte zich ten grond toe vernietigde, hieven mannen, vrouwen en kinderen
duizende gretige handen omhoog naar de vuurtong, die de priester tilde - als
verwachtten zij het wonder der wonderen: het heilige Goud, dat in hun opene palm
plechtig zou zinken uit Helios' tempelpoort.
Maar het wonder geschiedde niet.
Het Heil daalde niet tot de menigte. Het Heil straalde aan de wanden der
vorstenpaleizen met glanzende spiegelvakken, glad gepolijst; het breidde zich als
spiegelvloer uit voor der vorsten
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sandalenvoet en schrijdende statigheid; het gloeide aan hunne slapen in den vorm
eens breeden bands, die vóor torste een vuurtong van het heilig metaal; het
glinsterde om de naakte leden van keizerinnen en lichtekooien en het stapelde zich
zoldering-hoog tusschen de zuilen der schatkameren: dáar, in lange zalen strekte
zich het Heil met schitterende staven uit of vulde het schalen vol met eenvormig
geslagen munten, die vertoonden der vorsten beeldenaren, omspannen door fieren
spreuk, en in tellende vingers ruizelend met een val van murmelend water.

XIII.
De zonnewereld gedoofd - hare verkoelde korsten overwoekerd door Lentes woud
- was een zuster verdwenen Hoop op den voet gevolgd: weelderigvolle,
korenbrengende zomer; haar trad heur broêr na: rijprijke Herfst, purperombladerd,
en hèm witte Winter: de ernstig blanke god, die, eigen rust uitgekomen, witte rust
bracht aan de moeder-aarde der rosse aardelingen: Helios' en Helia's nageslacht.
Oud was hij, witte Winter, want de oudste was hij van hen allen - eeuwigen ouderdom
bezat hij zeker als zijn zuster en broeder eeuwige jeugd en mannelijken stormkracht,
- onsterflijken ouderdom, als zij jeugd en kracht hadden, onsterfelijk. Hij was van
hen vieren de eerstgeborene, - eenmaal een god van gloed als Helios -; maar zijn
hel verleden was eeuwdiep verzonken en sedert had hij in peinzing geheerscht,
mijlen ijsvlakte wijd, in het binnenst der zonwereld, erfgoed Helios'; - gevraagd had
hij zich de vreeslijke Vraag, maar hoewel hij de Vraag niet beantwoord had, had hij
overigens de wijsheid geweten en noemden de goden hem ook de witte Wijze, die
alles wist. Geheerscht had hij en gepeinsd, tot zijn middel in ijs verzonken, zijn wijze
hoofd ijsbergwit en ijsberghoog en onbewegelijk starende met twee holle oogen,
en eeuwen was zijn eenzaamheid roerloos gebleven, alleen doorbroken door de
geheimnisvolle ijskoude orkanenvlagen, die trokken over zijn kil rijk heen, met een
wirrelenden tocht door den trechter, want der zon geheimzinnige binnenstroomen
waren gestold in den starwitten dood. Eens was Helios tot hem heen gedaald en
had hem wijsheid gevraagd en hij had hem zijn wijsheid gezegd, zooals hij, wijswitte
god, die wist en kon zeggen: tweeledig, de waarheid, belovende leven en dood in
een
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enkel orakel, dat koud had gewaaid om blondheerlijken Helios, zijn heldziel
verstijvende in versteenenden angst.
Holoogige Winter, blank, was zijn broeder en stormheraut, rijprijken Herfst,
goudbladerenomkransd, gevolgd op den voet en aanstonds - over den door vlugge
drakeschipvloten doorsneden oceaan - waren geblazen de razende winden,
uitstortende met wilden storm en geweld hun watervolle regenvazen over de wereld
der aardelingen, en hunne witte urnen, waaruit zij rukkende schudden de rulle
vlokken der dwarrelende sneeuw, die dan ommedwaalde met jagende vlagen,
dalende over de al blaârnaakte bosschen - tot zij bereikten der reuzen dofroode
steden, rijzende aan wild zeestrand of woudrand en wier tinnen opvingen de weldra
niet blanke meer maar vale vlokkenwemeling van warrelvuil wit.
Het vale wit hechtte aan torens vast, en spreidde over terrassen, en stapelde op
pleinen, en omlijnde zwaar tempels, paleizen en burchten met zwanedonsboorden,
en de koude ellende was groot onder wie niet hadden het Heil verzameld in lange
staven of met ruizelende, ronde munten.
In der aardlingen reuzigste stad, om heiligen Helios' tempel, donkere kudde,
duisterden samen de hongerige duizenden, heffende begeerige handen op, en
hopende het wonder der wonderen. Het was in de ure der schemering en het wit
vlokte grauw al van nacht.
Open weken de tempelpoorten....
Binnenverschiets wolkte blauwe offerreuk, en tusschen rijzige priesters trad
prachtig een opperpriester in purper, de slapen omprangd door den breeden goud
gevuurtongden hoofdband, ten hoogen terrasse naar buiten en tilde op gouden
schaal een schitterende vlamme hoog: de eigen vonk Helios' - als zij riepen - voor
welke in vernietiging het volk verzonk.
De heilige hymne schalde uit de schelle kelen der reuzen van heil: de gouden
reuzen, de gulden reuzinnen: de prachtige vrouwen, slepende in de sneeuw haar
praalwaden en mantelpronk, gaande zij allen, ijdel gevuurtongd met goud, langs de
verkleumde, rillende kudde der treurige duizenden, die niet schalden de hymne
blijde, maar ze murmelend smeekten, aan Helios af, éen munt van zijn heil, dat op
zijn zondewereld zij leven konden en slepen hun ellendig lichaam voort van zijn
eenen tempel tot zijn anderen, hem lof zingend voor hunner ziele rampzaligheid en
de ziektewonden hunner melaatsche lijven!
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Maar de enkele munt daalde niet neêr tusschen het vlokken der sneeuw.
En de priesters, rood, tusschen de vlammen, blauw, verzwijmden.
De poorten sloten.
De gevuurtongde heilreuzen trokken zich in hun paleizen terug, wier ronde felle
ramen flonkerden van feest en van licht.
De nacht zonk grauw.
De sneeuw daalde grauw.
De ellende daalde grauw in de straten.
Om den tempel op rees éen klacht!
Maar de tempel zweeg, onverbiddelijk....
.... Binnen beijverden zich jeugdige priesters geurige olieën te gieten in Helios'
vlam, om den boozen god te verzoenen,
En hem niet dooven te doen zijn vonk.
Hun stoet, zingende, schreed het outer langs,
En op de schaal goten zij elk uit hun amfoor, beurtelings, een oliescheut....
De vlam schoot op hoog in de lucht, als brand.
En de opperpriester boog met het hoofd neêr ter aarde in dankbaarheid, omdat
Helios brandend hervlamde....

XIV.
Buiten weenden en weeklaagden de duizenden, uitgesloten van het Heil,
binnenpoortsch.
Verwrongen de troniën, verkromd de leden, want verdord de beenen en de armen
verlamd; de oogen verblind, de ellende vretende lichaam en de zonde ziel, - klampten
zij donker te samen en smeekten het Heil niet meer af, maar smaalden het onheil
en vloekten het.
- Lucifer, duistere Lucifer! vloekten zij, want zij dachten hem het donkere kwaad,
dat hen tegen hield van hun heil; zij balden de bevende vuisten, tegen wat kwelde,
onzichtbare geest des kwaads, en hun niet gunde het gulden goeds.
Op dit oogenblik ging tusschen hen door een ruige en donkere bedelaar, wien tot
rag afsleepte zijn rafelmantel, de tempeltrappen op, tot het terras toe, waar de
priesters hadden gesloten de poorten. Duister en bruin was zijn uitzicht en zijn oogen
smeulden
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als kolen, maar terwijl zij daar allen smaalden en vloekten, de vuisten gebald,
glimlachte hij en zijn lach was als de glans van de Nacht, wanneer de starren stralen.
Zijn eene hand had hij gelegd op den schouder eener jonge maagd in donkere wâ,
die voor hem schreed en hem scheen te leiden, de mompelende menigte door: zijn
andere stak hij tot aalmoes uit....
- Wie van ons heeft om te geven! scholden de verwrongen monden der ellende
den duisteren bedelaar toe.
- Wij allen! antwoordde de bedelaar, en zijn stem klonk plots zoo hoog op, als
ware hijzelve een heilreus, die huisde in gulden paleis. Want zelfs hij, die niet heeft
de munt in zijn palm, heeft de munt in zijn ziel, en die niet houdt het heil in zijn hand,
heeft het heil in zijn hart zeer zeker, en uit hart en ziel schenkt hij zijn aalmoes.
- Ik! antwoordde hem de jonge maagd na; want hebt ge voor mij niet uw aalmoes,
zoo heb ik voor u deze bloem....
En zij bood aan wie dichtst tot haar gesproken had, een vurige roos aan: de bloem
gloeide als een vlam in den sneeuwnacht.
- Wie ben je, die bloemen biedt in den winter als sneeuw ligt over de velden?
- Wat geeft ge om mijn naam! Ik heb vele namen: noem mij als ge wilt....
En de kleine bedelaarster bood een bundel madelieven uit den korf, dien zij hield
onder haar mantel: de bloemen vonkelden als zilveren starren.
Nu drongen zij om haar heen....
En zij had voor ieder een bloem.... haar bloemen schonk zij aan allen: de mannen,
die om haar drongen; de vrouwen, die voor haar knielden; de kinderen, die, achter,
zich hoog op de teentjes tilden: zij zag allen, die een bloem verlangden en zij gaf
aan allen een bloem.
- Het is niet het Heil! zei wantrouwig en mistroostig een sombere man en wendde
zich af.
- Het is het Heil! antwoordde zij helder, en hare oogen straalden in de zijne.
Hoop.... bloei.... en heb lief!
En zij bood hem drie rozen aan.
De man nam hare gave en hij viel snikkende haar te voet, want zijn ziel was
verdord in wanhoop en hij haatte heet: nu was het of de zon in hem scheen.
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Een menschengedruisch ging gonzende op om den bedelaar en de kleine
bedelaarster, die bloemen bood. Een oude vrouw, krom en mager, naderde haar.
- Zegene je Helios, kind, en behoede hij je voor duisteren Lucifer, het loerende
kwaad.
- En waarom is het kwaad Lucifer? vroeg de kleine bedelaarster. Lucifer is een
zoon van de Zon, - die getaand is en hij is niet het kwaad.
En zij schoof in de armen der oude een garf schitterwitte lelies.
- En wie is het kwaad dan? drongen zij nu boos om haar rond. Wie is het kwaad
dan?
En zij vertrapten moedwillig hare bloemen.
Zij lachte zacht - en haar lach scheen een waterval, of bevroren beekjes
ontdooiden.
- Het kwaad is geen demon, geen god! Het kwaad is geen zoon van de Zon en
geen kind der weldadige Duisternis. Het kwaad is alleen in uw wanhoop en hart....
Hoopt, bloeit, en hebt lief!
Maar zij verstonden haar niet.
- Is Helios dan het kwaad? vroegen zij. Is Helios het kwaad?
Want zij waren hem nijdig, dat hij het Heil niet tot hen deed regenen.
- Helios, zoon van Helios, helle Helios, held! zong zij uit. Helios is een zoon van
de Zon.... die getaand is, en hij is niet het kwaad! Wie vlamt, zal tanen; wie getaand
is, hervlamt en door weldadige Duisternis gaat de heerlijke weg naar het Licht!
Hoopt.... bloeit.... en hebt lief!
En uit de menigte ging zij voorbij....
Zij liet bloemen vallen, waar zij trad: het was zelfs of sneeuwklokjes ontsproten
onder haar tred....
En de ruige bedelaar, de hand op haar schouder, volgde haar en sleepte de rafels
van zijn mantel van rag....
De menigte bleef gonzende achter op het tempelterras en sommigen riepen:
- De goden zijn ons voorbijgegaan!
De gesloten tempel hief steeds zijn dichte poorten hoog in den nacht. Het
sneeuwde niet meer, en de hemel, verhelderd, tintelde van groote sterren.
- Zij hebben ons het Heil achtergelaten! riepen de stemmen.
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- Maar het is niet het Heil van Helios!
- Helios is het kwaad!
- Vloek over Helios!
- Vloek over zijn goud!
Er klonk een roep: zij zagen om en op. Op de witte sneeuwheuvelen, aan wier
helling de tempel zich hief, stonden de twee bedelaars, man en vrouwkind, donker
tegen den sterrenhemel.
- Vloek niet! riep zij tot de menigte en strekte uit hare hand: de bloemen vielen
voor haar neêr. - Het kwaad is niet! Vloek niet! Er is niets dan het Heil! Hoopt allen....
bloeit en hebt lief!
En het was als zegende zij hen met beide handen uitgestrekt.
- Kom terug! smeekten zij.
- Doe als ik zeg en ik ben bij u steeds. Het kwaad is niet! Vloek niet! Wie taant
zal hervlammen! Wie vlamt, taant....
- Wij, die getaand zijn.... zullen als heilreuzen glorieën?
- Heller dan zij.... En ZIJ zullen tanen.... en glorieën daarna! Vloek niet! Het kwaad
is niet.... Nacht is ons aller weldadige Moeder en onze Vader is het Licht.... Wij gaan
door Haar tot Hem!
- Wij gaan door Háar tot Hèm! herhaalde haar na de bedelaar en ook hij strekte
de handen uit.
Zij stonden beiden donker schitterend tegen den starretintelenden nacht aan en
het volk, den rug gekeerd tegen Helios' gesloten tempel, zag begeerig naar beiden
op. Zij stonden heel hoog; de starren waren rondom hen heen en stralenkransden
om beiden; hunne donkere mantels lichtten op, of de rafels schitteren gingen, en
nu zij hooger den heuvel klommen, vielen zij af als vermommingen en leidde de
maagd, Hoop, schuldeloos naakt en zoo blank als schitterde zij, Lucifer verder, voor
den blik der ellendige aardelingen, de blinkende sneeuwheuvelen over, de gletschers
op, die glansden in den eersten morgenschijn, met blauwe en rooskleurige
schijningen.
- De goden zijn ons voorbijgegaan!
- De Lente is gekomen!
- Hoop! - Hoop!
Zij schreeuwden het door elkander en stormden, of krank hun zinnen geslagen
waren, over het tempelplein naar omlaag. De zon over de aardewereld ging op, en
de stad der reuzen stond steil en meêdoogenloos, met harde steenen paleizen
omhoog en ving over
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hare hoogste tinnen de allereerste uchtendschemering: bleek heil, dat schuin van
stralen neêrhelde uit Helios, daar waar hij verheerlijkt zoû zijn in den tempel.... of
iedere nieuwe dag uit den tempel straalde....
Maar het ellendige volk, wien de goden waren voorbij gegaan, in den eersten
zonnestraal van de lente, miskende het bleeke heil en zij riepen:
- Vloek over Helios!
- Vloek over zijn goud!
- Helios is het kwaad!
.... De goden waren hooger gegaan, maar zij hoorden den roep van de menigte.
En Hoop zeide:
- Zij zullen ALTIJD vloeken.... en zoeken waar schuilt het kwaad!
- En het kwaad is niet! zei Lucifer. Zij dachten, dat ik het was!
- Zij denken het Helios nu!
- Kinderen van het Licht zij zelven, weten zij niet, dat allen zijn zonen van de
Zon....
- En dat overal doordringt het Licht, als Hoop en Lente overal!
- Dat de Duisternis is weldadige Moeder....
- Zie.... zei Hoop, en zij wees over de witte ijswereld, die wemelde rondom haar
uit: de hemel was rozig verhelderd, de sterren waren verstraald - en de ijsalpen
golfden als een bevroren wereldzee, ver, ver tot de zuivere Zon toe, die, zoo warm,
hen toch niet ontdooide. Zie Lucifer.... herken deze krochten van ijs, waarlangs wij
zoeken onzen weg.
- Ik herken ze, Hoop.... Hier, aan dezen gletscherrand, kartelde eenmaal de rand
van den krater, aan welken ik Hoop voor het allereerst zag.... Zij dwaalde, zong en
plukte de bloemen, die onder haar eigen tred ontbloeiden. Zij zeide mij wat bloemen
waren en zij gaf aan de oude, doovende wereld het heerlijke leven nieuw!
- Maar Lucifer breidde zijn wieken uit en verzonk tot Hoops schrik in den afgrond!
De vlammen smeulen niet meer! De wereldkoû overwon hier al, hoewel ze nog niet
wint aan de boorden der zeeën, waar steil oprijzen der roode reuzen burchten en
steden! Mijn taak is hier niet meer, zooals zij éenmaal niet meer zijn zal daarginds!
Vader, ik volg uw wil, als ik altijd den druk van uw vinger gegaan ben! Vloeken zullen
de laatste aardelingen dan
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als zij eens Lucifer vloekten.... nu Helios! Maar toch wil ik in hun wanhopige
zielen mijn laatsten straal laten zinken, opdat zij zullen hopen, trots alles, trots de
wereldkoû, die verwint.... Er is het Licht! Er is het Licht! Vader, er is UW Licht! Moeder,
er zijn UW starren! O, laat de vreeslijke Vraag niet wemelen voor mij uit! Ik volg uw
vinger, Vader! Lucifer, volg mij....! Zie, hier daalde ik naar beneden, onwillens
mijzelve, volgend den wil van mijn Vader.... Mijn witzilveren water liep voor mij uit!
Hier is het nu gestold en tot gletscherstroom bevroren! Eenmaal barstten hier de
zonkorsten uit en woekerden tot weelderig woud! De wereldkoû overwon! De
wereldkoû overwint eens héel de wereld der aardelingen! En ik zal zijn in hun ziel
trots henzelve! Lucifer.... volg mij!
- Zie, Hoop, hier.... eenmaal.... in de verschemerde eeuwen.... schitterden de
blijde goden.... Helios' blinkende zonnelingen! Waar zijn zij nu? Waar zijn zij nu!
Steppen van ijskoude sneeuw strekken zich uit en onze voet stoot tegen het reuzerif
van een vuurdraak, die in de ijskoude wereldzee verdronk! Waar de vlammen
orkaanden omhoog, en kruifden met laaiende krul tot de wolken toe, verrijzen strak
en roerloos, als ontzaglijke schimmen des doods, de witte ijsbergen schitterend en
wetten hun schelle ijstanden op het staalharde azuur van Helios' hemel! Hoop, het
is er de blanke wànhoop al, en zal die ooit tot lente weêr huiveren, zalig, tot leven?
Wie van de goden weet, waar de eeuwen wentelen heen! Zie, Hoop.... o zie.... hier
glinsterden als chryzoliet de zonmeren tusschen hun kraterboorden; hier, waar de
ijsdiepte schiet naar omlaag, verschrikkelijk, worstelde ik met held Helios, hij, wiens
blonde armen niet bogen naar mijn duistere armen toe.... De zonvlammen zengden
ons de zweetende leden.... Daar, daar, waar ik niets zie dan ijs.... ijs.... ijs.... oppieken
in de nu stralende Zon.... hief Helios' hal van heil zich heerlijk omhoog en laaide zijn
element toe naar de lucht, waarin de zonneweide der zalige rossen dreef.... De
weide is verwolkt, in het niets verijlden de rossen.... Geen stofje van de asch, waartoe
Helios' hal verstuivelde, zweeft meer rond.... Het is de dood.... de dood alomme....
O, Lente, o, juichende godin van stroomend water en heerlijke bloemen.... hier kan
zelfs je adem, o Hoop, niet zoel meer ontdooien den dood doen.... Het is de dood....
Het is de dood.... Het is de middagure des zonnedags.... en
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het is nauwlijks een zwijmen van licht door bleeke grauwte heen....
- Het is de dood....
- Hier ademt geen god meer, geen mensch.... geen dier....
- Van verre grauwt de sneeuwjacht aan....
- Waar Helios' razende zonnerossen renden met ruischend vleugelgeveêrte door
het gewillig weeke azuur, vliegen nu de warrelig snelle sneeuwgeesten van witten
winter en zij schudden rukkende de vlokurnen uit, opdat er de rulle sneeuw
fladderend uit ruizele....
- Hier trilt de lucht van geen adem meer....
- Toch....
- Gaat er niet een smartelijk steunen door het wijde, witte heelal heen....? Is het
het naderen van den sneeuworkaan, of is het de klacht van een god....? Hoor, het
huilt!
- Het is de orkaan.... De sneeuw overvlokt nu Zons glans.... Hoog door de luchten
huilt de sneeuwstorm aan in een dwarreling van duizelende dons over de poolsteppen
heen.... O, éens verhief zich HIER Helios' hal!
- En nu.... zie....
- Waar?
- Zie uit, Lucifer....
- Ik zie....
- Tusschen de drijvende ijsbergen.... ijzing verwekkend....
- Zich verheffen als een witte gestalte, godemenschelijk en godesmartelijk....
- Zoo, als wie daar staart, staarde eens witte Winter, wijs en alwetend en
wereldweemoedig, diep beneden de zonnekrochten, daar waar de wereldkoude
begon, en het grauwe ijs groeide naar boven: een doodeskoud winterwoud, dat
uitwoekerde met pieken en pegels, en zelfs mijn lentebosch overwon....
- In de sneeuwjacht staart hij voor zich uit....
- En slaakt hij zijn klacht....
- O, hoor zijn lange, lange zucht zich mengen met den orkaan!
- Zooals een reuzestier briescht van pijn en steent....
- Ik zie hem.... Hij rijst uit het eeuwige ijs der poolsteppen op van het middel af
roerloos omhoog; zijn holle oogen staren groot; sneeuwrotsen stapelen zijn lokken
en baard zich wit, en vriezen om zijn gelaat van angst, en....
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- Ik herken hem.... Het is Helios!!
- Mijn broeder!
- ‘Mijn broeder!’
- Hoor, Lucifer! Hij antwoordt en noemt zich je broeder! O, Lucifer, wees
barmhartig!
- Onze weg is niet langs hem. WIJ gaan naar het Licht!
- ‘Mijn broeder!!’
- Het Licht is ons àller vader! Helios roept je, Lucifer! O, Lucifer, ga tot hem! Troost
Helios! Lucifer, zie jezelven!! Sedert afrafelde je mantel als rag, zijn godenaakt je
leden gaan stralen zonnelicht goudblank en je zwarte oogen vonkelen als sterren!
- Onze weg is niet langs hem.... Hij, Helios, is uitgedoofd in de blankheid der
eeuwige ijzen. Wij, wij gaan naar het Licht!
- Lucifer, temper je trots, nu een nieuw pad van licht voor je open straalt.... Zoo
als je oogen zijn sterren en je handen zijn stralend geworden, en niet klauwen van
wànhoop meer, zoo wil ik je hoogmoed niet duister meer, maar heerlijk als een
sterrenhemel, en lichtend het gebaar van je ziel! Lucifer, Lucifer, de doode steppen
zijn om je heen, maar zooals mijn voet bloemen verwekt, zoo laat je zool een spoor
van licht, en het licht druipt van je leden af en golft zijn atmosfeer om je heen.... O,
Lucifer, ga tot Helios! Ik ben het, die het je smeekt, ik Hoop.... Lente.... ik, die Helios
in heerlijkheid lief had.... zooals ik, Liefde, nu liefheb heerlijken Lucifer.... ik, Moeder
van al wat zijn zal omlaag.... als Zij, Nacht van sterren en Bron van lichtleven - onder
wier tred de sterren ontluiken - is Moeder van al wat omhoog ooit was! Lucifer, mijn
god van licht, Lucifer, mijn Licht, gij, die den naam onzes Vaders draagt.... Lucifer,
ga tot Helios! Zie, als ik eenmaal gedwongen werd, Lucifer, tot je te dalen, tegen
mijn eigen wil in.... zie.... dwingt je eigen licht je te gaan, want je heerlijke stralen,
door de grauwte van poolschemering en sneeuwjacht heen, schieten het pad voor
je voet uit tot Helios toe, waar hij rijst.... gedoofde Helios.... van het middel op uit
het eeuwige ijs.... op de plaats, waar eenmaal praalde zijn hal en heerlijkte naar het
azuur toe.... Lucifer, ga tot Helios....!
- Liefde, mijn Liefde, ik ga.... Vrouw van eeuwig ontluiken, jij, wier bloemen,
verwelkende dadelijk in den ijs-adem van den eeuwigen dood - teeder even ontrillen
aan je tred en vergaan
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in de sneeuw.... heerlijke lieflijkheid, ik ga.... Voere je hand, o heerlijke Hoop, o
heilige Liefde, mij langs mijn pad van licht, als ze mij voerde door krochten van
duisternis, want al herstraalt mijn licht en al zwijmt het niet in de sneeuwjacht, zooals
in de vlokken vervriezen je bloemen.... sterker ben je dan ik in je heilige zwakte, o
Hoop, o Liefde, o jij, die Moeder zal zijn van mijn starrestralende kinderen! Voer mij
tot Helios!
- ‘Mijn broeder!’
- Helios....?
- ‘Ik roep je, mijn broeder Lucifer! Van uit de verte der sneeuworkanen zag ik je
opstralen, o Lucifer, als een morgenzon overheerlijk.... Je naderde mij.... je naderde
mij.... je stralen schoten naar mij toe! Ik riep je en je naderde op mijn roep, langs je
eigen pad van licht, dat druipt van je voeten af.... Zeg, Lucifer, stralende broeder,
wie voert je met zoo zekeren tred tot mij....? Wie is het? Ik zag haar nooit! Kleine
godin van lieflijkheid, ik zag je nooit, ik zag je nooit.... Zeker was zij nooit, de kleine
godin, op mijn vlammenzon toen ze mij zengde in laatsten overmoed purper? Waaruit
is zij geboren, zij zoo lichtend en broos en teeder, als Helios nooit schepselen zag?
O, nieuwe goden treden de oude zon! De oude god, Lucifer, ben ik.... ik, dien
vereeren mijn aardelingen met namen zoo vreemd, ik, die uit het heilige Licht was,
maar tot de al onheilige vlam verzonk, tot ik met Helia nog wel flonkerde, maar van
zonde en aardschen zingloed...! God van goud, god van goud! roepen zij mij uit. Ik
was een zoon van de Zon, ik was een kind van het Licht! Waarom, o Vader,
vernederde mij mijn geboorte en zonk mijn moeder, met zwaren schoot, recht als
een vallende ster, op deze wereld om mij te baren? Waarom erfde ik niet dan
ballingschap? Vreeslijke vraag, altijd! God van goud, god van goud! hallelen zij mij
omlaag! Helaas, ik ben geen licht, geen vlam, en zelfs geen god meer van goud! Al
wat straalde van heilig tot onheilig toe, àl wat straalde is in en om mij verdoofd....
Het is de dood, het is de dood.... het is de eeuwig levende dood.... Want onsterfelijk
is Helios' dood! Onsterfelijk staren zijne oogen tot in den dooden nacht, die wit
schemert de wijde steppen af, en zijn in de ontzaglijke eenzaamheid luisterende
ooren hooren alleen den spot van omlaag: god van goud, god van goud! Diepste,
diepste vernedering! O, smartelijk verlangen! Ik was een zoon der Zon! Ik was
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een kind van het Licht! Vader, wat deed ik u? Waarom moest mijn licht veronheiligen
tot purperen vlam en mijn vlam verworden tot veil metaal? O, verstoffeling van het
allerglanzendste! Het goud glansde nog en zijn glans was uit het Licht zelve, maar
waarom werd het veil, laag, zonde en zin? Helaas, Helios is niet meer! Helios, die
heerlijkte in zijn hal, Helios, die jaagde zijn zonnerossen gewiekt door het weeke
azuur; Helios, die vlammenfeestte in de glorie der zonnelingen; Helios, die den
vuurdraak bevocht en bevocht zijn duisteren broeder, Lucifer, aan den grijnzenden
kraterrand: Helios is niet meer! Sedert Helia hem omhelsde en zijn reuzenkroost
zocht naar het goud in de riffen der versteende zonnekorsten.... sedert is Helios
niet meer!! Hij verschool zich in het diepste der zonnekrochten, maar wat was het
van groenige woekering, die hem voortjoeg, eeuwig dwalende.... Als een schelm
sloop hij de zeeën langs en woekerende wouden door.... dwaalde hij rond over zijn
wereld, die gedoofd was en vreemd hem werd! Hij dwaalde, hij dwaalde.... hij daalde
en steeg, kraters op, krochten neêr, alpen over; hij zwom zeeën door en bereikte
hij niet weêr de hoogste punt van zijn wereldappel, daar waar zijn hal had geheerlijkt
en hij had geheerscht over het toch nog even heilige vuur! Stuivelingen van asch
stoven rondom hem heen in dichte stormwolken en ze verblindden hem....
sneeuwjachten overmeesterden hem.... zijn gouden lokken bevroren tot
sneeuwstapeling en ijsberg rondom zijn gelaat.... in hem bevroor zijn ziel en hij
veronbewegelijkte zich star, de vlokken duizelend rondom hem heen als een snelle
warrelsfeer, die draaide en hem bedolf in kringen week en wit maar
onweêrstaanbaar.... hem bedolf tot zijn middel! Helaas.... ik, eens Helios, ben niet
meer! Onsterflijk, stierf ik hier.... en leef ik dood voort! Lucifer.... IS er smart boven
de smart der goden! Lucifer.... IS er wanhoop.... wanhopiger dan Helios' wanhoop!
Lucifer.... IS er Hoop? Is er iets anders dan sneeuw, ijs, dood en wanhoop, en smart,
smart, die in tranen tikkelt uit holle oogen en met pegels hangt aan bevroren baard!
Lucifer, eens was je duister.... en nu licht je! Zeker, omdat je iets ànders nog dan
smart en wanhoop vond! Maar, Lucifer.... herleef IK eenmaal? Weet je de heilige
Toekomst? Geduld zoû ik hebben de omwenteling der eeuwen lang, maar Lucifer....
zullen éens smart en dood anders worden! Of zal Helios weenen en wanhopen in
zijn hel van witten
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winter, op deze plaats, waar eens praalde zijn hal.... altijd.... altijd.... altijd? Goden....
zijn wij bewust van de eeuwigheid ons.... en.... Lucifer.... is de eeuwigheid niet
oververschrikkelijk! De eeuwigheid van den levenden dood! Lucifer, wat heb ik
gedaan! Wat heb ik gedaan? Ik zondigde tegen het Licht, maar ik zondigde eerst
zoo laat.... toen ik niet anders kòn dan zondigen en het was of een vlammende sfeer
mij voortstuwde, blind! Lucifer, wat heb ik gedaan! Wat heb ik gedaan? O, zie de
sneeuwjacht duizelen rondom mij heen en ruizelen zijn rulle vlokken! Zij stapelen,
zij stapelen....! Geen licht.... geen vlam.... zèlfs niet de onheilige glans van mijn
goud! Lucifer, wat heb ik gedaan? O, zeg mij, zoo koud, éen woord, opdat het mij
van je stralende lippen verwarme! En kan je glans mij niet verwarmen, zoo laat over
mij toch je woord zich erbarmen! Een godewoord.... Lucifer! Wend niet af, wend niet
af je blinkende pad, voor je met éen woord begenadigde je kouden broeder Helios!
Lucifer.... weet je de heilige Toekomst?
- Neen, Helios.... maar sedert ik herstraalde, raadde ik hare heiligheid.... Hoor mij
aan, rampzalige broeder.... Er is geen blijven, en is er het dalen, zoo is er het
stijgen.... en is er het duisteren, zoo is er het stralen.... en is er boete en vernedering,
zoo is er verheerlijking.... en waren er vlammen, zoo is er sneeuw.... en is er de
donkerte der zonnekernkrochten.... zoo is er de glans van de nieuwe starren.... en
tusschen àlles treedt dit teedere kind en volvoert lachende haar goddelijke taak....
Zie haar aan, zoo jong en zoo teer, en zoo nauwlijks zich bewust van haar
heerlijkheid.... ook al werd ze zich bewust wie zij is!.... Helios, door het eeuwig
verworden is zij het, die henen treedt, en bloemen weeft tot troost en tot Lente! Want
zij is de Lente en zij is het herleven! Maar zij is Hoop ook, o Helios, en zij had je al
lief, vóor je taande, als je raasde en ruischte over haar heen in een wolk van
zonnerossen en juichende zonnelingen.... en zij neêrdook tusschen haar
opschietende bloemen zoo bang en zoo vol liefde voor je! Je hebt haar nooit gezien!
Je hebt haar nooit gespeurd van omhoog, hoe zij tot je spiedde en hoe zij haar
vlinderzuchten opademde naar je verlangend! Helios, je zaagt haar nooit! O, Vader....
o Moeder.... IK zag haar! Zij daalde tot mij, ik herleefde! Ik herstraalde! De duistere
zonnekern barstte open en weelderde uit tot woud! Maar je nageslacht
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verspreidde over de goudwereld, Helios, en je zonen hakten Lentes woud om en
traden haar bloemen! Wij bleven daar niet.... Haàr taak was volbracht.... Later keert
zij terug.... Er is geen blijven, en er is het verworden, altijd en altijd door, Helios! O,
Helios, laat niet beangstigen de oververschrikkelijke eeuwigheid je koude, koude
ziel, want er IS niet het blijven....: er is het verworden! Koude Winter doet zijn taak
en Lente volgt hem op den voet.... O, Helios, wacht de eeuwen af en wellicht roept
eenmaal je rijprijke Herfst te komen!
- Lucifer.... is dàt Hoop?
- Hier is zij, Helios! NU voert zij mij altijd, maar al is zij mijn Liefde, zij dwaalt verder
van mij af en spreidt weldaden, ze tikkelend als dauwdroppelen af van de toppen
harer rozige vingers! Hier is zij, Helios!
- Ik zie haar....
- ....Helios! Ik ben Hoop, en ik ben de Lente, ik ben de Lente! Ik ben de Liefde....
en, Toekomst, zal ik Moeder zijn van àl wat wordt! Helios.... ik heb je lief, als ik
Lucifer liefheb en.... Helios.... ik heb je ALTIJD lief gehad! Helios.... ik kom eenmaal....
tot je.... en mijn bloemen zullen dan krachtiger bloeien dan deze sneeuw zal
vlokken.... En.... Helios.... ik zàl je voeren.... bevrijd uit den gordel van ijs langs
paden van licht.... o Helios!! Helios, zamel het heilig geduld als een schat in je ziel!
Laat, Helios, de eeuwen wentelen.... zij wentelen, zij wentelen af, als wielen gewiekt,
die voortzweven door de luchtoceanen der tijden! De eeuwigheid, o Helios, IS niet
verschrikkelijk, de eeuwigheid is éen heerlijk verworden! O, mijn bloemen zullen tot
starren verworden en wij zullen zijn met Vader en Moeder: heerlijk Licht en weldadige
Nacht, wij zullen ZIJN.... EN NIET MEER VERWORDEN!! Helios, zamel het heilig geduld!
Laàt de ijdele sneeuwjachten razen, sluit peinzend de half blinde oogen.... wacht
af.... wacht af! Lucifer kromp van wanhoop.... Helios, wanhoop niet! IK ben het, die,
Lente, Liefde, tot je straalt in je koude ziel en ik, die àllen mijn bloemen gaf.... zal....
éen bloem.... een enkele.... fluweelige star voor je roepen.... en haar noemen Edelwit,
Helios.... blanke ster van hoop! Zie, aan de ijsriffen bloeit zij al stil en stralend, en
sterrelend gloeit ze in de jagende sneeuw haar glans overal.... overal! Helios, IK
kom terug, o mijn eenmaal helle Helios, o mijn
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Winter, eeuwig bemind! Er is het verworden tot het zijn! De vreeslijke Vraag zal
eenmaal niet meer, wemelend, ontzetten en het weten zal een glimlach zijn van
àlbewuste goddelijkheid.... zoo weinig, en zoo veel!
- O, Lente! O Liefde! O, Toekomst.... moeder van al wat wordt! Ik hoop.... Helios
hoopt, trots de wereldkoû die hem overwint....!
------------------De sneeuwjacht duizelde aan, witte woede stuifcirkelend om Helios heen, en hij
sloot de holle oogen en onderging. Hij rees als een witte rots roerloos, terwijl de
Nacht moederlijk over hem zonk en Lucifer zag blauwe vlammenfeeën, die beurden
een vuurtong, of ze haar op een verre ster wilden bergen, veilig voor het dooven in
sneeuw. Nu waadde hij verder aan Hoops kleine hand en door zijn zieletrots voer
een zalig medelijden: hij zag om, terwijl hij zijn broeder verliet.... Altijd als een witte
rots rees Helios.... maar de blauwe vlammen waren verijld in den starrennacht, die
heenbrak door het ijlere jagen der sneeuw. Met een diep azuur brak de Nacht door,
zich welvende als een schoot vol sterren; de starren heerlijkten zonnegroot en haar
licht, plotseling, was heller dan ooit daags Helios' heerlijkheid had gegloeid. Vol licht
stroomde de Nacht, of smolt samen de glans aller sterren tot éen zee van licht,
Golvende over de sneeuwpool, die verzonk voor Lucifers wijdopen oogen.
- Hoop, zie het Licht, zie het Licht!!! wees hij zijn kleine leidster en zij zeide:
- Onze Moeder glimlacht tot ons, omdat wij komen langs het pad, dat zij wil!
- Ik zie niet het pad meer in die zee van glans!
- Het pad, o Lucifer, eindigt aan een blauw strand, waar de glanszee aanspoelt
haar lichtende golven. Zie, Lucifer, nadert het zilveren schip niet, om je meê te
voeren, naar het Heil, dat je erfde?!
Hij staarde, verblind....
Uit de diepte van den starrenacht, als uit verschieten van eindeloosheid, streek
heel snel aan een schel zilveren maansikkel, schitterend schip, vol blinkende
manelingen, en het gleed zoo snel aan dat het daagde als een zilveren gedachte,
eerst ver in den schoot
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van de eeuwigheid, plots vlak bij, voor Lucifers oog.... Vòl manelingen was het
schitterende maneschip en zij wenkten met stralende handen Lucifer, aan Hoops
hand, nader... Uit den nacht regenden starren tot een mantel om Lucifer heen, en
in zijn sterremantel, plots, verheerlijkte hij tot een god van licht. De blanke wolkezeilen
van het maneschip zwollen van den zang der manelingen, maar heel ver, uit de
grondeloosheid der lichtkolken aan, zweefde nader een Stem, ontzaglijk:
- IK ALLEEN BEN EEUWIG, LICHT.... HET LOT IS EEN WIEL IN MIJN GLANS: GEWIEKT WENTELT
HET VOORT ALS EEN VLAMMENDE SFEER OP DE GOLVEN VAN MIJN GLORIE....
NICE, Juni-November II.
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Daarna.
Door Cyriel Buysse.
XXI.
Twee dagen bracht hij in de volste eenzaamheid, als 't ware levenloos, op Far West
door. En 's ochtends van den derden dag kreeg hij een telegram van zijn vader:
Affaire arrangée; j'arrive cet après-midi train 4 heures.
Alfred was aan 't kleine station om zijn vader af te wachten.
‘Eh bien?’ vroeg hij, folterend-gejaagd, zoodra de oude heer op het perron stond.
‘Attrapés en flagrant délit,’ fluisterde meneer Melville, met bijna iets triomfants in
den toon.
Alfred uitte geen woord meer. Hij stond daar, afschuwelijk bleek, met starre,
troebele oogen, als versteend in zijn ellende. Had hij nog even gehoopt dat alles
maar als een akelige droom, als een nachtmerrie was? Misschien wel. Wie hoopt
niet tot het einde? Nu was alles uit en alles dood; en 't was of plotseling in hem ook
niets meer leefde. Hij zou haar nooit meer zien, nooit meer teeder naast zich voelen.
Nooit meer een liefdezoen, nooit meer een hartstochtelijke omarming van haar.
Haar ziel, haar liefde, dat wist hij wel, was al lang voor hem verloren; misschien
zelfs had ze nooit voor hem bestaan; maar ook haar lichaam was nu dood voor
hem; alles, àlles was nu dood.
‘Wanneer is 't gebeurd?’ vroeg hij eindelijk met doffe, matte stem, toen zij buiten
't kleine station en te voet op weg naar Far West waren.
‘Gisteren middag, tusschen vijf en zes. Twee mannen van de geheime politie
hadden zich verborgen opgesteld op de eerste étage

Groot Nederland. Jaargang 1

421
van het herbergje. Zij hebben ze met den invallenden avond in het modewinkeltje
zien binnensluipen: eerst hij, een paar minuten later zij. Toen ze op de
bovenverdieping licht achter de neergelaten gordijnen zagen, hebben ze hun
schuilplaats verlaten en zijn ze in 't winkeltje binnen gegaan. Daar hebben ze 't
flagrant délit geconstateerd....’
‘En wat hebben de schuldigen gedaan? Hebben ze niet getracht te loochenen?’
vroeg Alfred met toonlooze stem.
‘Loochenen!’ kreet meneer Melville. ‘Het flagrant délit kan je toch immers niet
loochenen!’
Bevend, als in duizeligheid, streek Alfred de hand over zijn voorhoofd en oogen.
Zijn knieën knikten, zijn adem hijgde, hij vroeg zijn vader om eventjes wat minder
hard te loopen.
‘Enfin, het is geconstateerd en de zaak is dadelijk ingespannen. Je krijgt als
advocaat Duverdier, de knapste man van de balie.’
‘Maar wat heeft ze gedaan? Heeft ze niet gehuild, gesmeekt, berouw getoond?’
vroeg Alfred, als had hij zijn vader's woorden niet eens gehoord.
‘Dat weet ik niet en dat kan mij ook in 't geheel niet schelen,’ antwoordde kortaf
meneer Melville, terwijl hij weer gejaagd en snel begon te stappen. ‘De hoofdzaak
is, dat alles nu gaat zooals we 't hebben willen. En nu,’ voegde hij er op een gansch
anderen toon bij, ‘nu moet ik jou vooral kapittelen. Natuurlijk zal je smeekbrieven
van haar gaan krijgen: smeeken om vergiffenis, zweren dat het nooit meer zal
gebeuren, enz. enz. Welnu, één ding verzoek ik je hoogst dringend: wees niet flauw
en zwak. Antwoord op geen brief, en laat je vooral niet tot verzoening overhalen.
Nooit zou ik het je vergeven. Je mag er op rekenen als je dàt doet, dat je je voor
goed met mij brouilleert. Ik zal alles doen om je uit den nood te helpen; maar werk
me niet tegen.’
‘Het is dood, het is alles dood tusschen ons,’ zuchtte Alfred. ‘Al kon ik haar ook
alles vergeven, nooit meer zou ik, als vroeger, met haar kunnen leven. Ik ben niet
boos op haar, ik beklaag haar. Maar ik voel wel dat het dood is, dat alles
onwederroepelijk dood is.’
Zij kwamen op Far West door gouden herfstlanen, bezaaid met droge bladeren,
en lange uren bleef meneer Melville er spreken, alles voor de toekomst schikkend.
Alfred, als vernield in een fauteuil neergezonken, luisterde niet, hoorde niet. Een
matte onver-
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schilligheid drukte hem neer, gepaard aan een fyzieke uitputting van krachten, die
hem tot alle handelen en denken onbekwaam maakte. Toen zijn vader, na
vruchteloos aandringen dat hij met hem mee zou gaan, eindelijk opstond om te
vertrekken, vroeg Alfred enkel of hij hem alleen naar 't station mocht laten gaan. En
lang nadat zijn vader weg was, en dat hij had geweigerd iets te eten, en ook de
meid naar bed had laten gaan, zat hij daar nog roerloos, zonder licht, in zijn fauteuil,
vóór het uitstervend houtvuur, met de lange bleeke vlek van Cosaque's lijf, plat vóór
de open haardsteê, op het donker vloerkleed uitgestrekt. Oneindig was de stilte en
de eenzaamheid die hem omringde. Soms zuchtte de hond even door zijn neusgaten
en verroerde flauw zijn pooten, maar 't oogenblik daarna lag hij weer in volkomen
onbewegelijkheid, als een lang, bleek, uitgemergeld lijk. En hij zelf bleef eindeloos,
als een mummie, in dezelfde matte houding zitten, de oogen strak op 't laatste kooltje
vuur, de armen slap over de leuning van zijn zetel hangend, den hals tusschen de
schouders ingetrokken.
Eerst met den bleeken dageraad, toen hij boven zijn hoofd het vaag rumoer hoorde
der meid die opstond, rees hij zelf als machinaal op en sukkelde naar boven.

XXII.
Zooals meneer Melville voorspeld had, kwam er al spoedig een brief van Florence.
Een brief vol berouw, waarin zij al haar schuld bekende en smeekte om vergiffenis,
zwerend, op al wat heiligst was, dat zij voortaan een voorbeeldig leven zou leiden,
als hij maar voor dezen enkelen keer haar slechtheid, haar laagheid, haar bedrog
wilde vergeven. Eerst nu, zoo schreef ze, nu dat zij hem verloren had, voelde zij
hoe innig ze aan hem gehecht was, hoe innig diep en teeder zij hem liefhad. Haar
schandelijk gedrag kwam haar nu als een tijdelijke zinsverbijstering, als een
krankzinnigheid voor, was als een nachtmerrie geweest, waarvan zij nu de plotselinge
werkelijkheid niet begrijpen kon. Zij hield niet van Paul, zij had nooit van hem
gehouden, hij was een fat, een snob, dien ze minachtte, met wien ze nooit zou willen
trouwen, zelfs al moest ze hem, Alfred, nu voor altijd verliezen, en heel alleen haar
verder leven slijten onder algemeenen hoon en smaad. Het
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was een kortswijl geweest, een gekheid, een daad waarvan zij de portée niet had
begrepen, een spel, een kinderspel als in hun eerste jeugd, waarvan zij eerst den
akeligen ernst had ingezien toen 't reeds te laat was. Nu voelde zij zich eensklaps
als 't ware twintig jaar ouder geworden; nu was ze plotseling gerijpt tot 't ware leven;
nu wist ze dat ze tot nog toe niets was geweest dan een pas ontwakend, onwetend,
akelig bedorven kind. En zij schreide nu, zij schreide dagen en nachten, over haar
domheid, over haar laagheid, over het onwaardeerbaar verlies van zijn achting en
zijn liefde. O, als hij nu nog maar wilde vergeven, wat zouden zij eerst nu oprecht
gelukkig worden! Wat zou ze lief en zacht en goed voor hem zijn! Wat zou ze graag
zijn slavin, zijn nederige slavin zijn, met wie hij voortaan al zou doen wat hij
verlangde, die hij zou mogen slaan en trappen, als ze maar weer bij hem mocht
komen, als ze maar nooit van hem meer scheiden moest....
Zoo ging de brief door, bladzijden en bladzijden na elkaar, steeds weer en altijd
't zelfde zeggend, steeds smeekend of hij wou vergeven en of zij weer bij hem mocht
komen. Doch Alfred bleef er stug onder. Na den ruwen, onverwachten slag die zijn
geluk vernietigd had, was in hem iets mats en dofs gekomen, dat al zijn gevoelens
verstompte, als na een doodsgevaarlijke ziekte. Hij leed zoo erg niet meer, hij voelde
haat noch toorn, hij verlangde alleen maar naar rust, naar niet-gestoord-te-worden
in 't onnatuurlijk vegeteerend bestaan waarin hij thans leefde.
Hij gaf geen antwoord op den brief, kreeg er spoedig een tweede, een derde, een
vierde. Wat wilde ze toch? Waarom liet ze hem niet met rust, nu toch alles tusschen
hen dood was? Hij had geen zin meer haar terug te nemen en daarmee was 't uit.
Hij was niet boos op haar, hij kende haar eenvoudig niet meer, dat was alles. Zij
was ziek van verdriet en wroeging, schreef zij hem. Nu, wat kon hij 't helpen? Hij
had ze toch immers niet ziek gemaakt! Hij ook was immers ziek, maar ging daarmee
een ander niet vervelen.
Ook zijn vader hinderde en ergerde hem soms geweldig. Elk oogenblik was hij
daar onverwacht op Far West, nu eens alleen, dan met den advocaat, telkens vol
raad en berichten: de menschen hadden dit en dat gezegd, allen namen zijn partij,
vonden het flink van hem dat hij van geen verzoening wilde hooren; meneer
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de St. Mars was bij hem geweest om te trachten alles weer goed te maken, en hij
zou ook wellicht naar Far West komen, maar Alfred moest hem maar liefst niet
ontvangen, enz. enz., dit alles in sarrend-halsstarrig-voortdurend-hetzelfde-herhalen,
tot Alfred er eindelijk wee en beu van werd, en de grootste moeite had om niet
plotseling wild-zenuwachtig op te vliegen en zijn vader in 't gezicht te schreeuwen:
‘Nu ja, 't is goed, papa, doe maar zooals u wilt, maar laat mij asjeblief in Godsnaam
toch met rust, ik word gek en razend van al dat gezeur!’
Drie weken lang bleef hij zoo in dien staat van stompe gevoelloosheid gedompeld.
Toen kwam er langzaam weer iets van leven en beweging in hem op. Hij liep met
Cosaque rond den tuin en in de bosschen, waar de laatste najaarspracht nu op den
grond lag als een schat van goud gestrooid met volle grepen door verkwistend-volle
handen; hij roeide in het bootje op den vijver, hij maakte lange tochten op zijn rijwiel,
tot in heel verre dorpjes en plekjes, waar hij vroeger nooit geweest was.
Maar werken deed hij niet; in 't geheel niet. Onverschillig had hij een paar keeren
naar de twee groote, onvoltooide herfstimpressies gekeken, en geen lust gevoeld
om er aan voort te werken. Het kon ook niet goed meer. Het najaar was nu veel te
ver gevorderd, en bijna al de bladeren waren reeds gevallen. En ook het was al veel
te lastig en inspannend; hij, de groote, onvermoeide werker zag nu tegen zijn vroeger
zoo geliefden arbeid op, als tegen een reuzenberg, waarvan hij nooit meer den top
zou bestijgen.
Florence, intusschen, had opgehouden met hem smeekbrieven te schrijven. Dat
was wat hij gewenscht had, en toch voelde hij zich ellendiger en nog eenzamer
verlaten dan wanneer zij hem voortdurend lastig viel. Die brieven, - hoe akelig ook,
- waren nog als een band van het verledene, die nu ook verbroken werd. 't Was
hem een foltering geweest ze te ontvangen; 't werd hem een ergere foltering ze niet
meer te krijgen. Hij wilde niet vergeven omdat hij niet vergeven kòn, maar juist omdàt
hij niet kon vergeven, wilde hij ook door haar niet geheel vergeten worden. En 't
leek hem nu van harentwege als een berusting in den droeven toestand, als een
afgedane zaak die haar nu niet meer raken kon. En rusteloos-gejaagd dwaalde hij
rond in huis en in den omtrek, telkens weer de plekjes bezoekend waar ze samen
geweest waren,
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waar ze samen hadden geleefd. Alles nog sprak er voortdurend van haar. Hier zat
ze, elken middag, onder de schaduw der veranda, in de heerlijkwarme zomerdagen.
Dáár was haar plaats, aan tafel, vlak vóór 't breede raam, dat uitkeek op de groote,
statige allee, die naar den vijver leidde. Van deze perkjes, nu verdord, plukte zij
elken ochtend de bloemen, die de tafel en de vazen tooiden. O, wat leek dat alles
nu aangrijpend ver, en koud, en dood; en toch, voor hem, in 't diepste van zijn
zwaar-gewonde ziel, zóó folterend-levend nog.
‘Alles gaat goed, alles komt in orde,’ zei hem zijn vader, telkens wanneer hij op
Far West verscheen. ‘Zij neemt den toestand aan, zij is niet meer zoo sterk gekant
tegen een huwelijk met den schurk, (de schurk was Paul) zij zal je nu wel met haar
brieven niet meer lastig vallen.’ Zoo kwam hij onophoudend weer met 't een of 't
ander aan, de oude heer, en naarmate Alfred voelde dat haar leven en verleden
zich meer en meer definitief van hem verwijderde, groeide langzaam in hem de
fatale macht en obsessie, die hem weer tot haar aantrok en stuwde.
‘Waar mag ze nu wel zijn? wat mag ze nu op 't oogenblik wel doen, wel denken,
voelen?’ vroeg hij zich soms in overspannen mijmering af.
Hij wist alleen dat zij tijdelijk weer tot haar ouders huis haar toevlucht had
genomen, en in verbeelding zag hij, volgde hij haar daar nu, in de bekende kamers,
in 't welbekende doen van 't alledaagsche leven. Het werd een kwellend vragen,
zoeken, peinzen en verlangen van elk oogenblik. Waarom ben ik zoo onmeedoogend
hard geweest? Waarom heb ik niet willen vergeven? dacht hij soms. En in
verbeelding schonk hij haar vergiffenis en zag haar vol berouw en liefde weer tot
hem terugkomen, en streelde en omhelsde haar, en weende in haar armen, als bij
het onverwacht terugvinden van een teergeliefd wezen, dat men voor altijd verloren
waande. Doch de zachte illuzie duurde slechts een oogenblik. 't Was of hij een koud
lijk tegen zijn hart aandrukte. Hij voelde 't akelig verleden onuitwischbaar, hij wilde
't wel vergeven maar hij kòn niet. De teere bloem van hunne liefde was gestorven,
zij zelve had ze dood getrapt, en nooit meer, nooit meer zou ze herleven.
Dan dwaalde hij in wanhoop rond, als een die rusteloos zoekt naar iets dat hij
toch nimmer meer terug zal vinden. Het werd
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een stelselmatig opgezweepte foltering, een doelloos heen-en-weer-bewegen, een
nooit een oogenblik volkomen rust meer hebben. En niet alleen zijn vader kwam
hem thans voortdurend storen, hij zelf nu trok elk oogenblik naar hem toe, als in
een vreemdkwellende behoefte om steeds weer, - al vond hij 't nog zoo akelig - iets
van haar te hooren, en even weer te ademen en te leven in die stad waar zij nu
ademde en leefde, en waar hij haar wellicht nog zou ontmoeten of ontwaren.
Dit laatste was zijn groote, angstig-verlangende en tevens gevreesde obsessie
geworden. ‘Wat zou ik doen?’ dacht hij, als ik haar plotseling om den hoek van een
straat ontmoette? Mij omkeeren, vluchten, dacht hij; en toch trilden zijn beenen van
emotie bij het enkel denkbeeld van die mogelijke ontmoeting, en vol twijfel en
zwakheid vroeg hij zich af, of hij wel de kracht zou hebben om te vluchten.
Somtijds, wanneer hij zoo een halven dag bij zijn vader of in de stad had
doorgebracht, voelde hij een haast onoverwinnelijken afkeer, om 's avonds in
eenzaamheid en duisternis op Far West terug te komen. Dan nam hij afscheid van
zijn vader alsof hij toch wel gaan zou, maar, in plaats van den laatsten trein te nemen,
ging hij ergens dwalen in een verren uitkant van de stad, tot het vrij laat in den avond
was geworden. Met opgezetten kraag en neergeslagen rand van deukhoed voor
de oogen, schuw-sluipend langs de donkere huizen, kwam hij in de stille straat,
waar het groot ouderwetsch huis van hare ouders stond. Hij zag van verre een paar
verlichte bovenramen achter neergelaten gordijnen. Daar was de huiskamer. Daar
zat ze nu zeker, alleen en bedroefd met haar onaangename moeder, in haar door
eigen schuld verwoeste levensvreugd. Zijn hart bonsde op tot in zijn keel. O,.... als
hij nu eens ging,... als hij daar nu eens aanbelde,.... en boven kwam.... en gewoon
de deur van de huiskamer opende, gelijk hij vroeger zoo dikwijls gedaan had,.... en
naar haar toe vloog.... en haar snikkend in zijn armen sloot terwijl hij zuchtte: ‘ik
vergeef het je, Florence, ik wil alles vergeten, en nu mijn leven lang met jou gelukkig
zijn!’.... Zou dat niet zacht en goed zijn? Zou dat niet beter en niet wijzer zijn dan
haat en onverzoenlijkheid?
Met angstig-uitgezette oogen, met hijgende borst, met bevende handen, zoo
stond hij daar enkele oogenblikken in 't eenzaam duistere der stille straat, als fataal
en onweerstaanbaar tot haar
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aangetrokken. Zijn hoofd duizelde, een schemering kwam vóór zijn oogen, hij zou
het doen, hij móest het doen, hij kòn niet langer meer zonder haar leven. En
plotseling, als heel sterk vastberaden, stapte hij dwars over de straat, strekte de
hand uit, voelde 't kille van den belknop.
O!.... met star-verschrikte oogen deinsde hij weer achteruit. Wat wou hij toch
doen? Werd hij gek? Wist hij dan niet, voelde hij dan niet dat alles daar voor hem
dood was, dood, o, zoo dood als een lijk in een graf!
En plotseling ontnuchterd haastte hij zich weg, op zijn beenen waggelend van
flauwte, het hart als onder hamerslagen bonzend, met tranen in de oogen en snikken
in de keel.

XXIII.
Middelerwijl was de oude heer Melville rusteloos met de scheiding bezig. In enkele
weken tijds had hij er zich zóó mee beijverd, zóó behendig de traditioneele laksheid
der rechtbanken wakker geschud, zóó sterk zijn wijd-uitgebreiden invloed laten
gelden, dat het vonnis reeds zoo goed als uitgesproken kon beschouwd worden.
De scheiding der goederen, de aan Florence uit te keeren rente, de allerlei te nemen
schikkingen met huishuur en bediening (voorloopig zou Alfred het heele jaar door
op Far West blijven), alles was door hem met zulk een hardnekkigheid en passie
bedisseld en beredderd, dat er in de stad soms om gelachen werd, en men die
heele zaak zijn scheiding noemde. Het zweepte hem op als een sport, als een
gevecht. Zóó dikwijls was hij heen en weer naar en van Far West komen gevlogen,
dat hij op de slechte straatwegen zijn automobiel er mee versleten, en er een nieuwe
en sterkere moeten koopen had. En nu leefde hij in afwachting van 't uit te spreken
vonnis, als in het opgewekt verbeiden van een zegepraal die hem niet meer
ontsnappen kon.
‘De schurk is op reis geweest maar komt terug, en 't schijnt vast te staan dat hij
met haar zal trouwen, zoodra het wettelijk termijn verstreken is!’ kwam meneer
Melville zijn zoon op een morgen triomfeerend mededeelen.
Hij merkte niet, in zijn nijdige geestdrift, hoe gefolterd-bleek Alfred bij 't hooren
van die tijding werd. Alfred had juist, dienzelfden ochtend, opnieuw een brief van
Florence gekregen, waarin
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zij nogmaals smeekte om terug te mogen komen, en meteen hem mededeelde dat
zij uit haar ouders huis zoude verbannen worden, indien zij, bij gebrek aan verzoening
met hem, bleef weigeren met Paul te trouwen.
Die brief had Alfred diep ontsteld en ontroerd. Hij had besloten er geen woord
aan zijn vader van te zeggen, maar in zijn radeloosheid had hij dringend naar Brussel
aan Maxime getelegrafeerd of hij toch eens bij hem wilde komen. Hij wou Maxime,
dien hij in al zijn ellende niet eens meer gezien had, al zijn strijd, en twijfel, en
folteringen vertellen, en hem raadplegen, hem smeeken om hulp, hem smeeken
dat hij zeggen zou wat hij nu doen moest, aangezien hij nu toch geen houvast meer
aan zichzelf had, aangezien hij, door overmaat van levenssmart, geworden was als
een kind, als een ellendig, klein zwak kind, dat niet meer weet wat het doen of laten
moet.
Alfred was blij dat zijn vader al spoedig weer vertrok. Een uur later ontving hij
telegrafisch antwoord van Maxime, dat hij nog denzelfden middag komen zou.

XXIV.
Zij zaten in 't fumoirtje naast de eetkamer, Alfred strak-starend in het vage vóór zich
uit, de wenkbrauwen droevig gefronst en de handen op zijn knieën, Maxime rookend
achterovergeheld in een fauteuil, de beenen uitgestrekt naar 't open houtvuur, dat
rooder in de langzaam invallende schemering begon te gloeien.
Buiten was het guur en winterachtig, met fellen wind en laagdrijvende, grauwe
wolken. De laatste bruine bladeren dwarrelden en stoven als zwermen verschrikte
vogels uit de naakt-gezwiepte beukenkruinen, en in de droeve lucht krasten de
kraaien als boden van rouw en van smart. Huiverig grijs en koud lag de vijver, en
laag boven de donkere lijn van sparrebosschen aan den overkant, teekende zich
een lange, dofkoperkleurige zonsondergangstreep, waarover de grauwe, chaotische
wolkengevaarten snel heen dreven, als groote sombere schepen met veel zware
zeilen over een fantantisch verlichte zee.
Alfred zat halvelings met den rug naar 't raam; Maxime, het aangezicht gekeerd
naar het wegstervend daglicht, scheen in gepeinzen verzonken. Cosaque, den
scherpen snoet op zijn lang-uitge-

Groot Nederland. Jaargang 1

429
strekte voorpooten, lag voor het vuur te slapen. Er heerschte een lange stilte.
Toen sprak Maxime traag en kalm:
‘Besluiteloosheid is een treurige eigenschap; maar ik geef toe: juist in de
gewichtigste levensomstandigheden, daar waar een onwankelbaar beslist optreden
onontbeerlijk is, dringt zich de zwakke twijfel doorgaans aan ons op. Ik vind het
jammer, innig jammer, dat je nu, na al dat ellendig lijden, nog niet eens tot een vast
en onverbrekelijk besluit gekomen bent.’
‘Welk besluit?’ zuchtte Alfred, wanhopig de schouders ophalend.
‘Ja, daar heb je 't al weer. Dat hoefde ik je immers niet te zeggen. Je vraag is op
zichzelf al een bekentenis van allerzwakste besluiteloosheid.’
‘'t Is waar, ik weet het, ik bèn besluiteloos,’ antwoordde Alfred diep ontmoedigd.
‘Eerst was ik het niet, maar ik ben 't helaas geworden. Daarom vroeg ik je hulp. Ik
ben zwak, ik ben moreel ziek. O, zeg het mij, wat zou je doen in mijn plaats?’
‘Ach, hoe kan ik daarop antwoorden? En al kòn ik je ook zeggen wat ik doen zou,
welken waarborg zou het je geven dat die handelwijs ook voor jou de goede en de
ware wezen zou? Ik denk er over, ik zit er voortdurend over te denken, want ik heb
medelijden met je en ik zou je zoo graag helpen. Ik tracht me in jou toestand te
verplaatsen en te denken wat ik doen zou, maar....’
‘Maar?....’ viel Alfred dringend in.
‘Ik spreek alleen voor mijzelf, dat begrijp je, niet waar? Als ik dus zeg: “zoo zou
ik waarschijnlijk doen,” wil dat daarom niet zeggen dat ik je aanraad hetzelfde te
doen. Welnu, als ik me thans in je toestand verplaats, als ik alles naga en overdenk,
dan,.... ja, dan kom ik tot de conclusie, dat ik haar misschien wel vergeven zou,....
maar, dat ik haar toch niet meer tot vrouw, ik bedoel tot wettige vrouw terug zou
nemen.’
‘Dat je haar niet meer tot vrouw terug zoudt nemen,’ herhaalde Alfred als in een
droom.
‘Tot wettige vrouw,’ verbeterde Maxime.
‘Maar hoe dan anders?’
‘Tot maîtresse,.... misschien....’
Met een schok, als van verontwaardiging, sprong Alfred half van zijn stoel op.
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‘O, hoe kan je toch zoo wreed, zoo cynisch en profaan over zoo iets ernstigs en
diep-treurigs spreken!’ verweet hij klagend zijn vriend.
Maar ongestoord en kalm onder 't verwijt redeneerde Maxime verder:
‘Profaan, zeg je; wel, is zoo niet de heele toestand? Is je huwelijk niet door haar
geprofaneerd? Kan je haar nog wel ooit anders dan als bezoedeld, als geprofaneerd
beschouwen? Neen, niet waar? Dat wat vroeger is geweest het mooie, het reine,
de illuzie, het ideaal, dat is voor altijd uit, voor eeuwig dood; maar de vrouw blijft,
de jonge mooie vrouw, die berouw heeft, die weer bij je wil komen, en je nu veel
inniger en trouwer dan eertijds liefheeft. Waarom dan, wijl je toch ook weer zoo vurig
naar haar verlangt, zou je haar zóó niet terugnemen, liever dan een andere
maîtresse, liever dan een Toison d'Or of een Pivoine, waar je anders op den duur
toch zult mee eindigen? Alleen, zooals je nu bent, kan je toch niet blijven. Het is
onmogelijk, onnatuurlijk, dat weet je toch ook wel. Denk aan Musset: ‘Si votre
maîtresse est sinçère et fidèle, prenez-la pour cela; mais si elle ne l'est pas et qu'elle
soit jeune et belle....’
‘Zwijg!’ gilde Alfred. ‘O, wat 'n desilluzie! Wat 'n desilluzie! Je eigen vrouw, waarvan
je gescheiden bent, tot maîtresse terugnemen! Zóóveel trots zou ze toch zelve ook
nog wel hebben om dàt niet te dulden. Zou jij je vrouw tot maîtresse terug willen
nemen?’
‘Mijn vrouw is 'n publieke vrouw geworden, die telt niet meer mee! iedereen kan
die nemen,’ beet Maxime nijdig toe. En een bittere, booze trek kwam om zijn mond.
Strak-zwijgend en onthutst keek Alfred hem even aan; en achter Maxime's
stoïcijnsch cynisme voelde hij plotseling diep geheim leed. Iets medelijdends trilde
in zijn ziel en 't speet hem even dat hij haar genoemd had. Doch Maxime had zijn
vluchtige emotie al teruggedrongen, en weer heel kalm en onverschillig sprak hij:
‘Laat je dan niet scheiden. Vergeef en vergeet. Neem ze eenvoudig als je wettige
vrouw terug. Het moet toch 't een of ander wezen.’
‘Ik kan niet, ik kàn niet,’ zuchtte Alfred.
‘Maar wat wil je dan? Waarom moet je mij dan raadplegen?’
‘Ik weet het niet, ik had gehoopt dat je mij goeden raad zoudt geven, dat je mij
wat zoudt kunnen opbeuren en troosten.’
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‘Goeden raad! Ik doe toch heusch wat ik kan; maar je bent flauw, je wilt niet flink
het dilemna aanpakken waar je tegenover staat. Kijk eens hier: een vierdubbelde
o

keus staat voor je open: 1 . Blijven zooals je nu bent, in je treurige eenzaamheid.
o

o

2 . Florence als vrouw terugnemen. 3 . Van Florence scheiden, maar haar tot
o

maîtresse trachten terug te krijgen. 4 . Je hechten aan een andere vrouw. Dit laatste
ware zeker nog het beste. Waarom zou je 't niet doen? Waarom zou je niet trachten
van een andere vrouw te houden?’
Snel flitste een teeder en liefelijk beeld voor Alfred's gefolterden geest: Marie, de
zachte, mooie, lieve Marie Bagnolet. Hij zag ze in verbeelding tot hem komen, met
teederen, verrukten glimlach, vol medelijden met zijn ongeluk, zacht-stillend zijn
smart, als een ongehoopte dageraad van kalmen vrede in zijn verwoeste leven. Het
kwam even over hem zacht aangewaaid, gelijk een streeling van frischheid en van
lente, gelijk een koesterende zon na ruwe stormen, lavend en heelend zijn langdurig,
onverdiende lijden. Hij voelde instinctmatig dat zij hem heimelijk liefhad, dat hij maar
te spreken had en dat zij hem zou willen, en dat hij heerlijk zacht en kalm met haar
gelukkig zoude zijn. Hij wilde het, hij voelde en wist dat het zijn redding zou wezen,
maar ook dàt helaas! kon hij niet meer bereiken; hij was door zijn ellende geboeid
en gebonden, hij was als de ongelukkige, verbijsterde vlinder, die zich doodbrandt
aan de wreede lamp waartoe een macht, onoverkomelijk, hem aantrekt.
Zij alleen, de vrouw die hem mishandeld en bedrogen had, was nog steeds de
eenige die hij verlangde. Zij was de vrouw die hij kende, waarmee hij intiem geleefd
had en genoten, de vrouw die hij verlangde wanneer hij er nog een verlangde. De
kracht der gewoonte hield hem vast aan haar geketend.
‘Neen neen, ik kan niet, ik mag niet,’ sprak hij halfluid, neerslachtig 't hoofd
schuddend, als in antwoord op een rechtstreeks gestelde vraag. ‘Nog liever alleen
dan, nog duizendmaal liever heel alleen.’
Met een grimas staarde Maxime naar buiten, in de grauwtriestige schemering,
die grasvelden en heesters, en de majestueuze beukenlaan tusschen de sombere
bosschen, en ginds verre den nog dof-glimmenden vijver in 't loeien van den kouden
wind als met zware rouwfloersen omhulde.
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‘Alleen hier in den winter,’ sprak hij langzaam. ‘Brrr....!’ en hij rilde, als van
ongezelligheid en kou. ‘Dan maakte ik mij in jou plaats maar den vriend van mijn
keukenmeid, als die ten minste het niet te akelig vind om hier te blijven.’
Somber bukte Alfred het hoofd. Ja, zelfs zijn keukenmeid vond het te akelig om
hier 's winters in de eenzaamheid met hem te blijven. Hij had reeds sterk haar loon
moeten verhoogen om haar op Far West te houden, en nog vreesde hij dat zij zou
eindigen met weg te loopen.
‘Reis dan toch liever 'n tijd. Ga naar 't Zuiden, naar Algiers, of naar Egypte, liever
dan hier in je eenzaamheid te zitten versuffen,’ raadde Maxime hem dringend aan.
Maar moedeloos schudde Alfred het hoofd.
‘O, reizen!.... 't idee alleen maakt mij ziek,’ zuchtte hij.
‘Enfin, wat bèn je nu van plan?’ vroeg Maxime om te besluiten. ‘Mijn raad verkies
je niet te volgen, maar wat zàl je dan eindelijk doen? Denk je op Florence's brief te
antwoorden, of de zaken maar hun gang te laten gaan?’
‘Ik weet het niet,’ murmelde hij neerslachtig.
Zacht werd er aan de deur geklopt. En op Alfred's toonloos ‘binnen’ duwde de
meid de deur half open.
‘Monsieur est servi.’
Zij schoof de dubbele deur wijd open, en langzaam traden de twee vrienden de
helder verlichte eetkamer binnen.

XXV.
Twee dagen later, wijl hij nog steeds besluiteloos was, of hij, al dan niet, op Florence's
brief zou antwoorden, ontving hij een telegram van zijn vader met deze korte
woorden:
‘Divorce prononcé. Arrive cet après-midi vers deux heures.’
Hij werd doodsbleek en zijn beenen wankelden onder hem weg, en plotseling
sprongen tranen uit zijn oogen. Nu was het onherroepelijk feit volbracht. Nu moest
hij niet meer aarzelen, zichzelf niet meer folteren met de vraag of hij vergeven zou
dan niet: het was te laat, zij waren voor altijd gescheiden. Het was hem te moede
of hij haar doodsbericht ontvangen had, en, zooals men zich van dooden die men
vroeger lief had nog alleen het goede wil herinneren, zoo voelde hij nu ook voor
haar, in stil-weemoedige
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heropwekking van alles wat eens goed en lief en aardig was aan haar. Hij kon zich
haast niet voorstellen dat nog geen jaar daarover was heengegaan. Het leek hem
alles al zoo oud, zoo ver, zoo lang geleden. Het was niet te gelooven dat de dorre
bruine bladeren die nu op den natten bodem van het eilandje lagen te rotten, dezelfde
blaadjes waren die zij samen, in lentezon en heerlijkheid! om zoo te zeggen hadden
zien ontkiemen, op dien onvergetelijken morgen toen zij daar samen op het zachte
mos hadden gezeten, bewonderend het prachtig tafereel waar hij zijn grootsche
schilderijen naar wou maken.
Zijn vader kwam, en met neerslachtig gebogen hoofd, aanhoorde hij het verhaal
over den afloop der zaak.
Hun volle eischen hadden zij van de rechtbank verkregen: de scheiding, de
verdeeling der goederen volgens de termen van het huwelijkskontrakt, dat, destijds
door meneer Melville opgemaakt, nadeelig voor Florence was, en verder, als jaarlijks
aan haar uit te keeren rente, precies de zeer geringe som die door meneer Melville
was aangeboden. Het was, volgens den ouden heer, een schitterend resultaat, en
Alfred mocht nu wel zonder uitstel per brief zijn dank betuigen aan den advocaat,
die zich zoo knap en zoo gewetensvol van zijn taak gekweten had.
Met somberen blik en gefronste wenkbrauwen zat Alfred onbewegelijk en
sprakeloos te luisteren, en in hem kwam een gevoel van toorn op tegen zijn vader,
als tegen een sterkere die àl te onmeedoogend den zwakke, die hem kwaad gedaan
heeft, met zijn woede en wraakzucht achtervolgt. Waarom die haatdragendheid nu
alles toch gedaan was? Was ze door het uitgesproken vonnis nog niet zwaar genoeg
gestraft? Een gevoel van medelijden ontroerde zijn hart, en plotseling besloot hij in
zichzelf haar ten minste geldelijk te helpen, zoodat zij hem toch nooit van lage
kleinzieligheid zou kunnen beschuldigen. Dit vast voorgenomen besluit bracht eenige
verzachting in zijn leed. Hij voelde zich eensklaps als 't ware beter en grootmoediger
geworden. 't Was als een zachte wraak, die haar van één kant nog veel scherper
hare wroeging zou doen voelen, maar van een anderen kant haar smart ook wat
zou lenigen, wijl zij ten minste weten zou, dat iets voor haar nog in hem leefde en
trilde.
Hij poogde zijn ongeduld te bedwingen tot zijn vader weg was; en toen liep hij
naar het kleine postkantoor en zond haar per
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aangeteekenden brief vijftienhonderd frank, haast al het geld dat hij op 't oogenblik
bezat. Eén enkelen regel schreef hij er bij: ‘pour vous prouver que je n'ai pas de
rancune,’ en zegelde den brief zonder te teekenen.

XXVI.
Hij leefde ietwat opgelucht. Hij kreeg een rustiger, zachter gevoel over zich, als na
een goede daad. 's Avonds na het vertrek van zijn vader was het begonnen te
sneeuwen, en heel den nacht had 't doorgesneeuwd en dan gevroren, en nu lag 't
gansche landschap rein en wit onder een blauwen, zonneglinsterenden hemel, als
in een Kersttijd-sprookje. 't Was plotseling als een pas-geboren nieuwe wereld,
waarin ook andere menschen zouden komen, met vernieuwde en verfrischte ideeën
en gevoelens, en al het vroeger leed scheen daaronder dood en begraven, als 't
ware zonder invloed noch naklank op wat nu nog komen zou.
Hij zag en voelde die herschepping, en weer ontwaakte in hem de Kunst. Met
koortsigen ijver ging hij opnieuw aan 't schilderen, voor een oogenblik alles vergetend
om in harmonie met de volle heerlijkheid der winterpracht te werken.
Er kwam weldra een antwoord op zijn gift en dat antwoord stemde hem bijna tot
een teer-melancholische zachtheid.
‘Ik dank je voor je mooie gift,’ schreef zij hem, ‘en hoewel voor altijd nu van je
gescheiden, neem ik ze toch aan, om de woorden die ze vergezellen. Het bewijst
me dat je niet boos op me bent, dat je geen wrok noch haat tegen mij draagt. Liefde
kan, en mag, en zal ik je niet meer vragen, maar zacht doet het mij aan, dat je,
ondanks al mijn vroegere slechtheid, zoo goed met me gehandeld hebt. Vreemd is
het, nu dat ik om zoo te zeggen dood ben, moreel dood, voel ik mij eerst voor het
ware leven rijp geworden. Hoe droevig dat ik nu niet meer kàn leven, dat die eene,
kinderlijke, ja, dom-kinderlijke misstap, mij voor eeuwig heeft gedood. Want het ìs
dood zijn voor mij, nu ik met jou nooit meer kàn, nooit meer màg leven. Het spijt me
dat ik je ook nooit meer zie; jij bent ook zeker veel veranderd. Toch niet zooveel als
ik, denk ik. O, ik ben zoo heel anders geworden, zoo ernstig, zoo wijs, zoo stil. Ik
zie er zeker heel, heel anders uit dan toen ik nog je vrouw was. Maar ik weet het
zelf niet
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goed. en niemand zegt het mij. Het lijkt me zoo maar als ik mezelf in den spiegel
bekijk. Doch je went aan je eigen gezicht, ook als het heel anders wordt. Mijn hart,
mijn innig wezen, die zijn heelemaal omgekeerd en veranderd. Dat weet ik, dat voel
ik, en dàt zie ik wel duidelijk in mijn spiegel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wat heeft het veel gesneeuwd, en wat zal het nu rein en mooi zijn op Far West!
O, te mogen loopen in de donzig-blanke, onbetreden sneeuw, en ademen de
frisch-gezonde, prikkelende winteratmosfeer geurend naar sparrelucht en droge
bladeren! Ik denk, ik hoop dat je nu weer schildert, dat mooie zicht, op 't eilandje en
dat je daar een grooten troost in vindt tegen jou verdriet en mijn snoodheid.
Ik zal het nu wel nooit meer zien, dat heerlijke landschap, tenzij misschien in de
weerspiegeling van je kunst, als je schilderijen worden tentoongesteld.
Dan zal ik nog wel veel aan ons geluk van vroeger denken.
Ik blijf niet bij papa en mama inwonen. Ik heb kamers gehuurd in de Gravenstraat,
o

n . 6, de eerste étage boven den Japanschen winkel. Stil en vergeten zal ik er
trachten te leven.’

XXVII.
Hij schilderde, hij werkte, in de volle, heerlijke macht van zijn heropgewekt
kunstvermogen. Dat doofde tijdelijk het zware lijden van zijn ziel. En in zijn geest
bleef haar brief als een rustpunt, als iets dat melancholisch-zacht in hem te slapen
lag, en wellicht nooit meer zoude wakker worden.
Hij werkte, werkte. De eerste dagen kon hij naar het eilandje nog roeien, maar
weldra lag heel de breede vijver dicht bevroren, en nu liep en gleed hij er naar toe,
of reed er heen op schaatsen. Hij was een knappe rijder, een kunstrijder, en soms
vermaakte hij zich met rijden, in wijde kringen als een groote zwarte vogel heen en
weer zwevend over 't glinsterend-gladde, zingend ijs.
Het schouwspel om hem heen, in 't vroege van den winterochtend, was als van
een tooversprookje. De meeste sneeuw was van de boomen weg, maar de
nachtelijke vorst bedekte de kruinen met rijp, en in den ijlblauwen, zonnetintelenden
hemel, waren 't dan als reusachtige tuilen van bloeiende fruitboomen, velden en
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vlakten van golvende bloeiende kruinen, waaruit miljoenen en miljoenen flonkerende
kegeltjes, als zooveel glanzend-doorschijnende knopjes en blaadjes, zacht-ritselend
ten gronde vielen.
‘O, wat is het mooi! wat is het heerlijk!’ murmelde hij dan zacht, als in een vrome
bede. En hij spoedde zich naar 't eilandje, en vatte met trillende hand zijn penseelen,
om al die goddelijke, zoo snel vergankelijke pracht, waar zijn oogen als verblind van
waren, op het doek te doen herleven.
Hij werkte, werkte, den ganschen ochtend door, en na een korte middagrust was
hij daar weer, om zijn avond-impressie te schilderen.
Rood als een vuurbal zonder stralen ging de zon gelijk een wonder in het midden
van de zwarte bosschen onder. Haar laatste glans wierp een lange, dwarsche
vuurstreep over de glinsterende ijsvlakte, en dan scheen zij laag tegen den horizon
in de ontbladerde heesters te branden, terwijl zich langzaam aan over het gansche
sneeuwlandschap den toovergloed als van een noorderlicht verspreidde. De naakte
hooge boomen staken kronkeliggewrongen takken uit als armen van geraamten,
de donkergroene sparrebosschen stonden onbewegelijk als een vaste muur van
somberheid, en over 't gladde ijs dat als in waterplassen al die kleurenpracht
weerspiegelde, kwamen de wilde eendjes naar het eilandje hun rustplaats zoeken,
stil-wachtend op een rijtje tot Alfred vertrekken zou. Soms, in de groote, wijde stilte,
kraakte 't ijs met lange, diepe dreuningen, alsof de gansche oppervlakte plotseling
op den wegkrimpenden waterspiegel zakte; soms galmde, lang-echoënd door de
stille, koude lucht, de scherp-trillende avondkreet van een in 't woud verscholen
wintervogel. En lang reeds nadat het te donker was geworden om te schilderen
bleef Alfred nog in betoovering staren, omhuld als in een droom door roode en
paarsche nevelen, die langzaam verdoofden en taanden, tot hij daar eindelijk zat
in stil-donkeren nacht, met vlak vóór zich de lange rij wilde eendjes, die schuchter
nader kwamen, vaag-zichtbaar op den bleek-glimmenden ijsspiegel, onder den
hoogen, donkerblauwen hemelkoepel, flonkerend van sterren.

XXVIII.
Pas vóór den dooi, die op het eind van Januari inviel, waren
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zijn beide schilderijen klaar. Hij wist het: hij had mooi, heel mooi gewerkt. Nog nooit
had hij iets mooiers, iets compleeter gemaakt. Hij wàs er, met die groote schilderijen.
Het was een daad, een durven, en hij had gekund wat hij durfde. Nu mochten ze
tegen hem schreeuwen: hij hàd het gedaan. En met het gevoel van een heerlijk
volbrachte taak legde hij zijn penseelen neer, en stond opnieuw voor het gewone
dagelijksch leven. Zes weken had hij geleefd als in een roes buiten de wereld, met
iets dat al zijn krachten in beslag nam, maar nu was 't plotseling uit, nu wist hij niet
meer wat gedaan, nu had hij zachte, rustige vergoeding voor zijn harde werken
moeten hebben, en in plaats daarvan kwam zijn ongeneesbaar leed hem nogmaals
droevig kwellen.
Het regende, het hagelde, het sneeuwde; alles was leelijk, en triestig, en vuil, en
hij zat daar alleen op Far West, als een veroordeelde op een eenzaam eiland.
Iederen ochtend, na zijn ontbijt, stond hij daar als suf en verloren naast zijn
wachtenden hond, niet wetend waarmee te beginnen. Zelfs een wandeling in 't park
of in de bosschen was onmogelijk in die ellendige dooidagen, en tot lezen had hij
geen zin, en tot weer aan 't werk gaan nog veel minder, en van 't idee van reizen
walgde hij, en hij werd zelfs te lusteloos en te lui om even zijn vader of Maxime op
te zoeken. Daarbij kreeg hij meer en meer last met zijn meid die nu in haar doodende
verveling gansche dagen in het tuinmanshuis of op de naastgelegen hoeve zat en
hem verwaarloosde; en in zijn ontreddering en ellende kon hij alleen nog maar
steeds denken aan Florence, en aan alles wat in zooveel smart met haar uit zijn
leven was verdwenen. Wat deed ze nu? Waar was ze nu? Hoe leefde ze nu?
Onophoudend drongen die kwellende vragen zich aan hem op. Was ze daar nu
alleen, heel alleen met een meid op die kamers, gebrouilleerd met haar ouders,
verstooten door haar vroegere vrienden? Of had ze zich in den toestand geschikt,
en was ze weer met hèm, met haar amant, en zou ze met hem trouwen, eenmaal
als het wettelijk termijn verstreken was?.... Hij dacht van neen; iets zei hem dat zij
het niet doen zou en dat zij ook nooit meer iets met hem zoude te maken hebben.
En hij voelde smart en weemoed, maar geen jaloezie. Hij voelde dat ze de waarheid
had gezegd toen zij hem schreef dat het een misstap was geweest van kinderlijke
domheid. Waarom dan had hij niet vergeven? Waarom moest een daad van futiele
domheid
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zulke tragische gevolgen hebben? Om de daad zelve! Die was niet uit te wisschen.
De daad, futiel of niet, bleef dezelfde materieele, tragische, onherstelbare daad. 't
Was als de Dood, die ook dezelfde blijft, hoe of ze ook geschiedt. En hij nam zijn
heete slapen tusschen zijn ijzig-klamme handen en schudde grijnzend 't hoofd,
bewust dat hij voor een onoplosbaar dilemma stond.
Maar boos was hij niet, en hij dacht dat ze nu wellicht weer geldelijke zorgen had,
en vroeg zich af of hij haar niet nog eens wat zou zenden. Wellicht had ze veel
moeten uitgeven met haar nieuwe inrichting, en van haar ouders zou ze toch maar
weinig of niets krijgen. Wie weet of ze nu geen gebrek leed?
En in verbeelding zag hij haar, schraaltjes gemeubileerd op die banale kamers,
uitzuinigend op haar eten en haar kleeren, zij die gewend was in luxe en overvloed
te leven. Diep-medelijdend greep hem die gedachte aan; want armoede is relatief,
en dieper treft ons de betrekkelijke nood van iemand die steeds rijk geweest is, dan
de uiterste ellende van wie nooit iets heeft bezeten. O, ja, hij zou 't maar doen. En
hij ging naar het postkantoor, en zond haar nog een duizend frank, doch zonder er
ditmaal een enkel woord bij te voegen.
Haar antwoord liet zich niet wachten.
‘Je stuurt mij geld, en ik kan het, helaas! goed gebruiken; maar vruchteloos zocht
ik ditmaal naar een enkel woordje er bij, naar zoo één enkel poover regeltje zooals
verleden keer, dat dan weken lang als een zachte balsem op mijn welverdiende
wonden is geweest. Waarom nu niets, ditmaal? Ben je nu weer boozer op mij dan
zes weken geleden? Draag je mij nù een haat toe, dien je dàn nog niet voelde? Het
kan wel zoo, en ik moet het ook denken; en gedwee buig ik 't hoofd, want ik heb het
verdiend....
O, toch moet ik je iets zeggen.... Ik had een droom, een zachten, teederen droom,
een paar nachten geleden. Ik droomde dat je weer tot me kwam, niet als mijn man,
- dat kan niet meer, - maar als mijn vriend, als mijn broeder. Je stond hier gewoon
in mijn kamer, vreedzaam en stil, zonder toorn, zonder haat. Ik weende, ik zonk op
mijn knieën vóór je voeten neer, en smeekte om vergiffenis. Maar je hielp mij weer
opstaan, en heel zacht, met je lieve, teere stem, sprak je tot mij: “Ik ben niet boos,
ik draag geen haat, ik ben je vriend en heb medelijden met je.” En dan ging je zitten,
en wij spraken heel vriendelijk en
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kalm van allerlei dingen, en je groote, reine kalmte deed mij zoo heerlijk veel goed,
en ik voelde heel mijn leven zooveel hooger en zooveel beter worden.
Dàt droomde ik. O, kon het maar waarheid worden! Kon ik je nu en dan maar
eens kalm weer zien, als een vriend, als een broeder! Een beleedigd en bedrogen
echtgenoot moet en kàn niet meer vergeven, dat begrijp ik, maar een vriend, een
broeder, die kunnen wèl vergeven.
O, als je maar mijn vriend, mijn broeder was!’

XXIX.
't Was even over negen toen Alfred, met den laatsten trein uit Far West vertrokken,
in de Gravenstraat aankwam....
Hij zag van verre de beneden-ramen van den Japanschen winkel zwak verlicht,
en op de eerste etage, achter de neergelaten gordijnen, een nog flauwer licht, de
schemering van Florence's kamer.
Hij voelde dat ze thuis was, en plotseling begon zijn hart als met hamerslagen op
te bonzen, terwijl de herinnering aan een soortgelijk bespieden, ginds in de verre
Kanaalstraat, in 't kleine herbergje vlak tegenover 't huisje der modiste, onstuimig
en folterend weer in hem opkwam.
Maar nu kwam hij niet enkel spionneeren, nu kwam hij om haar weer te zien, om
haar te spreken, in een ontembare reactie tegen de vervreemding en verlatenheid
der laatste maanden.
Ineens had hij 't besloten, na 't lezen van haar laatsten brief, in kinderachtige zelf
begoocheling geloovend aan het mogelijke van een verhouding zooals zij hem die
uit de illuzie van haar droom had voorgespiegeld: het met elkander omgaan als
broeder en zuster.
Vastberaden, ondanks het hameren van zijn hart en 't hijgen van zijn adem, stapte
hij haastig dwars over de stille straat, en drukte machinaal den vinger op de
electrische schel van den afzonderlijken ingang. 't Was of het in zijn eigen binnenste
alarm belde. Een duizeling sloot zijn oogen en hij voelde zijn beenen onder hem
wegknikken. Maar hij bleef staan, zich met bevende hand aan den muur
vasthoudend, en toen eindelijk de deur als 't ware aarzelend open ging, vroeg hij
met zwakke, haast toonlooze stem:
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‘Is mevrouw thuis?’
De jonge, door Alfred onbekende meid, die de slechts half geopende deur nog
vasthield, gaf niet dadelijk antwoord, blijkbaar bang om dien vreemdeling binnen te
laten. Toen gaf Alfred met bibberende hand zijn kaartje af, en zei dat hij beneden
in de gang zou wachten.
De meid rende de trappen op. Alfred hoorde haar boven tikken aan een deur, die
weldra open ging, en weer gesloten werd. En dan bleef het een oogenblik alles
doodstil. Met starre oogen keek Alfred naar den rooden looper op de witte trap. Een
gaspit onder witten bol brandde aan den witgeverfden muur op 't eerste trapportaal.
Daarachter was een raam van mat glas, waarop het afbeeldsel van een mand met
bloemen gepolijst stond. Een bak met artificiëel groen en schitterende artificiëele
bloemen versierde de riggel. Dan zwenkte de trap links om, zacht-stijgend langs
een tweede, hoog en wit-naakt muurvlak.
De deur ging boven weer open en met een vriendelijk-glimlachend gezicht kwam
de jonge meid de trappen afgehuppeld.
‘Wilt u maar naar boven komen, meneer?’
Alfred deed zijn overjas uit en hing hem aan den kapstok, als op visite. Met den
hoed in de hand volgde hij 't meisje naar boven.
‘Asjeblief, meneer,’ sprak zij zacht, op 't tweede, ruime trapportaal een witte deur
half open duwend.
Alfred trad binnen in een lichte, ruime kamer met grijs behang en rood tapijt, op
het oogenblik dat Florence door de even van elkaar geschoven dubbele deur der
kamer daarnaast, hem tegemoet kwam. Hij hoorde de deur langs waar hij was
binnen gekomen als 't ware machinaal achter hem dichtgaan, en meteen, achter
Florence om, zag hij, even in 't kort oogenblik dat de dubbele deur open en toe ging,
als in een weerlicht de witte kussens van een bed, terwijl hij pijlsnel-instinctmatig
het gevoel kreeg alsof een ijzeren hand, sterker dan zijn wil en al zijn voornemens,
hem onweerstaanbaar op dat bed neerdrukte.
Maar 't duurde ook slechts den tijd van een weerlicht. Zij stond vóór hem, in zwarte
rok en wit-flanellen blouse, als 't ware in lichte rouw, en eensklaps voelde hij zich
wonderbaar koel en kalm worden. Zijn hart hield even op met kloppen en alleen zijn
adem hijgde kort, als na overijlend rennen, wijl hij met dofklinkende,
hortend-afgebroken woorden zei:
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‘Je ziet,.... ik.... ben gekomen,.... ik wil.... geen haat dragen,.... ik wil.... nog met je
zijn,.... als een vriend,.... als een broeder....’
Bleek en ernstig, in schijn ook uiterlijk kalm, staarde zij hem even stom en roerloos
aan, als had zij plotseling spraak-en-bewegingsvermogen verloren. En hij vond haar
eerst niet veel van uiterlijk veranderd, eerder iets dikker geworden, met vollere,
hoewel bleekere wangen dan vroeger. Alleen de uitdrukking van haar gelaat had
zich gewijzigd, was ouder, wijzer, ernstiger geworden. En wat hij nu plotseling voelde
was de wijdte als van een gansche wereld tusschen haar en hem, als had hij haar
nog nooit ontmoet, nog nooit met haar gesproken. Zij leek hem eensklaps als een
vreemde, en hij wist niet meer waarom hij daar gekomen was, noch wat hij haar te
zeggen of te vragen had. Hij had nu maar dadelijk weer willen weggaan, hij wist nu
dat hij onzin had gedaan met daar te komen, en reeds wierp hij verwilderde blikken
zijdelings naar de deur, toen zij plotseling met hooge kleur en oogen vol tranen vóór
hem op haar knieën zonk, en snikkend smeekte, met heel stille, diepe, doffe stem
en in elkaar gevouwen handen:
‘O, pardon,.... pardon,.... pardon’....
Toen werd hij weer heel koel, en wijs, en kalm. Hij hielp haar dadelijk opstaan en
herhaalde, als om zich door zijn eigen woorden in zijn vast besluit nog te versterken:
‘Ik heb vergeven,.... ik ben niet rancuneus,.... ik zal voortaan als je vriend,.... als
je broeder zijn.’
Hoe vreemd en valsch die woorden klonken, begreep hij niet, voelde hij niet.
Maar zij zelve, die het zoo voorgesteld had, voelde 't, met haar fijne, vrouwelijke
intuïtie.
‘O ja,’ zei ze dof, met een trilling als van angst in de stem, ‘laten we als broêr en
zuster vrienden zijn.’
Hij wilde 't zoo, hij staalde zich in zijn voorgenomen besluit. Hij voelde dat hij
daaraan vast moest houden, als de drenkeling aan zijn reddingsboei. Als vrouw
was ze dood voor hem; zij wàs zijn vrouw niet meer, want zij was de vrouw van een
ander geweest. Alleen broederlijke zachtheid, goedheid, medelijden, konden nog
bestaan. Hij had vergeven, maar vergeten kon hij niet, nooit. En gewild-banaal,
nadat hij op haar verzoek had plaats
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genomen, vroeg hij haar met kalm, ernstig gezicht hoe zij het maakte, of ze daar
eenigszins tevreden was, waarmede zij haar tijd doorbracht.
‘Ik werk voor de vrouwen en de kinderen uit de Boerenkampen,’ antwoordde zij
stil. ‘Het is een werk van plicht en goedheid; ik denk veel aan al die onverdiende
ellende; ik heb een gevoel of het iets van mijn eigen schuld verminderde als ik voor
anderen iets doe.’
‘Wat is ze veranderd!’ dacht Alfred. ‘Vroeger zou dat niet eens in haar hoofd
gekomen zijn.’ En nu begreep hij plotseling het diepe ware van haar brieven: dat
zij, niet als zichzelf-bewuste vrouw, maar als futiel, onwetend kind gezondigd had.
‘O,’ dacht hij, ‘een kind moest zoo niet kúnnen zondigen, moest niet zoo
onherstelbaar haar leven en 't leven van anderen kùnnen vernietigen!’ Haar eigen
schuld leek hem nu plotseling heel klein, en toch bleven de gevolgen onberekenbaar;
want al nam hij haar ook weer tot vrouw, trotseerend de wet en de opspraak der
menschen, aldoor toch zou de ondempbare afgrond van het gebeurde tusschen
hen blijven gapen. Nooit meer zou hij een oogenblik onbedorven vreugd met haar
kunnen genieten; nooit meer zou hij haar kunnen aankijken, haar hooren spreken,
haar zien loopen zonder telkens te denken: dàt is gebeurd en het blijft onherstelbaar.
En geen verwijt kwam in hem op, omdat hij wist dat het toch niets meer helpen
kon. Maar weer leed hij nu onder een foltering, erger dan hij tot nog toe wel ooit
geleden had. Nu voelde hij plotseling weer al het valsche en onmogelijke, en
onnatuurlijke van zijn tegenwoordig willen en doen. Het was niet uit te houden, geen
dag, geen uur, geen minuut; hij moest haar dadelijk heelemaal weer terugnemen
of vluchten en haar voor altijd verlaten. En als een gek vloog hij plotseling op en
kwam met zenuwachtig uitgestrekte handen naar haar toe om afscheid te nemen.
‘O, ga je nu al weg?’ vroeg ze dood-triestig, met een uitdrukking van onuitsprekelijk
teleurgestelden weemoed in haar mooie oogen. En 't was of haar gansche
angstig-roerloos wezen hem verwijtend toeriep: hoe kan je toch van me wegloopen,
als ik me met ziel en lichaam als een slavin aan je kom overgeven?
Maar met bovenmenschelijke krachtsinspanning bood hij weerstand aan de
verzoeking. Hij voelde dat hij ging bezwijken als
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hij nog een oogenblik langer bleef; al de hartstochten van vroeger stormden onstuimig
weer in hem op, gezweept nog door de zekerheid dat hij maar te willen had om haar
geheel terug te hebben, en plotseling holde hij weg, als blind en duizelig, door de
foltering van zijn smart-en-liefde-vizioenen achtervolgd.
Hij daalde tot aan 't eerste trapportaal. Daar sloeg hem als een lamheid in de
beenen. Hij kòn niet verder, en tranen van onmacht kwamen in zijn oogen, terwijl
hij zich bevend en hijgend aan de leuning vasthield om niet ineen te zinken. Toen
ging de salondeur plotseling weer open, en Florence riep hem triestig toe, dat hij
zijn hoed vergeten had.
‘Mijn hoed!’ riep hij verwilderd.... En die kleine, domme gebeurtenis besliste over
zijn leven.
Hij keek op en zag haar staan, met betraande wangen, zijn hoed in haar hand.
En machinaal-willoos, als een zwakke slaapwandelaar, kwam hij weer de trappen
op, omsloot haar eensklaps wild in zijn beide armen, en drukte weenend en zuchtend
hartstochtelijke zoenen op haar mond.
‘O, Alfred, Alfred, Alfred,’ kreunde zij, als in extaze.
En onbewust, onweerstaanbaar, waren zij weer in den salon....

XXX.
Zoo was hij dus geworden, dàt wat hem 't meest van al afkeer inboezemde, dat
monstrueus, onmogelijk iets, wat hem door zijn vriend Maxime cynisch aangeraden
en bijna voorspeld was: de minnaar van zijn eigen vrouw! Hij maakte zich geen de
minste illuzies; hij zag van 't eerste oogenblik de diepte van zijn val, en begreep dat
hij nu reddeloos verloren was.
Hij kwam terug bij haar, geregeld nu drie, vier maal in de week, sluipend als een
dief langs de donkere huizen. Hij hoefde niet meer te bellen, hij had de sleutel van
de deur, en voor de beide meiden was 't geheim met geld betaald. Zij was zijn
maîtresse. Hij bezat weer hare schoonheid, haar lichaam, en nu had hij ook haar
ziel, haar liefde, die hij eertijds vruchteloos poogde te veroveren. Nu dat hij niets
meer van haar hebben mocht, had hij plotseling alles, àlles.
Helaas! hij had niets. Hij had vergeven maar kon niet vergeten, en de
onuitwischbare herinnering aan 't onherstelbare bleef op
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hem invreten als een traag-doodend vergift. Hij kon haar niet zien, haar niet
omhelzen, niet even zelfs de toppen van haar vingers noch de stof van haar japon
aanraken, of daar kwam de onverjaagbaar-folterende gedachte: ‘Je hebt mij
bedrogen!’
‘Bedrogen! bedrogen!’ dacht en herhaalde hij in zichzelf onophoudend. En hij
plaagde en kwelde zijn geest met dat concreet voorgestelde beeld van haar bedrog.
Hij poogde haar te verontschuldigen, hij redeneerde tegen zijn gevoel, hij zei in
zichzelf: ‘zij ook is immers niet de eenige noch de eerste die mij gehad heeft; vóór
haar heb ik andere vrouwen gekend, en in zooverre moest ik mij nog schuldiger,
nog onreiner achten dan zij,’.... niets hielp noch baatte, niets verzachtte de jaloersche
foltering, die hij nu aanhoudend in haar bijzijn voelde, steeds rees daar vóór zijn
geest het feit, het werkelijk gebeurde, de daad, waarvan hij niet geweten had. In
redeneering vergaf hij haar alles, verzoende zich met haar volkomen; in werkelijkheid
lag haar bedrog daar tusschen hen als een lijk, als het door haar eigen handen
vermoorde slachtoffer hunner wederzijdsche en vertrouwelijke liefde.
Alleen de zinnen hielden hem aan haar gebonden. Hij kwam tot haar met
verdubbelde passie, als van een krankzinnige, om er bij te sterven. En telkens
wenschte hij dat hij sterven mocht, zoo folterend-wreed was de ontnuchtering die
volgde. Het was één enkel oogenblik van àlles-vergeten, en dadelijk dan weer 't
gevoel van de diepste vernedering en ellende. Niets meer van 't zacht en mooi
intieme samen-leven; niets meer van 't heerlijk dubbel-opgaan in één groote,
moreele-en-lichamelijke liefde zonder geheimen, zonder schaamte en zonder
wroeging. Dat bestond niet meer. Al het mooie was dood of was laag en leelijk
geworden.
Laag-gedaald, dàt was hij. Lager dan zij, want zij had hem nu wel heel rein en
zielslief. Hij was het, die háár nu naar de laagte trok. Nu het te laat was voelde hij
wat hij misdaan had met haar zóó terug te nemen. Nu speelde niet meer zij, maar
wel hij de leelijke rol; en het was geen vergiffenis noch verzoening, die niet tot
moreele verheffing kon leiden. Nu deed hij kwaad, dubbel kwaad, aan haar en aan
zichzelf.
Hij werd achterdochtig-jaloersch. Herhaaldelijk, met wantrouwendvorschende
blikken, vroeg hij haar of ze niets van Paul meer merkte, of hij geen pogingen meer
deed, noch had gedaan, om haar terug te zien.
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‘Neen, nooit meer, en dat zou ook wel vruchteloos zijn,’ antwoordde zij dan zacht,
het hoofd gedwee gebogen in het bewustzijn harer onuitwischbare schuld. En
ofschoon hij wel voelde dat zij de waarheid sprak, toch bleef hij haar wantrouwen,
en in de vernieling van zijn eigen leven, kwamen soms vage, sombere dreigementen
over zijn lippen.
En het gebeurde dat hij plotseling weer een afkeer van haar kreeg, en dan schreef
hij haar dat hij nooit meer terug zou komen, en kwam werkelijk niet, gedurende
verscheidene dagen. Maar lang kon hij 't nooit uithouden. De passie trok hem weer
tot haar, en met de passie de verlaging. Het werd een sleur, een droeve sleur, in
een staag, moreel dalen. Het werd een ellendige aaneenschaking van ruptures en
verzoeningen, een van die onmogelijke verhoudingen, die, in logisch-zijn, de
menschen als aartsvijanden van elkaar zouden moeten verwijderen, en toch feitelijk
soms banden smeden, op den duur sterker dan de zachte sterke banden van het
kalm, zielsverheffend geluk.
En langzamerhand, door al zijn andere, tegenstrijdige gewaarwordingen heen,
ontwaakte in hem een nieuw en gevaarlijk gevoel: het medelijden.
Zijn fijn-besnaarde artiesten-ziel kon niet zonder diepe wroeging in het lage en
leelijke volharden. Iets zachts en goeds moest daar toch eindelijk tegen opwegen.
Hij blikte vooruit in de toekomst, en zag haar eenzaam droevig leven van gescheiden
vrouw, als maîtresse nu gebonden aan haar vroeger man. Had hij na de scheiding
niet meer naar haar omgezien, dan was haar nog een kans gebleven, ondanks haar
schuld, zich met een ander een nieuw en misschien gelukkig leven te herscheppen;
maar nu was dit door zijne schuld onmogelijk geworden, en zwaar voelde zijn
geweten de verantwoordelijkheid. Wat moest er van haar worden als daar zoo jaren
over heen gingen en zij oud werd? Niet steeds zou hun verhouding een geheim
voor de wereld blijven. Onvermijdelijk zou het vroeg of laat ontsluierd worden, en
met verdubbelde kracht zouden de hoon en smaad der menschen dan op haar
neervallen. Ook hij zou wel beklad, bespot, beschimpt worden, maar lang niet zooals
zij, en van 't oogenblik dat hij haar weer, en dan voor goed, verlaten zou, kreeg hij
terstond zijn goeden naam en zijn positie in de wereld terug, terwijl zij, door zijn
schuld dan, er niet meer boven op zou komen. En zoo kwam
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hij van lieverlede, in zijn eigen rechtschapen gemoed en geweten, als de ware
schuldige tegenover haar te staan, en zij als zijn ten onrechte mishandeld slachtoffer.
En ook dàt bewustzijn bond hem steeds sterker en sterker aan haar, en maakte 't
hem zoo onmogelijk haar voor goed te verlaten, dan het hem onmogelijk was haar
voor goed terug te nemen.
En in de sombere winter-eenzaamheid van Far West dacht hij aan het onhoudbare
van dien toestand, folterend en voortdurend. Met zwaar-gebukt hoofd en gefronste
wenkbrauwen liep hij overdag rusteloos heen en weer langs de morsige paden en
lanen, en 's nachts schrikte hij er van wakker en dwaalde rond als een gepijnigde.
Alles sprak hem van haar, en van 't onmogelijke en leelijke dier verhouding. Het
was zijn eigen levens-tragedie, die hij overal, in wroeging en berouw, als een
bezetene met zich medesleepte. De vroege, grauwe winteravondschemering, zoo
onuitsprekelijk melancholisch en triestig over de donkere, bladerlooze wouden, de
groote zwarte raven, die in krassende benden, als vogels van rouw en dood, over
de naakte, natte velden wervelwiekten, de holle nachtwind, die als in menschelijk
klagen en huilen door de donker-ruischend-en-sidderende boomen-kruinen zwiepte,
alles zei hem, alles riep hem dringend toe: ‘het kan, het màg niet langer; het is een
lage, vuige misdaad!’
En op een nacht van niet meer te verduren wanhoop nam hij plotseling zijn besluit,
en schreef haar dat het uit moest zijn, voor altijd uit, om harentwille.
‘Ik zou me, o zoo zielsgaarne voor altijd weer met je willen vereenigen, maar ik
kan niet, ik kàn niet,’ schreef hij haar. ‘Het is de ramp van mijn leven dat ik het
verleden wel vergeven, maar niet vergeten kan. En dáárom moet het uit zijn tusschen
ons, voor altijd uit. Het kan, het màg niet anders meer; het is het onverbiddelijk
gevolg van den noodlottigen toestand. Ik zou een misdadiger zijn indien ik je nog
langer tusschen hoop en twijfel liet. Nu is 't wellicht nog niet te laat, nu bèn je
misschien nog te redden. Nu is 't mogelijk dat je een nieuw leven zoudt beginnen,
wat weldra onmogelijk zou geworden zijn. Adieu, adieu. Mocht je weer gelukkig
worden; dat is mijn vurigste wensch. Geen greintje wrok noch toorn is in mijn hart
gebleven. Ik vergeef je volkomen het leed dat je mij vroeger gedaan hebt, en smeek
je ook om vergiffenis voor wat ik jou misdeed met weer

Groot Nederland. Jaargang 1

447
tot je te komen, zonder dat ik nog de kracht had om met ziel en lichaam voor altijd
bij je te blijven.
Adieu, adieu. Heel zacht, heel teer zal ik steeds voor je blijven voelen, zal ik steeds
je herinnering en je beeld in mijn hart blijven dragen, niet zooals ik je vroeger gekend
heb, maar zooals je thans, door 't ongeluk, geworden bent. Adieu!’

XXXI.
Hij hield woord. Hij zag haar niet terug. Gedwee, zonder klagen, antwoordde zij
hem, dat ze zich aan 't onverbiddelijk besluit, zooals ze 't door haar schuld verdiend
had, onderwerpen zou; en hij had de kracht haar niet terug te schrijven. Alleen bleef
hij, als vroeger, financiëel voor haar zorgen.
De lente was gekomen, als een zegen van herleving over alles wat in maandenlangen
schijndood had geslapen, en op het eilandje was hij nu weer aan 't werk, schilderend
de frissche, pasgeboren voorjaarspracht in ochtend- en in avondtonen. Het was het
heele teedere nog der vroege lente, de knopjes pas ontloken en de blaadjes nog
doorschijnend-tenger, de bloempjes schaarsch en klein, met zachte weeke tinten,
de zon nog wazig in doorschijnend-lichte nevelsluiers. Alleen de vlietjes huppelden
en kabbelden vol leven over hun zachte bedden van mos en gepolijste keitjes, en
helder als kristal was 't water in den vijver, met opwassende planten op den bodem,
en in het glanzend jonge loover van de boomen zongen overal de vogels. Het was
een lent van reine wijding, en mooi en zacht, ontdaan van lage driften, waren ook
de gelouterde gevoelens van zijn ziel. Nog nooit had hij gewerkt in een zoo volkomen
en directe harmonie met de Natuur. Al het teere en frissche van een jonge, mooie
wereld leefde in zijn oog en zijn penseel, en met toetsen zoo licht en fijn als zachte
streelingen, werd op zijn doek al die ontroerende schoonheid nog een tweede maal
herboren. ‘De lente leeft en zingt en rijst, zij stijgt van uit den grond ten hemel,’ dacht
hij voortdurend; en dat zachte, weelderig rijzen en stijgen werd als de gerythmeerde
beweging van zijn hand en zijn penseel. Hij dacht opnieuw aan de Victoire de
Samothrace, aan 't rijzen en zweven van 't prachtige beeld. Hij dacht aan muziek,
aan Wagner. Zoo rees en zong en
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steeg en zweefde al het mooie en groote der wereld van uit de beperkte werkelijkheid
der Materie tot in 't oneindige van 't Ideaal.
Op de uren dat hij niet werkte liep en reed hij, te voet of met zijn rijwiel, de velden
en de bosschen in, overal het miljoenenvoudig ontwaken en herleven der Natuur
waarnemend. Elk oogenblik, bij elken stap, was het iets nieuws, iets onverwachts
en verrassends, dat gisteren nog sliep en nu ontwaakt was. Al de menschen waren
op den akker, al de beesten liepen in de weilanden. Het groote, ruime, vrije
zomerleven was begonnen.
Eens, op een middag, dat hij zoo aan 't wandelen was, zag hij, langs den steenweg
dien hij voor een eind te voet volgde, een rijtuig met twee paarden in zijn richting
komen. ‘O zoo, een of ander buiten in den omtrek reeds bewoond,’ dacht hij. En hij
ging een weinig op 't zijpad, om den landauer door te laten. ‘Hè, dat gezicht komt
me bekend voor,’ dacht hij, even naar den koetsier opkijkend. En plotseling herkende
hij in 't open rijtuig twee vroegere vriendinnen van Florence: Elise Loebmuller en
Marie Bagnolet.
Hij groette haastig-machinaal, in 't vlug voorbijrennen van 't rijtuig, terwijl hij zich
van emotie een kleur voelde krijgen. Hij had Marie niet dádelijk herkend. Eerst toen
het rijtuig voorbij was, wist hij dat zij het was. Wat leek zij hem veranderd! zoo mooi
geworden! Of had hij haar niet goed gezien? Of waren het de kleeren die haar zoo
veranderd hadden? En eensklaps herinnerde hij zich wat zijn vader hem een paar
weken te voren verteld had en wat hem al spoedig daarop uit het geheugen was
gegaan: dat de Loebmullers onlangs in de buurt van Far West een groot buiten
gekocht hadden. Blijkbaar waren zij daar al voor den zomer, en Marie was bij hen
gelogeerd. ‘Vervelend; nu ze mij gezien hebben moet ik er wel een bezoek maken,’
dacht hij.
Hij wandelde verder door, weer kalm nu, maar nog aan de ontmoeting denkend,
die hem ook zooveel droevigs herinnerde. Hij dacht weer aan dien akeligen
najaarsavond, toen hij zoo doodrampzalig, na de ontdekking van Florence's bedrog,
bij Marie aan huis gekomen was. Wat leek dat alles lang geleden al! Wat was er al
niet voorgevallen en veranderd in zijn leven na dien noodlottigen avond? Sinds had
hij Marie geen enkele maal meer ontmoet, maar nog zag hij haar in verbeelding vol
meelijdende
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droefheid en verontwaardiging vóór zich staan, in den ruimen salon van haar ouders,
waar schilderijtjes en teekeningen van haar aan de wanden hingen. Er was veel
moois in die kleine werkjes, dat herinnerde hij zich nu ook weer, het had hem
gefrappeerd, door al zijn wanhoop heen, en nu speet het hem dat hij er naderhand
geen notitie meer van had genomen. ‘Ik zal er morgen een bezoek brengen en haar
aanmoedigen om flink door te werken,’ besloot hij.
Hij keerde naar Far West terug. Hij voelde plotseling geen lust meer om nog door
te wandelen tot aan de verre bosschen, zooals hij eerst van plan was. En weer
moest hij denken aan Marie, die er zoo mooi uitzag in 't rijtuig. Zoo knap had hij
haar nooit gevonden; hij was er zelf verwonderd van dat hij 't nu voor het eerst
ontdekte.
Den heelen middag bleef hij er aan denken. En met zonsondergang, terwijl hij op
het eilandje aan 't schilderen was, legde hij soms even zijn palet neer, om er stil
over te mijmeren.
‘Marie had mijn vrouw moeten worden. Hoe is 't mogelijk dat ik dat vroeger niet
gevoeld heb?’ fluisterde hij in zichzelf. En in 't diepste van zijn wezen antwoordde
een stem heel teer en zacht: ‘Het is nog niet te laat, vraag haar, je zult haar krijgen
en met haar gelukkig zijn.’ Maar toen dacht hij ook weer aan Florence, en een groote
meelijdende droefheid kwam in hem op. Neen neen, dat kon, dat mocht niet meer.
Florence was al genoeg gestraft.

XXXII.
Het was een groot en heel mooi ouderwetsch kasteel, met torens en kanteelen, met
heerlijke vijvers en tuinen, dat de rijke bankier Loebmuller van een door het spel
geruïneerd nobiljon gekocht had. Vóór het bordes golfde een uitgestrekt grasveld
naar beneden tot aan een breed water waar heel het kasteel zich in weerspiegelde,
en hooger dan de torens rees een donkere achtergrond van loovermassa's op
terrassen, als van hangende tuinen, die aan het geheel iets statig-romantisch gaven.
Het roode steen van torens en gevels had, daar waar het niet door zware, sombere
draperieën van klimop begroeid was, een eigenaardige, getaande, oude kleur als
van uitgebloed vleesch, en rechts en

Groot Nederland. Jaargang 1

450
links stond het kasteel ook breed omlijst door dichte wouden, hoog en strak als
donkergroene wanden opgerezen uit het licht en zonnig groen der alom-golvende
weilanden.
Mevrouw Loebmuller en haar dochter waren uit op een rijtoer, toen Alfred den
volgenden dag op het kasteel aankwam. Ook meneer, die elken dag voor zijn zaken
heen en weer naar Brussel reisde, was afwezig, en de huisknecht berichtte dat
niemand er was behalve mademoiselle Bagnolet, die in de bosschen was gaan
schilderen.
Alfred, een weinig ontroerd door dat toevallig treffen, besloot haar toch maar op
te zoeken. De knecht wees hem een eindje den weg, en weldra zag hij haar van
verre vóór haar ezel zitten, den rug naar hem toe, midden in een breede laan, vlak
naast een donker, nog bladerloos eikenbosch, maar waarvan de heele bodem,
tusschen de ruig-grijze, nog al wijd van elkaar verspreide stammen, als met één
goudtapijt van bloeiende sleutelbloemen was bedekt.
‘Oh! que c'est beau!’ sprak hij tot zichzelf, even stilstaande, in zijn artiestenziel
tot bewondering ontroerd.
Zij hoorde hem komen, keek even om, de hand beschuttend boven haar oogen,
scheen hem te herkennen, stond op, en legde haar palet op het vouwstoeltje neer.
Glimlachend, met verhaasten tred, kwam hij naar haar toegeloopen. Zij was, van
den hals tot de voeten, gehuld in een grijs-linnen boezelaar met een leeren ceinture
om het middel, en had een gelen stroohoed op met zwart lint en blonde korenaren.
Op haar borst, die zacht, als van een heel jong, bijna kinderlijk meisje nog, golfde
onder den boezelaar, stak een klein trosje van dezelfde gele bloemen die zij
schilderde. Verrassend frisch en lief zag zij er in haar pittoresken eenvoud uit. Zij
kreeg een kleur van vreugd en emotie toen zij hem werkelijk herkende, en kwam
hem de laatste stappen tegemoet.
‘Je n'ai pas eu la chance de trouver Madame et Mademoiselle Loebmuller, mais
j'ai par contre le plaisir de vous voir,’ sprak hij, verrast-glimlachend haar de hand
gevend en sterk op dat vous nadrukkend; en dadelijk, na de eerste wederzijdsche
banale woorden, keek hij naar het heerlijk zicht en naar wat zij er van maakte.
‘Oh! ce n'est rien, je suis incapable, vous devriez peindre
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cela,’ sprak ze blozend, als om zich over haar dúrven te verontschuldigen.
Maar hij bleef ernstig, 't gelaat ietwat bleek, den adem ietwat hijgend, als 't ware
heel en al, met ziel en oogen, door zijn kunstgevoel in beslag genomen.
‘Het is mooi, het is werkelijk heel mooi,’ sprak hij eindelijk, om de beurt doek en
natuurtafereel bekijkend.
‘Het ónderwerp is mooi,’ glimlachte zij bescheiden, ‘maar wat kan ik....’
‘U kunt heel veel, als u maar wilt!’ viel hij haar ernstig in de rede. ‘Maar het doek
is te klein, zoo'n onderwerp eischt 'n breeder uitvoering.’
‘Ja, zie je wel, dat is het! Wij vrouwen kunnen dat niet; wij zien en voelen altijd
klein,’ sprak ze nederig.
Hij stond te staren en te peinzen, niet luisterend naar haar woorden, even haar
tegenwoordigheid vergetend, den blik, als in diepe inspanning, op 't schilderij
gevestigd.
‘Het doek is véél te klein,’ herhaalde hij na een poos. ‘Kijk eens dáár, in 't bosch,
onder die verste boomen: het licht er als 't ware van gouden glans over de
bloemenvlakte. Het is die opening van helderen zonnehemel, daar waar de boomen
eindigen, die er den gloed aan geeft. Men moet het licht daar kunnen voelen, het
moet er in tintelen, er moet daar meer ruimte, meer opening zijn. Nu sluit u te nauw
den gezichtseinder in; nu lijkt het te veel of die boomen en die bloemen in een serre
stonden, begrijpt u?’
Zij luisterde naar hem, roerloos en bijna eerbiedig aan zijn zijde, zooals een
leerling luistert naar zijn meester. En schuchter waagde zij:
‘Zou ik het van 't begin af aan opnieuw beginnen?’
‘Dat moet u,’ antwoordde hij beslist. ‘Aan wat u nu gedaan hebt is niets te
veranderen. Hebt u grootere doeken?’
‘Neen.’
‘Dan zal ik er morgen een brengen. En dan moet u ook dadelijk weer aan 't werk.
U kunt en u moet daar een heel mooi stuk van maken.’
‘O, ik!....’ glimlachte zij ongeloovig.
‘Mag ik u dan helpen? Mag ik u dan af en toe 'n raad of 'n wenk komen geven?’
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Opnieuw kreeg zij een kleur van emotie en vreugd.
‘O, zou u 't heusch willen? Zou het u niet ergeren en vervelen u met mijn knoeiwerk
bezig te houden?’
‘Morgen krijgt u 't doek en geef ik u de eerste les!’ glimlachte hij met iets
zegevierends in de oogen.

XXXIII.
En zachtjes aan gaf hij zich aan de macht der bekoring over....
Eerst kwam hij slechts om de drie, vier dagen; maar naarmate de schilderij
vorderde, en zij er zich meer mee moesten haasten vóór 't verwelken van de
bloemen, verscheen hij steeds drukker en drukker, tot hij weldra geregeld, zonder
afspraak, elken middag kwam. Zijn eigen werk was af, op 't eilandje, en nu hielp hij
aan háár schilderij, niet enkel meer door raad, maar weldra feitelijk met 't penseel,
dat hij af en toe in hare plaats hanteerde. Hun beide zielen smolten samen in het
werk van Schoonheid, dat als het ware werd de ideale uitdrukking van al het reine,
en groote, en mooie dat zij in zich voelden. Alleen het woord, het groote, plechtig
Woord was nog niet uitgesproken, en beiden bleven er mee aarzelen, als 't ware
bang voor zichzelven, bang om iets te storen aan het wonderfijn en teer-volmaakt
gevoel, dat nog onuitgedrukt in 't diepste van hun zielen leefde en trilde. Elken
middag, als hij bij haar aankwam, was hij vast besloten het te zeggen, en elken
avond keerde hij weer, met den dierbaren, heimelijken schat, ongeschonden in zijn
hart terug. Het was te groot, te diep, te schoon om uitgedrukt te worden. Wie weet
of hij het ooit zou kúnnen zeggen, of hij het ooit in werkelijkheid zou kunnen
aanroeren zonder er voor altijd de teere reinheid van te schenden!
En toch, hij voelde 't wel, het moest er komen. Het lag vóór hem als een
gebeurtenis onvermijdelijk, als iets dat hij niet langer kón ontwijken. Het was of alles,
in hem en om hem heen, bleef wachten op de plechtige woorden, die hij bevend in
zijn ziel verborgen hield. Zij zelve en heel haar omgeving móésten het eindelijk
hooren; en zoo stond hij op een avond met haar in de gouden schemering, bleek
als een doode, met starre oogen en benauwde borst, bereid om het voor eeuwig
uit te spreken.
Zij voelde 't komen, en plechtig-roerloos stond ze daar even naast
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hem onder de hooge boomen, de wangen gloeiend, de oogen neergeslagen, vol
met stille tranen. Hij staarde even verwilderd om zich heen, als om voor altijd,
onuitwischbaar, tot in de geringste bizonderheden, in zijn overspannen geest de
plaats en het geheugen van die plechtigste gebeurtenis zijns levens te prenten. De
intense kracht van al zijn zintuigen was op dat moment en zijn oogen
saamgedrongen, om van daar uit zijn gansche wezen te doortintelen en te
doorstralen. Nooit meer zou hij vergeten wat hij op dit oogenblik zag en voelde. Een
roode verfvlek op haar linnen schort, vlak naast de linkerborst, deed hem ijzen als
een bloedwonde; een oude doode eik, scheef neergevallen midden in de gouden
primulas van 't bosch, verwekte in zijn geest het beeld van een doodkist begraven
onder bloemen; een haasje, dat in bladen-geritsel over een sloot sprong, en even
roerloos op zijn achterpooten met gespitste ooren in het midden der allee bleef
zitten, deed hem als onder een schriktrilling beven. En zonder ze met een woord te
verklaren, voelde hij dadelijk al zijn emoties in haar teruggalmen en natrillen, als
onder de aanraking van een magnetischen stroom. Beiden waren doodsbang voor
wat nu komen moest.
‘Marie,’.... begon hij heel zacht en teeder fluisterend,.... maar plotseling hield hij
in en staarde om, als in nuchtere verschrikking.
Daar verscheen de oude heer Loebmuller, aan 't einde van de laan. De slippen
van zijn huisjasje waaiden ongegeneerd rechts en links achter hem na, en hij kwam
naar hen toegeschreden, den stroohoed achterover, het lijf een weinig schommelend,
een glimlach op 't gelaat.
De charme was ineens verbroken. Een koele realiteit vernielde de teedere illuzie.
Angstig-ontroerd zagen zij hem komen.
Hij merkte niet hun diepe ontsteltenis, hij kwam glimlachend op hen af, en riep
van verre tot Marie:
‘Devine un peu qui vient d'arriver?’
‘Qui vient d'arriver?’ herhaalde Marie werktuigelijk, met schorre stem.
‘Ta mère! Elle reste loger ici!’
De charme was heel en al verbroken. Met bevende handen ruimden zij hun
schildergerei op, en vergezelden meneer Loebmuller naar 't kasteel.
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‘Hoe komt mama zoo ineens?’ vroeg zij.
‘Zoo, je eens opzoeken, en 'n paar dagen hier logeeren.’
Alfred kon geen woord meer spreken. Het was of plotseling hem 't spraakvermogen
was ontnomen. Het was op 't punt geweest om uit hem los te breken, het had op
zijn lippen gebeefd en gezongen, en nu bonsde 't plotseling dof weer teruggedrongen
tot in 't diepste van zijn ziel, bonzend en schokkend, als iets dat nooit meer zal
ontsnappen.
Hij voelde zich bang, geïntimideerd. Hij voelde zich, zonder te weten hoe of
waarom, als een boosdoener, die een misdaad te verbergen heeft. Hij groette slechts
even de oude mevrouw Bagnolet op 't kasteel, en nam afscheid van Marie, met een
knellenden handdruk, zonder zelfs te durven zeggen dat hij den volgenden dag
terug zou komen.

XXXIV.
Het hoofd gebukt, de wangen bleek, de wenkbrauwen gefronst, liep hij met haastige
schreden in de schemering naar Far West terug. En naarmate hij naderde kwam
tot folterens toe over hem 't gevoel van angstige benauwdheid, dat hem dadelijk,
nog vóór zijn eerste woord van liefde, nog vóór zijn eersten liefdekus had
aangegrepen. Het was hem te moede of een ramp hem daar wachtte; en toen hij
binnen in zijn huis was schrikte hij, als van de dood, voor een gesloten enveloppe,
die naast zijn bord op de tafel lag.
Een brief van haar! van Florence! op zulk een oogenblik! Had hij hem dan ‘voelen’
komen, dien brief? Was dàt de angst der onbekende ramp, welke zoo zwaar op
hem gedrukt had?
Hij durfde hem niet aan te roeren, hij stond er bevend op te staren met verschrikte
oogen, het kwam hem voor als een bedrog, als een verraad tegenover Marie, nu
nog een brief van zijn vroegere vrouw te ontvangen en te lezen. Wat kon zij hem
nu nog wel te vragen of te zeggen hebben? Was alles niet voor goed sinds maanden
tusschen hen uit? Dacht ze wellicht dat hij door haar smeeken nog terug zou komen?
O! nooit meer, nooit meer! Of had ze reeds iets gehoord van zijn liefde voor Marie,
en kwam ze daarover haar droefheid, haar klachten en verwijten uitstorten? Hij had
den brief ongeopend weer terug willen sturen, of hem
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ongelezen in 't vuur willen gooien; maar tevens voelde hij dat het niet kon, dat het
niet mocht. Dàt recht toch had ze wel: hem nog te schrijven. Dàt recht had hij zelf
haar in handen gegeven, door zijn relaties met haar weer aan te vangen. En
plotseling nam hij moed, en scheurde den omslag open.
Hij las hem eerst in één adem door, in strakke roerloosheid. Toen liet hij 't blad
op tafel vallen, en stond daar even onbewegelijk als een beeld, en bleek als een
doode. Maar plotseling begonnen zijn handen zenuwachtig te beven, en zijn oogen
spalkten zich wijd open, als op een gruwel-vizioen gevestigd. Hij nam den brief weer
op, en las hem nog eens over, de linkerhand op zijn bonzend voorhoofd gedrukt.
Toen viel het blad weer neer, terwijl hij zelf, als onder een slag, op een stoel
ineenzakte.
Florence schreef hem dat zij moeder zou worden!....
Het werd opeens heel kalm en stil in hem, een kalmte als van dood. In één groote,
plotselinge openbaring, nog vóór hij iets van zijn gevoelens en gewaarwordingen
kon ontleden, begreep hij dat hij onherroepelijk verloren was. Het was een zóó
absolute, onoverkomelijke zekerheid, dat hij zich haast niet voelde lijden. Hij zag
den toestand in, zóó kristalhelder in al zijn narigheid, dat het eensklaps om hem
heen werd als een eindelooze leege ruimte, zonder atmosfeer noch leven....
Florence zou moeder worden!.... Eerst had ze getwijfeld; maar nu, na ruim drie
maanden, kón ze niet langer twijfelen!.... Dat schreef zij hem, en vroeg hem wat er
nu van haar moest worden.
Hij vloog eensklaps op, holde even door de kamer, bleef roerloos stilstaan vóór
den muur, strak-starend, als een gek.
‘Wat moet ik doen? Wat moet er van mij worden? Vraag dàt liever!’ kreet hij dof.
En hij poogde te denken.
Met Marie afbreken en weer tot Florence komen!.... Daar dacht hij even ernstig
over na. Maar hij stelde zich de wanhoop van Marie voor; en weer begon hij als een
gek door de kamer te hollen. Zijn laagheid, zijn bedrog, zijn schande, zijn vernedering,
o, was dàt dan alles wat ze nog van hem zou kennen? Moest dàt de uitkomst zijn
van hun mooie, hooge, ideale liefde, van het edelste en verhevenste dat menschen
voor elkaar en voor
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de groote schoone wereld konden voelen? Hij schudde walgend het hoofd, en weer
zakte hij neer op een stoel en zonk weg in verre droeve mijmeringen, als van lang
verleden tijden.
Een kind van haar!.... Hij had het steeds zoo vurig gewenscht, als 't eenigste wat
zijn bedreigd geluk nog had kunnen redden; en nu zou 't eindelijk komen, nu 't te
laat was en niets meer brengen kon dan rouw en wroeging. Zijn kind!.... Zou het
wel 't zijne wezen?.... Ja, dat wist, dat voelde hij. Daar twijfelde hij geen oogenblik
aan. Hoe kon hij dan nog aarzelen! Zag en voelde hij dan niet in eens, zonder de
minste weifeling, heel duidelijk zijn plicht? Zijn plicht tegenover het kind?....
Zachtjes werd er aan de deur geklopt.
Hij schrikte er van op met een gil, als onder een dreunenden bons.
‘Entrez!’ riep hij met schorre stem en verwilderde oogen.
Het was de meid die vragen kwam of ze 't diner mocht opdienen. Zij had al
tweemaal gebeld.
‘Nee, dank je, Justine, ik zal niets eten, ik heb geen trek.’
‘Niets, meneer! Kan ik niets voor u klaar maken?’
‘Nee, heusch niets. Ik voel me niet lekker.’
‘Ook niets te drinken, meneer?’
‘Nee, heusch niets....’ En hij zag haar aan met een smeekenden blik, opdat ze
weg zou gaan.
Zoodra hij weer alleen was stond hij op, en ging in den tuin. Hij had behoefte om
alleen te zijn, om te loopen, te rennen, te vluchten voor het spook dat in zijn hersens
woelde. Zelfs de goede Cosaque, die met hem mee wilde, werd door een gebiedend
woord teruggezonden. Hij wilde alleen zijn, alléén zijn, om het met zichzelf, als in
een strijd op dood en leven, uit te vechten.
't Was nacht, een zachte, stille lentenacht met al de sterren aan den donkerblauwen
hemel, en laag over de zwarte bosschen aan den horizon een heldergele,
scheefhellende sikkelmaan, die zich in 't kalme water van het meer weerkaatste.
Het was zoo puur en heilig-kalm alles, en over heel de donkere, slapende aarde
zweefde zulk een goede atmosfeer van vrede en geluk. En in al die kalmte en vrede
voelde hij het leven van die beide vrouwen, wier geluk hij als 't ware in zijn klamme
bevende handen hield.
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Wellicht sliepen zij nu alle twee, de eene zéker van haar levensheil, al had hij 't
groote woord nog niet gesproken, zachtdroomend van den dag van morgen, die
hem bij haar terug zou brengen, de andere hopend nog dat het versmaad geluk van
vroeger voor haar zou herboren worden, zacht-voelend in haar trillend lichaam het
zoo vurig te vergeefs verlangde kind, dat nu onbreekbaar en voor altijd de teere
liefdesbanden weer zou aanknoopen. En hij voelde zich hollen van de eene naar
de andere, en telkens schrikte hij van beide weg, als een dief, als een boosdoener.
Het werd een hallucinatie: zij achtervolgden hem, zij joegen hem na, en hij vluchtte,
vluchtte, als een in 't nauw gedreven, doodgejaagd beest, dat nergens meer een
schuilplaats weet te vinden.
Het werd ijl in zijn hoofd, het tegenwoordige verzwond, en hij leefde terug in het
verleden. Zijn geest kwam eensklaps vol vreemde, onsamenhangende herinneringen
uit lang vervlogen jaren. Hij zag zichzelf terug, heel klein nog, loopend aan de hand
van zijn vader, alle twee in rouwkleeren, langs een eenzamen weg, tusschen een
dubbele rij van schrale, bladerlooze populiertjes. Nog zag hij weer de nieuwe zwarte
schoentjes die hij aan had, en zijn hooge zwarte kousen, en zijn kort zwart broekje,
waarvan de onderrand uitkwam beneden zijn zwart overjasje. En hij zag ook het
streng gelaat van zijn vader, heel bleek onder den hoogen hoed met zwaren
rouwband. Het was een grijze, triestige najaarsdag, met krassend geschreeuw van
kraaien en melancholischgalmend klokkengelui in de loome lucht. Zoo gingen zij
een heel eind verre buiten de stad, tot aan een groot kerkhof. Daar, aan den ingang,
stil-wachtend in het heen en weer geloop van vele menschen met kransen en
bloemen, stond hun oude huisknecht, ook gansch in 't zwart gekleed, met een
grooten krans van witte en paarsche viooltjes. Zwijgend overhandigde hij dien aan
vader, en door de stille alleeën waar het grint onder de voetstappen zuchtte en
kraakte, kwamen zij aan 't graf van moeder. Nog zag hij zich naast vader op het
harde steenen bankje knielen, en hij herinnerde zich stille voorbijgangers in
rouwkleeren, die met ontroerde oogen naar hem omgekeken hadden....
Hij zuchtte, en droevig kwamen andere herinneringen zijn geest bezoeken.
Hij was een jaar of achttien oud en alleen wandelde hij op
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een winterzondag buiten, langs besneeuwde lanen tusschen donkere bosschen.
Het weer was nijpend koud, en in een hemel als staal ging de zon, rood-gloeiend
als een bol zonder stralen, achter het naakt gewirwar van heel verre boomenkruinen
onder. Twee mannen, zwart als kabouters op 't wit van de sneeuw, kwamen door
een breede laan naar hem toe. Hun schouders waren opgetrokken van de kou, de
kragen van hun korte, schrale buisjes stonden overeind, en hun bonte mutsen waren
tot over hun ooren getrokken. De een droeg over zijn schouder een langen dunnen
stok, en aan de hand van den tweede hing een soort langwerpig houten kooitje,
waarin, achter traliewerk, vogeltjes gevangen zaten.
Hij had de mannen even opgehouden om naar de vogeltjes te kijken. Zij zaten,
verschillend van kleur en van grootte, met scherpe snaveltjes en helder-glinsterende,
ronde oogjes, achter de beroeste tralieluikjes. Zij zagen er zoo aardig en zoo wakker
uit ondanks hunne gevangenschap, als waren zij daar maar eventjes komen rusten,
niets wetend van het droevig lot dat hun beschoren was. En iets in zijn ziel had hem
tot de tranen ontroerd, en hij had aan de mannen gevraagd om de beestjes te
koopen. Tot zijn laatsten cent had hij er voor betaald, en ze dan allen, tot de
verbazing en verontwaardiging der mannen, de vrijheid gegeven. Met piepend
vreugdegetjilp had hij ze hoog in de ijzige lucht zien verdwijnen en zelf was hij het
lange eind tot aan de stad te voet teruggekeerd, daar hij geen geld meer had om
met den trein terug te keeren.
En weer werd deze herinnering door een nieuwere verdrongen, en dan nog
kwamen er andere en steeds meer als snel voorbijvliegende glanspunten en
schimmen van een gansch verleden. En over allen lag iets als een waas van
zachtheid en verzoening, als 't ware iets dat pleitte voor de goedheid van zijn hart
en voor de zuiverheid van zijn geweten, en droevig in hem klaagde en weende,
omdat hij zelf de ware levensvreugd en vrede nooit gekend, en, in plaats van al het
goed bedoelde, eindelijk zooveel kwaad gesticht had.
Werktuigelijk, met zwaar-gebogen hoofd en weifelende schreden, als van een
slaapwandelaar, keerde hij weer naar huis. Een weemoedige berusting, een matte
stilling, als van tijdelijk niet meer denken noch voelen, verdoofde en bedwelmde nu
de scherpte van
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zijn smart. De meid was reeds naar bed, hij wenkte Cosaque met zich mee, en ging
zich stil opsluiten, boven op de ruime kamer, zijn vroegere slaapkamer, die hem nu
tot atelier diende, en waar zijn groote schilderijen stonden. Hij stak er al de lichten
aan, en langen tijd in onbewegelijke houding op een breeden divan uitgestrekt, bleef
hij naar de vrucht van al zijn arbeid staren.
Hij staarde, hij staarde,.... en vóór zijn triestigen geest zweefde in vizioenen de
pracht van alles wat hij daar verwerkt had. Het omringde hem als met een
stralenkrans van glorie, het zweefde naar hem toe als in fonkelingen van licht en in
walmen van geuren; het kwam zich frisch en liefelijk aan hem vertoonen, zooals hij
het uit zijn genie geschapen had. Lentefrischheid en zomerweelde, najaarspracht
en winterdood, bij ochtenden en avonden, hij had het alles meegeleefd in volle
harmonie, en er hartstochtelijk van genoten, en er soms folterend door geleden. Hij
had het gezien en gevoeld, het had in hem getrild en tot tranen hem bewogen. En
als een tweede schepping van ware Natuur was 't uit zijn gelouterde ziel en lichaam
weer ontstaan. Dàt alleen nog was goed in hem. Alleen dàt zou van hem overblijven.
Het was goed, en zacht, en mild, als de milde en zachte Natuur zelve die hem
geïnspireerd had, die hem, als een onwetend kind, al haar weelderige schatten had
leeren kennen....
Lang, lang, eindeloos lang bleef hij staren. De uren vervlogen in bespiegelende
eenzaamheid en stilte; de hond lag in een kringetje gerold te slapen op een sofa;
en steeds staarde, staarde hij, alsof hij zich ter dood versteenen zou in staren....
De lichten verminderden, de groote schilderijen weken langzaam, als door
rouwfloersen omsluierd, in een vaag schemerduister terug. En buiten, in den
lentenacht, begon eensklaps een nachtegaal helder te zingen.
Hij sloeg de hand aan zijn voorhoofd, als voelde hij hevige pijn, en plotseling
kwamen zijn oogen vol tranen. Zuchtend strekte hij even verwilderd de armen uit,
als naar iets zoekend of grijpend, en keerde zich dan op zij, het hoofd in 't kussen,
als om te slapen.
Hij had een droom,.... een vizioen,.... een hallucinatie....
Hij droomde dat hij in een oord wandelde, heerlijk als een Paradijs. Wondere
tuinen vol bloemen en fonteinen; valleien met zacht-kronkelende rivieren, velden
van nooit-geziene vruchtbaar-
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heid, horizonnen van goud en blauw op hooge bergen met bosschen van
ongeëvenaarde majesteit. En hoe schoon en verrukkelijk het ook was in de valleien,
toch wilde hij hooger en hooger, steeds hooger en hooger, omdat het daar nóg
schooner en heerlijker was. Maar telkens stuitte hij op steile rotsen, en viel terug in
de valleien....
Toen zag hij naast een bloemenveld, onder de schaduw van een hoogen boom,
een wondervogel liggen, zooals hij er nog nooit gezien had. 't Was als een
reusachtige zwaan, met glinsterende, licht-azuren veeren. Zij scheen te slapen.
Haar hoofd lag omgekeerd onder een van haar blauwe vleugelen, en al over den
hals en de donzige veeren schitterden, als zooveel uit den hemel neergedaalde
dauwdroppels, ontelbare zacht-glanzende opalen....
De vogel ontwaakte en ontplooide met nobel gebaar zijn hemelsblauwe, van
juweelen flonkerende vlerken.
‘O, neem mij mee naar de hoogten!’ smeekte Alfred.
De wondervogel keek hem aan met strakken, menschelijk-droeven blik, en in zijn
oogen glommen stille tranen.
‘Gij zijt van deze aarde,’ sprak hij zacht, met weemoed.
En plotseling nam hij de gedaante van een vrouw, met een kindje op den arm.
Die vrouw droeg de gelaatstrekken van Florence.
‘O, vogel, heerlijke vogel, neem mij mee naar 't hooge, naar 't nobele, naar 't
schoone!’ smeekte Alfred vuriger.
Maar reeds was de glanzende vogel met fonkelende vleugelslagen in de ijle lucht
gestegen, en nog eens keek hij in stillen weemoed, als met medelijden, om.
‘Gij zijt van deze aarde,’ zuchtte hij.
En wijl hij hoog in het etherisch pure van de lucht verdween, herkende Alfred het
gelouterde, in ideale sferen zwevende beeld van Marie....
Toen werd hij plotseling wakker.
‘Marie! Marie!’ schreeuwde hij hardop, in een kreet van wanhoop.
Het vizioen was verzwonden, en in nuchteren angst zag hij Florence's briefje vóór
zijn voeten liggen.
‘O! o!’ kreet hij.
Hij streek de hand over zijn voorhoofd, stond op, en waggelde, als duizelig.
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Het volle zonlicht van een frisschen lentemorgen pijlde door de groene latjes van
de neergelaten jaloezieën, en zijn groote schilderijen om hem heen herleefden.
Buiten zongen schel de vogels.
Hij zakte weer op den divan, de ellebogen op zijn knieën, het hoofd tusschen zijn
beide handen.
Lang, in somber-onbewegelijke houding, bleef hij er zitten staren.
Toen stond hij op en keek op zijn horloge.
Acht uur.
Kwart over negen was de eerste trein.
Hij krabbelde haastig enkele woorden op een stuk papier en schelde om de meid.
‘Justine, zeg aan Désiré dat hij dit telegram even naar 't station moet brengen.’
De meid vertrok.
‘Ik ben van deze aarde,’ murmelde hij bevend, in weemoedigontroerd terugdenken
aan het gedroomde vizioen.
En stille heete tranen stroomden overvloedig langs zijn wangen....
Toen ging hij zich verkleeden.
Tusschien tien en elf zou hij bij Florence zijn....
EINDE.
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Een woord over de Frans-Belgiese lyriek van na 1880
Door Pol de Mont.
IV.
Een zeer aanzienlike plaats bekleden, in de Frans-Belgiese poëzie, de
poliemorfiesten of vers-libriesten, waarvan de eigenaardigsten ontegenzeggelik zijn
Charles van Lerberghe (1861), Maurice Maeterlinck (1862), Max Elskamp (1862),
André Fontainas (1866) en Albert Mockel (1866).
Voor de beide laatsten, van wie de gedichten zowat dezelfde hoedanigheden en
gebreken opleveren, namelik, bij alle mogelike overvloed van intensies al te veel
verborgenheid van de bedoeling, bij onloochenbare gaven van welluidendheid
stuitende gewrongenheid en hardheid, - verwijs ik eenvoudig naar mijn anthologie,
waar enkele van hun beste representative poems voorkomen, b.v. van Fontainas
Vers les Havres aux Fruits d'Or en Les Heures, - van Mockel Ruines, Ballade, La
Chambre vide.
+
Van Lerberghe, die, in zekere zin, de geestelike voorbode was van Maurice
+
Maeterlinck, vermits hij, in zijn kleine drie-akter, Les Flaireurs, eerst van allen
Lerberghe
een voorsmaak gaf van die frisson nouveau, waarmede de schrijver van Les
Aveugles de dramatiek van deze tijd zou verrijken; van Lerberghe zou als zuiver
lyries dichter mogen aanspraak maken op heel wat meer bekendheid, indien zijn
buitengewone nederigheid, gepaard met een zeer edele kunstenaarstrots, hem niet
zo volslagen onverschillig maakte voor alle roemgetoeter op marktkramerstrompetten.
Door veelzijdigheid of vruchtbaarheid onderscheidde hij zich
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nooit. Van het einde van tachtig tot 1898 schreef hij niet meer dan een zestigtal,
voor de helft vrij korte stukjes, welke hij in laatstgemeld jaar in zijn bundel
Entrevisions verzamelde. Sindsdien arbeidt hij aan een sieklus, La Chanson d'Eve,
waarvan noch slechts een tiental nummers in Mercure de France, Ermitage en Kunst
en Leven het licht zagen.
Van Lerberghe, die ik bijna geneigd zou zijn een ‘parnassien du vers polymorphe’
te noemen, is een van de voortreffelikste prozodiesten van de gehele hedendaagse
Franse literatuur. Met uiterst fijne takt vindt hij, voor elke rimpeling van gevoel, voor
elke schakering van kleur of licht, de woord-ekspressie, die ze door klank en rythme
beide, het meest nabij komt, het volmaakst evoseert. Elk van zijn verzen, op zich
zelf beschouwd volkomen af, is als een wonderbaar iets, dat in zich verenigt al de
glans van een fijngeslepen diamant en al de betovering van een kunstig aangeslagen
muziekaal akkoord.
Voeg daarbij, dat men, in die verzen, wel een enkele keer een onvoldoende
assonansie, waar het oor een volle rijmklank gewild had; wel, op een tweetal
plaatsen, een vers, dat niet in de juiste lengte-verhouding staat tot zijn buren; - maar
nooit een door onnatuurlikheid stuitende wending, een samenstoten van harde of
sissende medeklinkers of een opeenstapeling van nazalen zal aantreffen, en men
zal het geen overdreven lof vinden, als ik van Lerberghe de meest muziekale van
alle Belgies-Franse dichters noem.
Zonder veel zoeken zou ik van hem strofen en zelfs gehele gedichten kunnen
vinden, die - daargelaten alle betekenis van de woorden - het oor strelen als zuivere
melodie.
Un vol de cygnes a traversé la neige,
De cygnes ou d'anges;
Tout est sourd et de velours,
Tout est blanc.
Cours, avec tes cheveux blonds flottants,
Dénoués dans la neige,
Dans le doux son des cloches d'argent.

Of dit koeplet, als van een heel oud volkslied:
Mais une qui était blonde,
Qui dormait à l'avant,
Dont les cheveux tombaient dans l'onde,
Comme du soleil levant,
Nous rapportait, sous ses paupières,
La lumière.
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Kunstiger, meesterliker zouden kadans en woord noch gekozen, noch geschakeerd
kunnen worden.
‘Zingt’ het volgende gedicht niet, zo zonder enige medewerking van een
komponiest, evengoed als zekere Lieder ohne Worte van Mendelssohn en zekere
sonaten van Beethoven ‘vertellen’ of ‘schilderen’?

L'attente.
Du monde invisible et d'aurore
Où me guidaient mes anges pieux,
Qui viendra me rouvrir les yeux?
Voici le jour. Je rêve encore.
Le doux enchantement des airs
Qui passent sur les roseraies,
Dans mes prunelles azurées
Vient comme une aube au fond des mers.
Heures et choses incertaines;
Au loin, dans des bosquets de fleurs,
Me chantent mes divines soeurs,
Et j'écoute leurs voix lointaines.
Je tremble et de joie et d'effroi,
Nue, en ma chevelure blonde,
J'attends que le soleil m'inonde,
1)
Et qu'une ombre tombe de moi.

Zou men niet denken, dat het niet mogelik is, in deze richting noch verder te gaan,
noch volmaakter werk te leveren?
En toch komt het mij voor, dat zekere nummers uit La Chanson d'Eve in ekskieze
muziekalieteit de pas aangehaalde noch overtreffen.
Buiten een paar kleine liederen van Tennyson, Bugle Song, Lullaby, een paar
stukken van Leconte de Lisle als het beroemde Le tintement de l'eau dans les
porphyres roux, en enkele stukjes van Hélène Swarth, is mij niets bekend, dat, als
beweging van maat en als woordklank even volledig schoon is als dit eerste gedicht
uit bedoelde sieklus:

La chanson d'Eve.
I.
L'aube blanche dit à mon rêve:
Eveille-toi, le soleil luit.
Mon âme écoute et je soulève
Un peu mes paupières vers lui.

1)

Entrevisions.
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Un rayon de lumière touche
La pâle fleur de mes yeux bleus.
Une flamme éveille ma bouche,
Un souffle éveille mes cheveux.
Et mon âme, comme une rose
Tremblante, lente, et tour à tour,
S'éveille au fond de toutes choses
Et se dissipe en leur amour
Il n'est rien qui ne m'émerveille!
Et je dis à mon rire d'or:
Je suis un enfant qui s'éveille
Jusqu'au moment où Dieu l'endort.

De zwakke zijde van deze poëzie, - bijna het noodzakelik apanaazje van haar meest
karakteristieke hoedanigheid, - is haar gebrek aan plastiese voorstelling, haar
onmacht om te tekenen, vóór te toveren de gestalte van dier of mens, zo krachtig
omlijnd, zo rond en vol uitsprong, dat wij het zien.
Daarenboven zijn niet alle stukjes genoegzaam één, zodat elk vers vastgegroeid
zit aan het vorige en alle strofen voortspruiten uit en vastgroeien in elkander
(Métamorphose); enkele stukken zijn te zeer kopwerk, gedachte, niet genoeg beeld,
miethe, of dan - om in de richting van de dichter te blijven - muziek geworden
(Sortilège); andere zijn niet helder genoeg (Les Identiques); een enkel, Que lui
chanterons nous, tandis qu'elle s'éveille, meer een schets dan een ‘af’ gedicht. Ook
een paar mislukte beelden heb ik aangetekend.
Ten slotte wil ik noch wijzen op een viertal afzonderlike strofen of regelen, die ik
biezonder mooi vind.
In L'Attente, een van de meesterstukjes uit Entrevisions:
Le doux enchantement des airs
Qui passent sur les roseraies,
Dans mes prunelles azurées
Vient comme une aube au fond des mers.

wat niet alleen heerlik van klank is, maar daarenboven een geniale metafoor bevat,
de grootste dichters waard.
In Dans la Nymphée deze verrassende weergave van een ogenbliks-viezie:
Et tout un jardin ébloui
S'illumine au fond de la nuit
Dans le rapide éclair d'un rêve.

Groot Nederland. Jaargang 1

466
In L'Insinuée, een van de mooiste modellen van poliemorfiese versiefiekasie die
bestaan, deze twee regelen:
Le paradis s'ouvrait en millions de roses
Et la vie était la dans l'immortel été,

en deze andere, zacht en teer als een verzuchting:
Ses lèvres murmuraient, très bas, comme on expire,

en noch deze:
Elle était morte sur mes lèvres comme un chant.

Een gelukkige evokasie, in een half dozijn woorden:
La bise rôde à pas de loup.

Nóch dit distichon uit La Mort, als een uitgaan van de ziel van de gestorvene:
Lentement, sans bruit, sans secousse,
La porte s'ouvre sur la nuit douce.

***
+

Wat Maeterlinck als lyries dichter presteerde, kan zeker niet opwegen tegen zijn
+
dramatiese arbeid, en evenmin tegen zijn louter bespiegelende of wijsgerige in
Maeterlinck.
proza.
Vooreerst is zijn bagaazje tamelik gering, noch geringer dan dat van van
Lerberghe: een dertigtal meestal kleine stukjes, verzameld, in 1890, in Serres
chaudes, en dan de Douze Chansons, uitgegeven, met uitmuntend geslaagde
tekeningen van Doudelet, in 1897.
Beide boekjes hebben nochtans hun zeer eigen betekenis. Vooreerst leveren zij,
voor de lezer van Maeterlinck's drama's, dit niet alledaags belang op, dat zij door
menig voorbeeld aantonen, hoe zeer die eigenaardige vatbaarheid voor
voorgevoelens, die geheimzinnige en bijna bijgelovige angst, die al de personaazjes
uit Maeterlinck's theater aan de dag leggen, in het innigst wezen van de dichter zelf
voorhanden was en in zijn eerste proeven reeds naar een uitweg zocht.
Ik heb mij wel eens afgevraagd, of verscheidene van de liederen uit Serres
chaudes niet geschreven werden, om in de mond te worden gelegd van Maleine,
Hjalmar, Pelléas, Mélisande, enz., zo intiem schijnen zij mij het weemoedig
liefdeverlangen, het heimwee naar licht of vrijheid, de verterende begeerte naar
nieuw geluk, in welke vorm dan ook, uit te spreken. Men zou, in deze onderscheiden
spelen, als 't ware het toneel kunnen vinden, waar
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stukjes als Chasses lasses, Oraison, Désir d'Hiver, Ame de Nuit, Visions, konden
ingeschoven worden.

Visions.
Je vois passer tous mes baisers,
Toutes mes larmes dépensées;
Je vois passer dans mes pensées
Tous mes baisers désabusés.
C'est des fleurs sans couleur aucune,
Des jets d'eau bleus à l'horizon,
De la lune sur le gazon
Et des lys fanés dans la lune.
Lasses et lourdes de sommeil,
Je vois sous mes paupières closes,
Les corbeaux au milieu des roses
Et les malades au soleil,
Et, lent sur mon âme indolente,
L'ennui de ces vagues amours,
Luire immobile et pour toujours,
1)
Comme une lune pâle et lente.

Zou men niet wanen een van de blinden uit zijn meesterstuk, Les Aveugles, te horen,
zich, met open niet-ziende ogen herinnerend - - - wat lang geleden liefde, als men
het volgende leest?
Voici d'anciens désirs qui passent,
Encor des songes de lassés,
Encor des rèves qui se lassent;
Voilà les jours d'espoir passés!
En qui faut-il fuir aujourd'hui!
Il n'y a plus d'étoile aucune;
Mais de la glace sur l'ennui
Et des linges bleus sous la lune.
Encor des sanglots pris au piège!
Voyez les malades sans feu,
Et les agneaux brouter la neige;
Ayez pitié de tout, mon Dieu!
Moi, j'attends un peu de réveil,
Moi, j'attends que le sommeil passe,
Moi, j'attends un peu de soleil
2)
Sur mes mains que la lune glace.

Wat hier van weze, dit éne is zeker: de gehele poëtiek, aan

1)
2)

Serres chaudes.
Serres chaudes.
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de dramaturg eigen, zijn wondere gave, om, met enkele woorden, de vluchtigste,
subtielste sensasies van het lichaam, de geheimste roerselen van het hart vast te
houden; zijn wat ziekelike, wat aan Rodenbach herinnerende, en toch volstrekt
nieuwe vergelijkingen, aangewend om voor de fantazie op te wekken, op te roepen
als een verschijning dingen, die niet rechtstreeks met woorden te zeggen zijn: in
Serres chaudes is dit alles voorhanden.
Wie de stukken Regards, Ame, Hôpital en Cloches de Verre met enige aandacht
wil herlezen, na met Princesse Maleine te hebben kennis gemaakt, zal mijn bewering
niet overdreven vinden.
Als versificator heeft Maeterlinck duidelik de invloed ondergaan van Verlaine vooral van de subtiele liederdichter uit Petites Chansons en Jadis et Naguère. Zijn
verzen beantwoorden voortreffelik aan al de eisen, welke Verlaine in zijn beroemd
stuk, Art poétique, aan de dichters stelde: zij zijn niet alleen bij voorkeur impair,
uiterst subtiel genuanseerd en samengesteld uit woorden en uitdrukkingen, die nooit
zo duidelik zeggen of zo treffend afronden, dat niet noch een beetje twijfel mogelik
blijft, maar vooral - zij geven ‘de la musique avant toute chose.’
Een zeldzaam-weke, door en door vrouwelike, bijna schuchtere muziek, noch
verfijnd door allerlei herhalingen van zinnen, woorden of alleen maar zekere
lettergrepen, en meer dan ééns door zeer fijne allieterasies.
Moi, j'attends un peu de réveil!
Moi, j'attends que le sommeil passe!
Moi, j'attends un peu de soleil
Sur mes mains que la lune glace!

Elders:
Mais de la glace sur l'ennui
Et des linges bleus sur la lune.

Ofwel:
Les paons nonchalants, les paons blancs ont fui,
Les paons blancs ont fui l'ennui du réveil;
Je vois les paons blancs, les paons d'aujourd'hui,
Les paons en allés pendant mon sommeil.

Elk enigsins geoefend lezer zal, in het volgend stukje, wel de plaatsen opmerken,
welke mede tot voorbeelden van dit muziekalekunnen dienen.
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Ronde d'ennui.
Je chante les pâles ballades
Des baisers perdus sans retour!
Sur l'herbe éparse de l'amour
Je vois des noces de malades.
J'entends des voix en mon sommeil
Si nonchalamment apparues!
Et des lys s'ouvrent en des rues
Sans étoiles et sans soleil.
Et ces élans si lents encore
Et ces désirs que je voulais,
Sont des pauvres en un palais,
Et des cierges las en l'aurore.
J'attends la lune dans mes yeux
Ouverts au seuil des nuits sans trèves,
Afin qu'elle étanche mes rêves
1)
Avec ses linges lents et bleus.

Op een enkele, wonderschone stroof wil ik noch attent maken:

Je vois .....
Et lent sur mon âme indolente,
L'ennui de ces vagues amours,
Luire immobile et pour toujours,
Comme une lune pâle et lente! -

***
Een uiterst interessante, enigsins zonderlinge verschijning is Max Max Elska
Elskamp (1862). Voor wie ze zo zonder veel aandacht leest, schijnen verzen als de
volgende al biezonder onwijs en onnozel:
Et Samedi soir,
Samedi soir,
avec votre bel habit noir,
et les lampes que l'on allume,
et les toits des maisons qui fument,
et Samedi soir,
Samedi soir,
maintenant c'est vous tout en noir.

En toch is het temperament van degene, die deze naïeve stroof, iets als de vertaling
van een Vlaams kinderdeuntje, schreef, een zeer gekomplieseerde.
Verschillende invloeden zijn in Elskamp werkzaam.
Van de ene kant die van het Vlaamse Antwerpen, van de haven met haar gesjouw
en gestommel van wagens en karren,

1)

Serres chaudes.
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van de stroom met zijn woud van masten, van de oude volkskwartieren met hun
vooreeuwse trapgeveltjes, hun vensters met bloemrekken en vogelkooitjes, hun
winkeltjes vol naïeve boeken, prenten, beelden; - van de andere kant die van de
Sjieneese en Japanse waterverfschilders en tekenaars, van welke hij van in zijn
studietijd reeds de werken bestudeert en verzamelt.
Veel van Verlaine's kinderlik sentiement, naast niet weinig van de losse, speelse
versbouw van Laforgue, vind ik in Elskamp's bundels, van de in 1892 verschenen
Dominical tot de Enluminures uit 1898 toe, terug.
Doch vooral de eigenlike volkslyriek, en wel hoofdzakelik het kinderliedje, zoals
het daar bloeit, naast en met het wilde kruid op alle wegen in de Vlaamse buiten,
wilde bloem, nooit aangeraakt door de hand van de hovenier, verweerd door regen
en wind, maar altijd gezond, prettig, jong, bont en boers van verf en vaak niet zonder
geur bovendien, - diende hem tot model.
Als woordkunstenaar schijnt mij Elskamp op de grens te staan tussen de oude
versiefiekasie en de poliemorfiese. Hij dicht meestal in strofen, doch maalt om geen
enkele regel van de vroegere prozodie.
Hij geeft niet om volheid of rijkdom van rijmen, en heet het rijm zeker wel, met
Verlaine ‘ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime’. Enkelvoudsvormen
laat hij op meervoudsvormen - cierges op vierge, grèves op rêve, solaires op calvaire,
- en evengoed hetzelfde woord op hetzelfde woord rijmen.
Verder zijn assonerende rijmen bijna regel in zijn verzen, terwijl wel eens enkele
assonansies zo gewaagd zijn, dat zij zelfs geen assonansies zijn bijna: âme en
Anne, âne en compagne, enz..
Wat zijn taal betreft, deze is die van een werkelik dekadent, - het woord is hier
natuurlik gebruikt in zijn maatschappelike betekenis. Zij is ingewikkeld en schijnt
toch zeer onnozel, ellipties en toch breedsprakig.
Elskamp is een dichter van het heimwee - een heimwee van een zeer biezondere
aard, vermits het niet is het heimwee naar een bepaald land of een bepaalde
persoon, maar het heimwee naar een zieletoestand, een ‘état d'âme’. Om dat
heimwee te bedaren, droomt hij zich een stad, niet een ‘cité intérieure’, maar een
werkelike stad, maar een stad, waarvan haast het gehele leven zich zou openbaren
in de verrichtingen van de kerkelike eredienst.
En die stad is zijn geboortestad, is Antwerpen, doch gezien op
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geheel andere wijze dan... gij, lezer, of ik het gewoon zijn, of elk ander modern mens
het zou kunnen.
Ik schreef het reeds vroeger elders en acht de vergelijking noch altijd even treffend:
‘Verbeeld u een van die mooie vooreeuwse plattegronden, zooals wij er van
Amsterdam, Antwerpen, enz., in tal van oude uitgaven aantreffen; heel klein, in
eindeloos lange, nu eens rechtuit, doch vaker gebogen lopende rijen, staan de
huizen, alle met aardige, plezierige geveltjes en vele, leuk kijkende vensterogen;
en boven de stad uit reikhalzen torentjes en torens, een heel bos van torens, omhoog;
en ver zien wij de Schelde of het IJ, en grote statige schepen komen, met zwellende
zeilen, aandobberen.
Denk u nu zo een plattegrond, wat groter, dubbel zo groot als in dat oud boek;
denk die gekleurd, heel vrolik en helder gekleurd; heel mooi blauw de hemel, maar
met snoezige, rein witte wolkjes, als zwaantjes; de zee, even blauw, met keurig
mooie vriendelike baartjes; de huisjes rood, rozerood als glimlachjes - “or, ciel en
bleu aux maisons roses” - en de torens donker leiblauw aftonend op de lucht.... En
zie dan eens, ginds, in die biezonder brede straat, popperig klein, maar o zo kinderlik
lief, die heele prosessie van maagdekens heel in 't wit, en priesters stijf in hun
goudbrokaten kazuivels, en soldaten met breed wapperende standaarden boven
hun dichtgesloten gelederen.... En hoor dan eens die rustige klank van die lietaniën
opstijgen hoog, hoog boven huizen en torens:
“Et jusqu'à la mer, mon pays
bleu comme une terre promise!”

In die stad is 't, dat Elskamp u rondleidt.’
Een stad, waar het altijd Zondag is, waar altans de mensen in een onverstoorbare
zondagstemming verkeren; een stad, waar men van de prozaïese, stoffelike kant
van 't leven, van de minder edele gewoonten en behoeften van de stervelingen,
niets of zo weinig merkt, - een stad van naïef geluk en onnozele berusting.
Een stad, waar men het voelt,
‘(qu')il fait chaude joie dans le coeur
et les arbres chantent en choeur,
puis se taisent et font silence
avec un faux air d'innocence;’
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waar de mensen spreken met de naïeve ernst van kleine kinderen, waarop zij,
volgens Jezus, moeten gelijken:
‘les voix qui disent mon évangile
à mots joyeux
d'enfants qui causent;’

die omgeven is door mooie, groene weiden, vol lieflike bloemen, welke de kinderen
bij scharen naar huis brengen;
‘mais de belles prairies sont prêtes
pour aussi bien des jours de fêtes,
et les beaux yeux, les belles fleurs,
les voilà bien selon mon coeur,
et miracle, naïvement,
mon pays tout empli d'enfants.
----------Et par la ville, les enfants,
chanteurs de paysages blancs,
font les oiseaux et s'inquiètent
que si matin il fasse fête;’

waar de huizen vol bloemen zijn en de engelen door de vensters inen uitzweven:
‘et la maison bonne qui fleure
les Mais en bleu de joies fleuries,
avec autour des paradis
et tous les anges à demeure;’

en alom en altijd datzelfde blauw, waarin alles baadt en spiegelt,
‘avec l'air peint en bleu au dessus de mes villes,
comme si l'on vouait tout le ciel a Marie.’

Om de stemming, die heerst in deze drie bundels, beter te laten begrijpen, deel ik
nu mede een stuk uit Dominical, op een werkelik bekoorlik thema, de vrolikheid van
een Zondagmorgen weergevend:
‘Et la ville de mes mille âmes,
dormez-vous, dormez-vous?
Il fait dimanche, mes femmes
et ma ville, dormez-vous?....
Et vous, mes doux marchands de cierges
dormez-vous, dormez-vous,
aux litanies de la Vierge
immaculée, dormez-vous?
Clochers, on a volé vos heures,
dormez-vous, dormez-vous?
Frères Jaques aux demeures
de quel sommeil dormez-vous?
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Bonnes gens, il fait grand dimanche
et de gel et de verglas
à la ville qu'endimanchent
les drapeaux des consulats.’

Het tweede bundeltje, Salutations, dont d'angéliques, 1893, schildert ons vooral de
havenstad, de stad van schepen en matrozen, de stad, gewijd aan de eredienst van
de ‘Ster van de Zee’, van ‘Madame la Vierge’.
En de dichter gunt ons een kijkje op de zonnige kaden van zijn stad, - een
mieniatuurschilderijtje, uiterst helder en vrolik van toon: scheepjes van alle vorm en
grootte, jolig dobberend aan het touw, vlaggetjes van elke kleur en gedaante,
flappend en klappend op de lucht, - een prentje, herinnerend aan die kakemono's,
waar men, heel klein, duizenden soldaatjes ziet opmarsjeeren onder een hemel van
vlaggen en wimpels, uren en uren ver, tussen heuvels en zee.
‘Car voici vos petits noms d'ailes,
les tartanes, les balancelles,
voici trop petits vos noms d'eau
comme s'appellent les oiseaux,....
Or, ce sont lors aussi vos voiles,
les felouques en mal de toile,
les grands trois-mâts vous l'ont volé
le vent, les grands trois-mâts carrés,
puis balourds, mais aussi bons bougres,
encor voici parler les lougres,
affirmant qu'ils viennent de Perse....’

En, als hij de lieve Madonna vereerd en bezongen heeft als ievoren toren,
wonderbaar uurwerk, zeesterre, genadevolle, troosteresse van bedrukten, dan klopt
hij deemoedig op de borst en smeekt vurig om vergeving, dat hij Maria zo gebrekkig
verheerlikt heeft:
‘Me voici triste et bien amer
d'avoir si mal tenté vous dire.
Car Vous êtes beaucoup plus belle
- et le savent les matelots que ce pauvre chant mal à flot,
car Vous êtes beaucoup plus belle.’

In zijn derde bundel, En Symbole, 1895, bezingt hij - zó toch vat ik het op, maar ik
kan mij vergissen - de heiligmaking van
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de vijf zinnen in en door de genade Gods. Het werk bestaat dan ook uit vijf rubrieken:
aux Yeux, à la Bouche, pour l'Oreille, pour la Bonne Odeur, aux Mains.
Eigenlik is de inhoud niet zeer verschillend van die van de twee vorige. Het is
steeds zowat hetzelfde dekoor met, daarop heel zacht uitkomend, dezelfde teorieën
van blankgetooide maagdekens en priesters, dezelfde kerktorentjes en dezelfde
schapen. Ook wel een beetje dezelfde toon - altijd min of meer
‘.... Flandre, dite à petits choeurs
de cloches, c'est bien du bonheur.’

Alleen schijnt hij hier meer volgens een vooraf bedacht schema te willen beschrijven,
wat de zinnen in die droomstad, dat Droom-Antwerpen, waarnemen.
Waren 't in Salutations lietaniën, hier nu zijn 't kantieken; kantieken van een
tweevoudig karakter, tegelijk heel naïef en heel gekunsteld, als het werk van een
kind, dat zou opgegroeid zijn onder en zou hebben leeren spreken van précieuses;
kantiekjes, met een verkleinend je, vol zinnetjes die onaf, en toch meer dan eens
zonderling gewrongen zijn, vol van een beeldspraak, die zeker bij jongeren al meer
en meer mode mag worden, daarom toch niet minder onwaar is, omdat zij onnatuurlik
is.
Ik wil mijn tijd niet verspillen aan het opzoeken van voorbeelden; ik meen te kunnen
volstaan met in deze acht versjes er een paar te onderlijnen, de lezer zelf
uitnodigende tot eigen oordeel:
‘Et joie! mon caeur a pris la robe,
et mon âme en heureuse terre
a trouvé prêt son presbytère
pour le bonheur facile aux probes.
Et joie! sa cure en des jardins
emplis de fleurs qui font la chaîne,
et joie, les Yeux! fête sereine
avec le vent dans tous les coins!’

Verzen, waarin de aangeduide woorden doen denken aan zekere godvruchtige
prentjes, waar men de mensen voorgesteld ziet met harten in hun handen, of harten
met en naast elkaar ziet zweven rond het anker van de Hoop of rond het heilig Kruis.
Let wel, a.u.b., dat ik niet krietiezeer - ik poog enkel maar duidelik, maar bevattelik
te maken.
Het schoonste stukje van deze bundel is, naar mijn oordeel,
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III uit ‘pour la Bonne Odeur’. Men vergelijke het met III, de Joie, uit Dominical.
‘Car roses à roses,
rosaire à rosaire
un plus grand bonheur tous les jours nous vient
de la bonne Odeur de nos coeurs, et biens
gagnés rose à rose,
rosaire à rosaire;
et c'est, ciel à ciel
comme terre à terre,
joie, par les villes de neuves maisons
et dans l'air des oiseaux de la saison
tous en choeur au ciel
comme terre à terre.
Puis, douce en douceur,
et rêves à rêves,
c'est la vie tiédie comme en des berceaux
par les bons soleils attendus là haut,
et tout en douceur
ainsi qu'on les rêve;
plus la joie encor
d'être de la fête,
que les cloches claires et sonnées haut
disent au milieu des drapeaux papaux,
hissés blanc et or
aux clochers en fête.’ -

***
+

Van de jongere dichters, Gérardy, Marlowe, Rency, van de Putte, schijnt mij
alleen de eerste genoegzaam in zijn ontwikkeling gevorderd, om er een oordeel +Gérardy.
te kunnen over uitspreken.
Paul Gérardy, geboren te St. Veith in Rijn-Pruisen, in 1870, verzamelde onlangs,
voor Le Mercure de France, zijn deels in twee kleine bundeltjes verschenen, deels
in tijdschriften verspreide of onuitgegeven verzen, onder de tietel Roseaux.
Hij is een echt lyries talent, en schijnt mij vooral geroepen, om uit te munten in
deze beide echt Duitse dichtsoorten, het lied en de ballade.
Hoe hij het lied opvat, blijkt, dunkt mij, het best uit zijn eigen stukje, dat ik hier laat
volgen:
Le lied que mon âme chantonne,
Mon lied peureux qui pleure un peu,
Est germanique et triste un peu,
Le lied que mon âme chantonne.
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Oh! c'est un lied bien monotone,
Pleurant toujours les mêmes pleurs,
Chantant toujours les mêmes fleurs,
Le lied que mon âme chantonne.
Le lied est vieux et monotone
Et long et long - et vain, hélas!
Et jamais il ne finira,
1)
Le lied que mon âme chantonne!

Wat Gérardy, die ook als Duits dichter al lang geen onbekende meer is, - hij was
een van de trouwste en voornaamste medewerkers van de door Stephan George
uitgegeven Blatter für die Kunst, - van zijn Frans-Belgiese kunstgenoten onderscheidt,
is zijn voorliefde voor romantiese onderwerpen. Zijn Chasseur noir, zijn Croix en la
Nuit, zijn Croix de Bois, konden bijna even goed geschreven zijn door de jonge
Heine, Zedlitz, Eichendorf, in 't Duits, of door Raoul de Nerval of Louis Bertrand in
het Frans.
Welke beelden zijn fantazie gewoonlik bezighouden, verraadt hij ons zelf in het
volgende gedicht: Vitrail.

Vitrail.
Mon âme est tel vitrail gothique
Où vont des saintes à jointes mains
Tout lentement, au rythme lent
Des ferveurs que leur âme égrène.
L'extase vers leurs mains pieuses
Du nimbe irradiant leurs fronts,
Elles s'en vont royalement
En l'ampleur roide de leurs voiles.
Et voici surgir en l'azur
D'une lointaine et claire aurore
Un temple aux structures puériles
En rêve d'amour dans les cieux.
Et les saintes au pas rythmique
S'en vont, s'en vont à jointes mains
Enclore en le temple enfantin
Leur âme aux candeurs de cantique.
1)

Mon âme est tel vitrail gothique.

***
+

Ten slotte wil ik noch beproeven, een dichter te kenschetsen, van wie men
vruchteloos in de bestaande bloemlezingen een enkel

1)
1)

Roseaux.
Roseaux.
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vers zou zoeken; een dichter, die slechts een gering gedeelte van wat hij heeft
geschreven aan tijdschriften, vooral aan La Jeune Belgique uit de jaren 1882, 1883,
1884, 1885 heeft afgestaan, en die enkel maar zijn overdreven afkeer van alle
reklame diende af te leggen, om - door het uitgeven in één boekdeel van zijn beste
stukken, onmiddellik recht te verkrijgen op een plaats in de voorste gelederen van
de Frans-Belgiese groep.
Georges Khnopff is de twee jaar jongere broeder van de uitgelezen schilder en
tekenaar, Fernand Khnopff, de in Oostenrijk evenals in Duitsland en Engeland zo
terecht gevierde schepper van Memories, I lock the door upon myself, L'Offrande,
en zo menig ander werk, dat uitmunt door eigenaardigheid of diepte van gedachte,
intiem gevoel, fijne zielsanalieze.
Meester over de vorm als slechts de allerbesten, heeft hij genoeg aan de
hulpmiddelen van de oude, zo men wil - klassieke versiefiekasie, om zijn meeste
verzen een aristokratiese vormenvolmaaktheid bij te zetten, welke een parnassien
hem zou mogen benijden.
Een schier overdreven kiesheid, neen, schuchterheid, weerhoudt hem zo
algemeen, de bewegingen van zijn gemoed, de geheimen van zijn zieleleven uit te
spreken, dat mij van hem nauweliks een vijftal sonetten (Apathie, L'Appel) en liederen
bekend zijn, die een personeel, subjektief karakter vertonen.
Het meerendeel van zijn gedichten zijn wonderfijne woordvertolkingen ofwel van
zeer tere kleur- en klankschakeringen, ofwel van plastieke voorstellingen van alle
e

aard, ontleend aan de kunst van Sjiena en Japan of aan die van de 18 eeuw,
Watteau, Fragonard, Boucher.
Onder zijn vertolkingen van oog- en oornuansies zijn er verscheidene, een zestal,
welke betrekking hebben op de muziek van de klokken. Dat deze verzen, in opzicht
van taalmelodie, geensins achterstaan bij de melodieuste van Giraud, van Lerberghe,
Maeterlinck, zal de eenvoudige lektuur, met half gedempte stem, van Matin angélique
genoegzaam bewijzen.
Fluides, ronflantes, fêlées,
Sur les plaines contemplatives,
Fluides, rieuses, plaintives,
Les cloches, les cloches ailées.
Cloches d'or, cloches enfantines,
Si loin! tintantes, affaiblies,
Aux petites villes pâlies
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Cloches carillonnant matines.
Oh! lentes, par bribes, oh! lentes
Sonnent, lentes, atténuées,
Les plaintives exténuées,
Oh! lentes, lourdes, indolentes!
Alouettes tirelirantes,
Cloches dans les plaines rosées,
Cloches titillant aux croisées
Des petites villes souffrantes;
Nuance en allée en nuance,
Cloches, au fond de mes pensées,
Pattes d'oiselets effacées
Dans la neige de mon enfance!
Et la neige turbule et pleure,
La neige, la neige infinie,
Sonne, poudroiement d'harmonie,
Sonne, trainée, oh! lente, l'heure;
L'heure sur les cloches fêlées,
O l'église contemplative
L'heure idéalement plaintive
Des âmes de loin en allées!

Zijn woordvertolkingen van achttiendeeuwse schilderijen en tapijten zijn als een ronduit gezegd - mooiere voortzetting van Verlaine's Fêtes galantes, mooier, zeg
ik, vooreerst omdat zij meer stijl en karakter, ten tweede, omdat zij een veel rijker
afwisselend koloriet vertonen.
Le ciel semble sourire aux masques pirouettant
En vestes de satin étoilé de noeuds roses,
Des applaudissements semblent jaillir des choses
Dans le demi-jour attristant.
Les pianissimi susurant des violes,
Dans l'allée où la lune exquise vient s'asseoir,
Comme des papillons sur les ailes du soir
Bercent les rêves des corolles.
Et les faunes rieurs au fond des boulingrins
Se taisent, s'imprégnant des sveltes barcarolles
Qui règlent leur cadence au rythme des paroles
Et des ronronnants tambourins.
La lune qui palit sur les vestes de soie,
Les robes bouton d'or, les plumes, les colliers,
Les belles en litière et sur les cavaliers
Epand une si triste joie,
Et les chanteurs otant leurs masques de satin
Laissent pleurer le fard de leur morne visage,
Tandis que dans le bleu rêveur du paysage
Passent les chars blancs du matin.
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Is het niet te betreuren, dat George Khnopff, die zich sedert jaren zo veel moeite
geeft, om, bij middel van meesterlike vertalingen, de oriezjieneelste schrijvers van
Engeland, de Nederlanden en Duitsland aan het Frans publiek te doen kennen, er
niet eindelik toe besluiten wil, zijn eigen, zo in elk opzicht voortreffelik werk te laten
drukken?

Aantekening.
In een uitvoerig stuk, De Letteren in België, eerst in Le Mercure, daarna in
verscheiden Frans-belgiese en Vlaamse bladen overgenomen, stelt Eekhoud vast,
dat er, in België, geen publiek bestaat voor schrijvers, die zich van de Franse taal
bedienen. Na gewezen te hebben op de volstrekte onverenigbaarheid van smaak
en kultuur tussen de bedoelde artiesten en hun landgenoten, komt hij tot het besluit,
dat, na de overgrote en vruchteloos gebleven krachtsinspanning van de Jeune
Belgique, elke nieuwe poging volstrekt overbodig zal blijken. En dan gaat hij voort:
‘Door de Vlaamse Belgen, door de beginnelingen van zuiver Vlaamse afkomst,
in 't Vlaams opgevoed en in een Vlaams midden levend, zou er een heldhaftig en
overigens logies besluit moeten genomen worden, het Nederlands, hun eigen
moedertaal, dienden zij zonder aarzelen als litereere taal aan te nemen. Daar zij
verzekerd zijn, reeds van heden af in België meer lezers te vinden dan hun
Frans-schrijvende kunstbroeders, zullen zij daarenboven noch kans hebben gelezen
te worden te 's-Gravenhage en te Amsterdam.
De Vlaamse Beweging van heden staat breed open voor de hoge kultuur van
Frankrijk, Duitsland, Engeland en de andere landen.
Dit laat me dus toe, heden in alle overtuiging, in alle oprechtheid te verklaren, dat,
zo ik Vlaams kende en op de ouderdom was, om als literator te beginnen, ik niet
meer tegengehouden zou worden door de beweegredenen, die me in 1881 leidden.
Ik zou met voorliefde die waarlik schone taal gebruiken, waarin een Vondel en een
Bilderdijk schreven en waarin tans een Stijn Streuvels en anderen uitmunten.
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Vlakweg zet ik dus de jonge Vlamingen, die noch aarzelen, aan, niet meer op een
Frans publiek in België te rekenen, maar zich naar een andere richting te keren.
Ja, het beste, wat zij kunnen doen is, zich toe te leggen op het Vlaams, hun
moedertaal, die zij met fierheid zouden moeten spreken, die zij vooral dienden te
schrijven, opdat zij zich rechtstreeks kunnen wenden tot hun stambroeders van
Nederland, Oost-Indië en Zuid-Afrika.
Niets gaat de vreugde te boven, gelezen en verstaan te worden door het volk,
dat ook het midden, de omlijsting en de personen leverde, welke in een werk
voorkomen.’
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Nicolaas Beets
13 September 1814-13 Maart 1903
Door W.G. van Nouhuys.
Nu is hij heengegaan - de Nestor onzer schrijvers! - De man dien heel Nederland
heeft liefgehad, om dat eene, door allen gelezen boek, generatie na generatie. De
grijsaard, die daar in 't midden van ons land kalm van jaar tot jaar in de vaste
overtuiging leven kon, van onze literatuur met een meesterstuk verrijkt te hebben,
dat jong zal blijven nog lang na hem.
Voor onze letteren is het laatste de hoofdzaak. En dat doet ons met groote
dankbaarheid den man nastaren, als een der weinigen die een werk het aanzijn
konden geven, waardoor een tijdperk van onze literatuur-geschiedenis als een
kenmerk kreeg. Voor dien man zelven zal het opmerken van dien blijvenden roem
niet altijd iets verheugends geweest zijn. Immers de C a m e r a O b s c u r a was
een werk van zijn jeugd, een verzameling van kunst-producten hem zoo maar uit
de pen geglipt, en toen zijn jeugd voorbij was, hij zelf tot man gerijpt, vermocht hij
nooit meer te reiken aan wat hij jong als spelende gegrepen had.
1)
Er is voor mij iets als zelfbedrog in het motto, dat zijn boekje voorafging: Non
lusisse pudet, sed non incidere ludum: ‘Men schaamt zich 't spelen niet, maar 't
altijd door te spelen’. In de Derde uitgave van zijn C a m e r a komt hij er op terug.
Hij had in de Voorrede der Tweede ‘nieuwe vertooningen toe-

1)

Later verbeterd in ‘Nec’.
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gezegd’. En nu schrijft hij (in 1851): ‘Bijna twaalf jaren zijn verloopen en de
“toegezegde vertooningen” verschenen niet. Wel lagen, reeds op het oogenblik der
toezegging, eenige schetsen gereed, maar het spelen met de Camera Obscura,
waardoor ze tot een boekdeel zouden zijn aangegroeid, moest ophouden. De tijd
van het incidere ludum, waarvan mijn motto gesproken had, was met nadruk daar.
Ik kon voortaan mijn instrument beter gebruiken.’
‘I k k o n v o o r t a a n m i j n i n s t r u m e n t b e t e r g e b r u i k e n ...’
Het staat er zoo geheel te goeder trouw. We mogen geen oogenblik twijfelen aan
de oprechtheid. Beets heeft gemeend dat Hildebrand's zwijgen van zijn willekeur
afhing. Misschien lukt het mij aan te toonen dat het zelfbedrog was.
't Is mijn doel hier over Hildebrand te spreken. Dan over Nicolaas Beets, den
dichter, ook nog over den essayist en filoloog. Aan anderen de taak den mensch,
den predikant en den hoogleeraar naar waarde te gedenken.
1)
Laat ik vooraf eenige data noemen . Zijn geboortedag vindt men hierboven. Van
1833 tot 1839 studeerde hij te Leiden in de godgeleerdheid, en in 't laatstgenoemde
jaar werd hij theologiae doctor. Van 1840 tot 1854 was hij predikant te Heemstede,
van 1854 tot 1875 te Utrecht, alwaar hij B. ter Haar opvolgde als hoogleeraar aan
de hoogeschool, welke hem in 1865 honoris causa tot doctor in de letteren benoemd
sten

had. In 1884 door zijn leeftijd tot aftreden genoodzaakt, zag hij zich op zijn 70
verjaardag op schitterende wijze door heel Nederland gehuldigd. Zijn werklust begaf
ste

sten

hem niet. Op zijn 87 jaar corrigeerde hij zelf de proeven van den 21
Camera, en kort geleden verscheen het laatste stuk van zijn ‘Nieuwe
Verscheidenheden op Letterkundig gebied’.

druk zijner

I. Camera Obscura.
Het verklaren van literaire verschijnselen zal altijd wel een ver-

1)

't Is mijn doel niet hier een levensschets te geven. Wie bizonderheden wenscht, verwijs ik
naar de uitgewerkte biografie van Dr. Jan ten Brink in Onze hedendaagsche letterkundigen.
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klaren bij benadering blijven. De hoofdzaak: het tot wording komen van zekere kunst
in een bepaalde persoonlijkheid, is en blijft, in de eerste plaats voor dien persoon
zelven, een mysterie. Hij zal vaak niet eens in staat zijn zèlf de relatieve waarde
van zijn werken onderling te bepalen. Als men Nicolaas Beets gevraagd had wat
hij hooger stelde: zijn J o s é , zijn K u s e r , zijn A d a v a n H o l l a n d of zijn
F a m i l i e S t a s t o k , ik twijfel zeer of hij wel het laatste genoemd zou hebben.
Wat Beets tot Hildebrand maakte was grootendeels zijn door-en-door
Hollander-zijn.
Potgieter heeft in zijn bekende beoordeeling gesproken van ‘Copijeer-lust des
dagelijkschen levens’, en terecht op het verband gewezen, maar te sterk op het
verschil, tusschen een streven als van de realisten omstreeks 1840 en de schilders
en dichters der groote eeuw. En wel voornamelijk omdat Potgieter, met zijn zin voor
het idealistisch-mooie, onze burgerlijke samenleving niet schilderachtig genoeg
vond.
De overeenkomst in streven is sterker dan 't verschil. Er heerscht in de
Nederlandsche schilderkunst zoowel als in de literatuur een doorslaande neiging
tot het reëele, tot het pozitieve. Laat ik bij de letteren blijven en Breêroo noemen,
om niet veel verder terug te gaan, en Hooft, die ondanks hoofsche eruditie den lust
niet weerstaan kon in W a r e n a r en S c h i j n -h e y l i g h het volk te laten praten;
de

dan Cats en Asselijn. Duikt te midden van het decadente der 18 eeuw niet Van
Effen op met zijn genre-stukjes van burgerlijke kunst, en zien we niet, midden in de
overheersching van het Werther-isme en andere buitenlandsche invloeden, in S a r a
B u r g e r h a r t en W i l l e m L e e v e n d , ondanks de ook daarin merkbare nawerking
van Engelschen invloed (Richardson c.s.), het zuiver Nederlandsche realisme
herrijzen?
Wel eigenaardig die herrijzenis eenige jaren vóór- en een paar tientallen na de
Fransche overheersching. Opmerkelijk ook het verschil tusschen de beide uitingen.
Bij Wolff en Deken het zich aankanten tegen een overheersching van vreemde
invloeden, vreemde zeden, vreemde taal, het opkomen voor het nationale tegenover
de mode-strooming (‘Een Hollandsche roman! Hede, ma chère, wel hoe vindt gij
dat?’ - ‘Ik lees geen Hollandsch; ik geloof ook niet, dat ik het zou kunnen lezen.’
Voorrede Sara Burgerhart.), een partij-kiezen voor
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het degelijk Hollandsch-burgerlijke met scherp critisch zien van de feilen der namaak
en naäperij van het uitheemsche, - bij Hildebrand dezelfde zucht tot weergeving in
zuivere, natuurlijke taal van het reëel-alledaagsche, maar.... met een critische
bedoeling in andere richting.
De Nederlanders hadden een harde les gehad.
Den dwepers met de ‘Franschjes’, het dansen om den vrijheidsboom was hun
leelijk opgebroken! En de restjes van 't vuur, nog brandende of gloeiende na de
Fransche invazie, na de weelde van een koning te hebben, werden deerlijk
uitgebluscht door de tierceering.
De beurs had moeten bloeden - een geestdrift verslappende aderlating.
En toen eindelijk de zware duim van Napoleon niet meer drukte, ademden zij op,
ontnuchterd, ernstig, geheel onder den indruk van de harde les.
Men had genoeg gehad, meer dan genoeg van alles wat over de grenzen kwam,
want bevrijdende Kozakken en Pruisen brachten ook al hun eigendommelijke
inconvenienten mee.
't Was beter met rust gelaten te worden. En men werd met rust gelaten - jarenlang.
Heldhaftig zijn kon men als 't moest, getuige de tiendaagsche veldtocht, maar vrede
ging toch boven alles. En de burgerij verknuste zich weer meer en meer in haar
eigen klein leventje van alledaagsch gedoe, klein tevreden met een eenvoudig,
burgerlijk bestaan zonder schokken en emoties, aankweekend maatschappelijke
en christelijke deugden, in Hollandschkalme degelijkheid. Tollens was haar dichter.
Maar wie jong waren in die dagen en met intellect en schoonheidszucht bedeeld
- zij hadden daaraan niet genoeg. Zij sloegen weer de oogen over de grenzen, waar
in volle fleur opleefde aan alle zijden de romantiek. En vooral trokken hen twee
grooten: Byron en Victor Hugo.
Nicolaas Beets leefde als student, als wordend mensch, geheel onder den invloed
van den eerstgenoemde. Wel een wonderlijk opvoeder voor een jong theoloog - de
ste

dichter van Childe Harold en Don Juan!.... Op zijn 21 jaar gaf Beets al een vertaling
van verschillende gedichten uit, twee jaar later door ‘P a r i s i n a en andere gedichten
van Lord Byron’ gevolgd. In J o s é , ‘een Spaansch verhaal’, in K u s e r , hoewel
eigen historie-stof ver-
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werkend, in G w y d e V l a m i n g is duidelijk de invloed der Byroniaansche
romantiek te onderkennen, en in zijn Gedichten zijn er eenige verzameld onder den
titel D e z w a r t e t i j d , waarmee Beets den tijd bedoelde toen hij geheel onder
Byron's invloed leefde. (Ik kom er nog op terug en zal aantoonen dat hij nog een
anderen zwarten tijd doorleefd heeft, die echter niet door hem als zoodanig erkend
is.)
Stel u nu voor: een jongmensch aan de hoogeschool, voortdurend levende in een
sfeer van romantische fantazie, onder de bekoring van naar grootsche schoonheid
strevende, in wilde vizioenen zwelgende kunstenaars, - en stel u hem dan ook voor
in zijn vacantie-tijd, weer teruggekeerd in de burgerlijke maatschappij der Stastokken
en Dorbeens, met zijn scherpen kijk al hun bekrompenheidjes en burgerlijkheidjes
waarnemend, - denk u de schrilheid der tegenstelling, op haar schrilst gevoeld door
een fijn-bewerktuigde als deze jonge man was, en met deze gegevens komt ge
vanzelf tot de concluzie: difficile satiram non scribere: 't was voor hem moeilijk, haast
ondoenlijk géén satire te schrijven.
Natuurlijk - géést moest er zijn, maar die was er; fijne smaak moest het criterium
worden, maar dien bezat hij; humor moest verzachten en afronden: daaraan was
geen gebrek. En zoo kwamen D e f a m i l i e S t a s t o k , E e n o u d e k e n n i s ,
E e n o n a a n g e n a a m m e n s c h i n d e n H a a r l e m m e r h o u t en later D e
f a m i l i e K e g g e als vanzelf tot wording, alle met dien fijnen, oolijken zin voor 't
belachelijke kantje, 't zij hij ons in de binnenkamer van Stastok of op de klassieke
verguld-partij brengt, dan wel met Mr. Hendrik Johannes Buijs door de heete straten
der ongenoemde stad of met Nurks door den Haarlemmerhout laat wandelen.
1)
De satire zij goedhartig - 't blijft satire, en ik geloof niet dat oom en tante Stastok
of de gastvrije Kegge ooit vermoed hebben, welk een venijnig addertje zij in hun
respectieven neef en onsterfelijken vriend aan hun boezem gekoesterd hebben! om een beeld uit de romantiek dier dagen te gebruiken.
Trouwens - de spot werd gevoeld. De jonge schrijver kreeg aanmerkingen, of min
gewenschte hulp: men trachtte de origineelen aan te wijzen van zijn Camera
Obscura-beelden.

1)

Al is zij ‘de eenige die niet onder des schrijvers antipathieën behoort.’ (Potgieter.)

Groot Nederland. Jaargang 1

486
In de Narede van de tweede uitgave schertst Hildebrand met die pogingen:
‘Men heeft zich ook hier en daar beijverd de origineelen aan te wijzen der personen
die ik heb opgevoerd, en ik heb tot mijne groote voldoening bevonden, dat men, in
iedere stad waar ik al of niet verkeerd heb, zes of zeven menschen wist op te
noemen, van welke allen men my om het zeerst opdrong dat zy het waren die voor
dit of dat portret gezeten hadden. Ik dacht waarlijk niet dat er zóó vele Nurksen of
Stastokken op dit benedenrond hunne beminnelijkheden ten toon spreidden, en sta
verbaasd van den gedienstigen ijver waarmee de vingers naar hen worden
uitgestoken. Echter kan ik het goede publiek deze kleine genoegens niet betwisten
of kwalijk nemen; maar ik neem de vrijheid aan het motto van Anonymus in het nog
altijd onuitgegeven boek te herinneren, en in gemoede te verklaren dat mijn Chambre
Obscure argeloos geplaatst wordt; dat ik er niet aan wend of keer, en nooit eenige
beweging maken wil, om haar op eene onbescheidene wijze te pointeren.’
We voelen dat de satire raak was geweest. Het was Hildebrand gelukt in eenige
typen te belichamen zuiver menschelijke, tevens specifief burgerlijk-Hollandsche
eigenschappen. Ieder herkende - niet zichzelf, maar een buurman. Toch was er
geen scherpheid in; een zekere wereldwijsheid behandelde alles
gemoedelijk-glimlachend. Er was in den schrijver iets aanwezig wat de satire
verzachtte, de pijlpunten van zijn geest afrondde: een goedaardige h u m o r .
Maar de waarde aan zijn werk geeft de eerste, omdat zij het meest oorspronkelijk
was. Zijn critisch zien van de werkelijkheid, waarbij hij alles toetste aan zijn fijnen
smaak, zijn echt-Hollandsch talent van vlakke realiteits-weergeving, zoodat we
herkennen zelfs wat we nooit zagen, zijn gansch eigen glimlachende kijk op personen
en dingen om hem heen, geven aan zijn puntig gestileerd proza iets zoo sterk
karakteristieks, dat het voor een ander onnavolgbaar is. Over zijn taal straks meer.
Zijn humor.... Hoe dikwijls die hem te hulp komt, hoezeer hij onafscheidelijk lijkt
van zijn satire, niet daaraan dankt zijn werk het meest oorspronkelijkheid.
Er is iets geïmporteerds in. Niet alleen de romantiek van Lord Byron, ook de humor
kwam, sedert de dagen van Sterne, van
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over de Noordzee tot ons. Toen Beets begon te schrijven, was juist een Engelsch
auteur gestorven, Charles Lamb, van wien een biograaf getuigt: ‘Zijn talent bestond
uit dat mengsel van fijne gevoeligheid en ironische blijmoedigheid, van realiteits-zin
en paradoxale opmerkingsgave, van schuilgaand meegevoel en openhartige
zelfliefde, die samen den h u m o r vormen.’ Vinden wij in deze definitie niet tevens
een zijde van Hildebrand's talent gekarakterizeerd?
Beets heeft het gevaarlijke van den humor zeer wel gevoeld. In zijn eigen stukje
over Humoristen, - lang niet het gelukkigste of geestigste product van zijn pen! heeft hij het over het noodlottige van de humor-overheersching. ‘Eerstdaags eene
humoristische revolutie, eene op end'op humoristische orde van zaken; met een
h a r t r o e r e n d e o u d e v r i j s t e r o p d e n t r o o n ; met een kring van
s e n t i m e n t e e l e d a g l o o n e r s tot ministers.’ Ik spatieer. Want zelf heeft hij
niet altoos dat hartroerende en sentimenteele van den humor weten te ontwijken,
evenmin als hij geheel aan de nawerking der romantiek ontsnapt is. Ik kan volstaan
met te wijzen op de historie van 't Diakenhuis-mannetje, en op het geval Van der
Hoogen - Suzette Noiret.
D e C a m e r a O b s c u r a is in haar beste stukken hoofdzakelijk het product
van critisch zien door een smaakvol waarnemer. Hij ergert zich niet aan het
waargenomene, hij maakt er zich niet fel spottend vroolijk over, hij plaatst het goelijk
glimlachend zóó voor ons, dat we, de realiteit herkennende, tevens tal van juist
lachwekkende kantjes scherp verlicht zien. Hij zet het waargenomen in het zonnetje
en doet dat met zooveel talent, dat het ons bekoort en vermaakt tegelijk.
Maar.... en hier kom ik tot een gevolgtrekking, die zoo ze door den auteur zelven
niet onder woorden gebracht, toch door hem gevoeld is: in haar hoedanigheid van
voor een groot deel s a t i r i e k e kunst te zijn, ligt tevens de aanwijzing dat ze den
kunstenaar zelven maar een tijdlang voldoen kòn. 't Was spel, spel van talent, geest
en humor, spel zoo volmaakt, dat het den speler de bewondering van een heel volk
verwierf, maar.... als spel uitteraard zeer tijdelijk. ‘Men schaamt zich 't spelen niet,
maar 't altijd door te spelen.’
Ik kon voortaan mijn instrument beter gebruiken.
Er is in Beets' Voorlezing over Auguste Barbier, een lezing van den bijna 70-jarige
(Zij dateert van 1882. Zie Nieuwe Verscheiden-
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heden op letterkundig gebied I.), een gedeelte dat ook een verklaring tracht te geven
van Barbier's latere onvruchtbaarheid, welke verklaring geschreven lijkt als met
toepassing op hemzelf. Heeft hij ze als zoodanig bedoeld? Wie zal 't zeggen? Ik
acht de verklaring merkwaardig. Beets zegt van Barbier's drie voornaamste
dichtbundels: ‘(zij) zijn de vrucht van niet meer dan een tijdperk van zes, zeven
jaren, tusschen het vijf- en zevenentwintigste en het tweeëndertigste van des dichters
leven....
Na zoo schitterend begin, is de grootere helft van een lang leven voorbijgegaan
zonder dat de stem van Auguste Barbier meer gehoord werd, of, indien nog wel
gehoord, voor die van den dichter der Jambes erkend werd.’
Verander den naam Auguste Barbier in Hildebrand, stel voor ‘dichter der Jambes,’
‘schrijver der Camera Obscura’ en de zin blijft dezelfde.
‘Hoe is dit te verklaren?’ vraagt hij verder.
Ik wil een gedeelte van de merkwaardige verklaring overschrijven.
‘Laat ons in de eerste plaats opmerken dat kracht niet noodzakelijk met rijkdom
gepaard gaat, en dat groote genieën wel dikwijls, maar niet noodwendig zeer
vruchtbaar en veelzijdig zijn; en voorts dat de kracht van Barbier op het gebied der
satire lag, dat de kracht der satire eenzijdigheid is....
Het is een ieder niet gegeven een kerkorgel te zijner beschikking te hebben als
Victor Hugo. En die een meester is op het sifflet van den hekeldichter, zelfs al is hij
een Auguste Barbier,.... het is niemand vergund er vijftig jaar achtereen gehoor mee
te verwerven of het zoo lang tot eigene voldoening te bespelen.
Juvenalis, die zijn eerste satire schreef na meer dan veertig jaar oud te zijn
geworden, bracht het vóór zijn tachtigste nauwelijks tot een zestiental en zond dit
eerst toen in 't licht. En Barbier, die tusschen zijn vijfentwintigste en tweeëndertigste
levensjaar er meer dan vijftig op elkaar volgen liet, moge daarmede zijn geest niet
hebben uitgeput, maar hij had zijn instrument afgespeeld.’
Het zijn deze woorden, die ik mutatis mutandis op Hildebrand toepasselijk acht.
En Beets' eigen zeggen: ‘ik kon mijn instrument beter gebruiken’ moet in verband
met het bovenstaande aldus geëmendeerd
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worden: ‘Als Hildebrand had ik mijn instrument afgespeeld, als Beets koos ik mij
andere.’ Met het eene werd hij een geliefd prediker en vóór ik naga wat hij met een
ander, voor hem niet nieuw, bereikte, dien ik nog iets te zeggen van een bizondere
verdienste der C a m e r a O b s c u r a , behalve de boven reeds genoemde.
Die verdienste berust in de t a a l .
In de Narede der eerste uitgave schreef hij:
‘Soms verbeeld ik mij dat deze bundel papier eenige verdienste zou kunnen
hebben ten opzichte van onze goede moedertaal. Tot nog toe had zij voor den
gemeenzamen stijl niet veel aanlokkelijks. Ik ben evenwel de eerste niet die het
waagt haar het zondagspak uit te trekken, en wat natuurlijker te doen loopen. Ik
hoop dat ik mij niet te véél vrijheden zal hebben veroorloofd’....
Aan wie dacht Hildebrand als zijn voorgangers in dat opzicht?
de

de

Aan onze blij- en kluchtspeldichters in de 17 en 18 eeuw? Aan Justus van
Effen - of wel aan Wolff en Deken die den briefstijl kozen omdat ‘zo een brief moet
in een natuurlijken, vloeienden, ongebloemden stijl geschreven zijn; en zo na aan
de dagelijksche gesprekken komen als doenlijk is’ (Corn. Wildschut).
In elk geval, aan Hildebrand gelukte het ons proza weer een verjongingskuur te
doen ondergaan: het te ont-deftigen. En dat werd door Potgieter, die allerminst zijn
bedenkingen voor zich hield, volmondig erkend.
‘Eene hoofdverdienste van het boek hebben wij, onder onze beschouwing der
opstellen, herhaalde malen ter loops geprezen; wij moeten er nog eenmaal op
terugkomen: het is de stijl, de taal. Wij weten niet, ook na twee, drie malen lezens,
wat meer toejuiching verdient: de waarheid van opmerking, in welken geest dan
ook, of de gelukkige uitdrukking der gedachte. Het Hollandsch - Hildebrand heeft
de taal te lief, om niet gaarne haren lof in den zijnen te hooren, - het Hollandsch is
ons nog rijkere mijn gebleken, sedert zijn talent er zoo vele nieuwe, te lang
1)
voorbijgeziene, te achteloos verzuimde aderen in ontdekte.’
Vanzelf kom ik hiermee tot het andere gebruik, door Beets

1)

Ik cursiveer. Wie zich overtuigen wil van de zorg, door Beets bij voortduring aan elken nieuwen
druk besteed, leze de alleszins interessante studie van Dr. Joh. Dyserinck.
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van zijn taal gemaakt, waarbij zijn streven naar natuur en eenvoud, naar 't zoeken
van 't directe woord hem evenzeer een eigen plaats zou doen innemen, zij het ook
dat hij op die plaats niet die beteekenis voor onze vaderlandsche letteren zou
verwerven, welke zijn C a m e r a O b s c u r a hem als proza-schrijver gaf.

II. Gedichten.
Nicolaas Beets als dichter....
Wanneer wij Beets als zoodanig recht willen doen, dan moeten wij vooral in het
oog houden wat hij als dichter gewild heeft. A l s t o t z e l f s t a n d i g h e i d
gekomen dichter.
In 1857, Tollens herdenkend in een met veel waardeering geschreven opstel,
zegt hij: ‘hoe vreemd het klinkt, bijna niemand begint met oorspronkelijk te zijn. Het
Eigene wordt gemeenlijk het laatst gevonden; de Zelfstandigheid, in de wrijving met
anderen. Want zichzelf te Zijn zou veel gemakkelijker wezen, indien zichzelf te
Kennen niet zoo zeer moeielijk was.’
Bij Beets doet zich het opmerkelijk verschijnsel voor, dat hij zoo goed als geheel
oorspronkelijk was in zijn proza, toen hij nog grootendeels onder den invloed van
anderen dichtte. Het zou dan ook onbillijk zijn hem naar zijn eerste dichtwerken te
beoordeelen, ontstaan in een tijd dat de buitenlandsche romantiek, in 't bizonder de
invloed van Byron, hem overheerschte. Lang heeft dit trouwens niet geduurd. We
weten met juistheid wanneer Beets zich van het Byronisme los begon te voelen. In
1840 verscheen zijn P r o z a e n P o ë z i e , en dit werd voorafgegaan door een in
'39 geschreven gesprek tusschen den dichter en een dubbelganger Starter, welke
den eerste kapittelde over zijn navolgen van den Engelschen bard. De invloed van
Byron op de jongeren wordt gevaarlijk genoemd. En wel kenmerkend is het, ook in
verband met de latere producten van onzen dichter, dat alleen de inhoud op zich
zelf, het scepticisme en pessimisme tot een veroordeeling van Byron's poëzie leidde.
Ik vind hierin deze opmerkelijke woorden: ‘indien de kracht van zijn genie er den
dichter zelven ook boven verheft, niet hetzelfde is te verwachten van de zwakkeren,
die hem lezen. Voor hen blijft de belangwekkende weekheid hare bekoring behouden,
en de dichter zal, tenzij hij
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herroept wat hij gedaan heeft, het verdriet hebben, naargeestigheid, menschenhaat
en zelfgenoegzamen trots - want niets is hoogmoediger, dan die verwaande
weemoed, die op menschen van een gelukkiger gestel als met verachting neerziet
- te hebben in de hand gewerkt.’
En hoe voortaan bij het beoordeelen van Byron's gedichten argumenten van
godsdienst en zedelijkheid den doorslag bleven geven, blijkt ten volle uit het in 1848
geschreven ‘Een Woord over Lord Byron's poëzie’, waaraan ik voor mijn doel alleen
het volgende heb te ontleenen: ‘Die door Gods genade niet rijp is om den
subjectieven Byron objectief te beschouwen, die als mensch niet tegen hem over,
die in de kracht van eens christens geloof niet boven hem staat, moet van de lezing
zijner poëzie worden teruggehouden, of die ten minste niet dan onder leiding van
een zoodanige aanvangen.’ De stileering moge niet logisch zijn - de bedoeling is
duidelijk.
Beets maakte zich in 1839 van Byron los. Zijn D o n J o s é , zijn G w y d e
V l a m i n g , zijn K u s e r hadden de duidelijke blijken gedragen van den ‘zwarten’
invloed. A d a v a n H o l l a n d moest gelden als een vrij-wording. De opdracht al
dadelijk aan den zoo puur Hollandschen Tollens getuigt ervan, en in het gedicht
zelve vinden wij zijn bekeering duidelijk geboekstaafd. Zie Ada in haar smart op
Texel.
O, Velen dragen 't leed van 't leven,
De hardheid van een moeilijk lot,
Hun toebedeeld van onzen God,
Door zich in tranen toe te geven,
Behagen scheppende in de smart,
En dwepende in 't gebroken hart.
Zij wanen Gode te behagen,
Door wat Hij tot beproeving zendt
Met een geknakte kruin te dragen,
Trotsch op 't gewicht van hunne ellend;
- Maar 't bloedend harte te genezen,
Uit waar geloof, met moed, en kracht
Uit rein besef van plicht gerezen,
In zelfverloochening betracht;
Geen enkle smarte te vergeten,
Maar sterk te zijn bij iedre smart Ziedaar wat waarlijk deugd mag heeten;
Ziedaar de kracht van Ada's hart.

1)

Ik cursiveer.
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In verband met het bovenstaande is commentaar hierbij geheel overbodig.
Beets had zijn studiën voltooid. Zijn Sturm- und Drang-periode, zijn tijd van
Byroniaanschen Weltschmerz was voorbij. Als predikant in een klein-Hollandsche
omgeving, blijmoedig Christenherder, gezond, verstandig, degelijk, zou zijn lier
voortaan gehanteerd worden in dienst van geloof, deugd, vaderland en huisgezin.
De Hollander, een tijdlang meegepakt door de romantische fantazieën van een
uitheemschen bard, keerde voorgoed naar huis en haard terug, en kende nu geen
hooger ideaal dan in zijn eenvoudig lied zijn heele volk zijn innigste gevoelens te
doen kennen. Verheugd dat onze dichtkunst aan den dwang van het klassieke
ontgroeid was, legde hij zich toe op waarheid en natuurlijkheid en eenvoud. Hierin
lag voor hem het geheim van het populaire. Ook hem zweefde evenals aan De
Genestet het ideaal voor van ‘volksdichter’ te zijn, niet te schrijven voor enkelen:
'k Wil aan geheel mijn volk behooren,
Mijn ernstig woord, mijn vroolijk lied
Moet zijn voor aller hart en ooren.

't Is dan ook geen toeval dat we zijn ‘Verpoozingen op letterkundig gebied’ (Eerste
uitgave 1856.) geopend zien met een Voorlezing over H e t P o p u l a i r e . Hierin
spreekt hij van de verfrissching die het opnieuw uitgeven der Volkspoëzie van
vroeger eeuwen gebracht heeft over onze literatuur.
‘Een bijzondere aanspraak op lof en dank moet aan (de) Volkspoëzie worden
toegekend. Het is dat zij metterdaad de hedendaagsche poëzie verjongd heeft. Dat
het weder ontwaakt gevoel voor haar natuurlijk, haar eigenaardig schoon, door het
beluisteren, het opvangen van hare klanken, de Kunstpoëzie, van het eindeloos
overgieten en overhalen der voortreffelijke klassieken afgemat, met een nieuw leven
doordrong en nieuwe kunstvormen aan de hand gaf’....
Laat vooral niemand denken dat populair-zijn een minderwaardigzijn beteekent.
‘Wat de hoogste lof van een Luther, van een Cats, van een Vondel, van een
Shakspere, van een Burns, van een Béranger heeft uitgemaakt, is niet voor Jan en
Alleman. Het geheim der populariteit, dat geenszins het geheim is eener verachtelijke
kunstgreep, ligt evenmin te grabbelen voor die het zoekt
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op een der benedenste trappen van den tempel der kunst.’ (De cursiveering is van
Beets.) - Iets verder zegt hij: ‘het instrument van den populairen toon is het volledig,
is het welbesnaard menschelijk hart,’ en aan het slot van zijn Aanteekeningen noemt
hij als sleutel van het Populaire ‘een gelukkige toepassing van de volgende
beginselen: 1. Reken op den Mensch, en slechts op den Mensch. 2. Misken den
Mensch niet. 3. Spreek als Mensch. 4. Wees uzelf.’
Schrijvend over Bilderdijk, wil hij verklaren waarom de door hem zoo hoog gestelde
dichter nooit populair werd, en zegt: ‘Populair dichter is men door zijn vormen, door
zijn onderwerp, bovenal door zijn persoonlijkheid. De schoonheid van den vorm
moet tot ieders hart spreken. Het onderwerp moet zijn van algemeen belang, 't zij
nationaal, 't zij gemeenschappelijk. De dichter zij een persoonlijkheid in welke een
natie of de menschheid een harer organen ziet en liefheeft.’
We voelen in dat alles hoe hoog Beets den volksdichter stelt, en we kunnen er
zeker van zijn dat hij niets liever zou wezen dan dat. Hij was zoo door en door
nationaal, Hollander in merg-en-been, met liefde voor onze historie, ons Vorstenhuis,
het Hollandsche landschap, het Hollandsche huisgezin.
Denk aan Kuser, aan Ada van Holland, aan zijn zang ‘Op het veld bij Heiligerlee,’
op den gedenkdag van den Slag van Waterloo.
Hoor hem in 1819 de latere koningin Sophie het welkom toeroepen als bruid van
den Erfprins:
O Koningsdochter, Vorstenbruid!
Oud-Holland strekt zijn armen uit,
Om u met vreugde en eer te groeten;
Want vroolijk vloog de mare rond,
Dat gij de prinselijke voeten
Haast zetten zoudt op Hollands grond.
Ons Haagsche Hof zich fier betoont
Op al den luister, die het kroont,
En roemt op Keizerlijke Vrouwen;
Maar 't harte trekt, om 't lieflijk hoofd,
De schoone leest van haar te aanschouwen
Die aan onz' Erfprins is verloofd. Enz.
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En tot hoogen leeftijd zal die belangstelling in het Haagsche Hof onverzwakt blijven.
Het Hollandsche landschap.... 'k Behoef wel niet van al de verheerlijkingen onzer
natuur, liefst in najaarsstemming, te gewagen. We voelen hoe de dichter met haar
heeft saamgeleefd.
Het huisgezin.... Als we er bij nemen zijn kring van vrienden, - dan hebben we
een domein, waar hij nooit moede werd stof te zoeken voor zijn verzen. En hij heeft
er geschreven vol roerende innigheid, zoo ècht van sentiment dat er iets in ons
natrilt bij het lezen, verzen van geluk, van ontroering, van smart en van berusting:
treffende ‘onder-onsjes’ vol bekorende intimiteit.
In zijn beste oogenblikken had hij de gave van het innige, aandoenlijke, met fijne
trekken te volmaken. Reeds in 1840 in A d a v a n H o l l a n d deed hij voorgevoelen
wat hij in het huiselijke genre geven zou. Zie dit fragment:
Zij greep haar moeder vast om 't midden,
En bracht ze tot haar zetel weer,
En knielde bij haar schoot terneer,
En hief twee handjes, blank en teer,
Op om haar zegen af te bidden.
O, lieflijk was zij dus geknield;
Daar, als zij 't hoofd voorover hield,
Geheel de schat van blonde lokken,
Gelijk een stroom van gouden vlokken,
Terneer vloeide in haar moeders schoot,
En liet den hals van marmer bloot Want zie, opdat zij neergebogen
De hand te beter voelen mocht,
Wier zegen zij zoo ijvrig zocht,
Had zij den sluier afgetogen.

Er is, getuige die ‘hals van marmer’, van 't overgenomen mooi der romantiek in,
maar is niet die trek aan 't slot een heerlijke vondst, alleen hem ten deel vallend die
met zijn gansche ziel een toestand doorvoelt?
Ondanks dat alles maakt Beets op mij niet den indruk van een groot dichter. Er
zijn maar weinig gedichten die een volkomen harmonisch geheel vormen, en er zijn
er heel wat die maar nauwelijks dien naam dragen kunnen.
De verklaring van het een en het ander vind ik ten deele in een Beets eigen sterke
neiging tot didactiek, en in een, bij een
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man van zoo fijnen smaak, haast onverklaarbare afwezigheid van zelf-critiek.
De zucht tot didactiek.... Ze is het gevolg van een onzen Hollanders blijkbaar
ingeboren ongeloof aan de macht der schoonheid op zichzelf. Er zijn zoovéel
Hollandsche dichters en schrijvers geweest die meenden dat de kunst 't niet alleen
àf kan, die haar een handje wilden helpen. En ze wil nu eenmaal niet geholpen
worden, dan raakt ze verstoord in den letterlijken zin: de innerlijke harmonie wordt
verbroken.
Ik neem hier didactiek in den zin, niet alleen van leerend, maar ook van
moralizeerend of bespiegelend, in één woord ‘w i j s h e i d -brengend’ in wat op
zichzelf als hoogste verdienste s c h o o n h e i d hebben moet, en zal als voorbeeld
twee van Beets' meest bekende gedichten aanhalen. 't Eerste is het N a j a a r s l i e d .
Bij een aandachtige beschouwing bestaat dit voor vijf-achtste uit apprecieering:
bewonderend, geestdriftig, maar toch ook grootendeels vast- en op-prijs-stellend
aantoonen. We hooren:
Ik ken geen schooner kleuren
Dan die van 's Hollandsch bosch
.............
Ik ken geen zoeter geuren, enz.
Ik ken geen schooner zangen
Dan vink en lijster slaakt,
.............
Ik ken geen schooner luchten
Dan waar de herfst mee praalt,
Als 't zonlicht nederdaalt
En dorpen en gehuchten
In goud en kleuren maalt.

Tot hiertoe is 't een opsomming - een verhalen, bewonderend en welsprekend, maar
toch een vrij kalm detailleerend en beschrijvend verhalen van wat den dichter als
schoon getroffen heeft. Maar nu komt er als een ontroering over hem en 't beschrijven
wordt schilderen en vermooien met verbeelding:
Dan rijzen blanke rotsen
En donkre bergen op,
Begroeid met ruige bosschen,
Verguld aan rand en top.
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Dan spelen alle verven
Dooreen met stille pracht.
Totdat ze, schoon en zacht,
Versmelten en versterven....

Hiermee is eigenlijk het gedichtje uit. De schoonheids-ontroering vervloeit in een
stemming van weemoed - de stemming van een mooien herfst-avond.
Maar de dichter heeft - jammer genoeg - dit niet gevoeld. Het couplet moest niet
alleen vol, er moest als een wijsgeerige toepassing komen van dat versterven. En
om die te verkrijgen is 't niet voldoende dat die kleuren in haar schakeeringen zoo
mooi zijn, is 't niet voldoende dat ze in haar kwijning ontroering in ons wekken, neen
- die kleuren moeten wat zèggen, een wijsheidje aan den man brengen. En nu
krijgen we dit couplet zóó:
Dan spelen alle verven
Dooreen met stille pracht.
Totdat ze, schoon en zacht,
Versmelten en versterven,
En zeggen: ‘Het wordt nacht!
Weer is een dag vervlogen;
Welhaast een jaargetij;
Een jaar gaat voor uw oogen,
Gelijk een damp voorbij.’

Is 't niet onbegrijpelijk en bedroevend, dat een man, blijkens zijn beoordeelingen
1)
van Vondel, Staring , Tollens, Bilderdijk, bedeeld met een fijnen smaak en veel
gevoel voor poëzie, den indruk van zijn eigen werk op deze wijze zoo jammerlijk
bederft; dat hij niet gevoeld heeft hoe hopeloos banaal hij werd met dat ‘goeden
nacht!’ laten z e g g e n van die ‘verven,’ gevolgd door een kleppermans-rijmelarijtje
tot slot!
Een tweede voorbeeld van datzelfde euvel biedt het even bekende B i j e e n
kind:
Wat slaapt het zacht, op 't blauwsatijnen kussen,
't Onschuldig kind in 't derde levensjaar!
Hoe geestig dringt zich 't poezel handje tusschen
't Azuur der zijde en 't goud van 't vochtig haar:

1)

Merkwaardig is het dat hij, als 't anderen betrof, wel degelijk voelde wat ‘de harmonie van het
geheel stoort.’ Zie wat hij zegt over het bij een nieuwe uitgave weglaten van een couplet uit
Staring's H e r d e n k e n (Verscheidenheden V, blz. 137).
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Wat schuilt er glad een voorhoofdje in die lokken;
Hoe kleurt de slaap de wangen gloeiend rood,
En heeft, als hij het mondje half ontsloot,
De kleine lip ten glimlach opgetrokken!

't Is een doorvoelde, emotie-volle schildering, dit couplet, en Alberdingk Thijm heeft
terecht dat ‘blauwsatijnen kussen’ verdedigd tegen de zoozeer Droogstoppelige
aanmerking van Multatuli. Maar let nu eens op hoe in het volgende couplet de dichter
met den moralist te doen krijgt.
O laat me een kus op 't mollig knietje geven,
In argloosheid en eenvoud blootgewoeld!
Gij zult toch niet ontwaken, als gij 't voelt?
De slaap is vast in 't derde jaar van 't leven.

Hier zijn we op 't randje. Nu gaan we er over heen. De bewonderaar begint te
betoogen.
Daar komt een tijd als geen vermoeidheid baat
Om 't brandend hoofd in sluimering te sussen;
Wanneer de rust de valsche peluw haat....
Maar gij slaapt zacht op 't blauwsatijnen kussen.
Gelukkig kind; ik wenschte als gij te zijn enz. enz.

De mooie indruk van 't begin wordt bedolven onder een vracht levenswijsheid. We
zijn er heelenal ‘uit’! Nu moge men in dat gedicht de afdwalingen en uitweidingen
gedeeltelijk het gevolg achten van de zucht der romantiek om overal tegenstellingen
te geven, (Zie Jacob Geel in de voorrede tot zijn Onderzoek en Phantasie, naar
aanleiding van Hildebrand's Vooruitgang), onmiskenbaar is ook de onbedwingbare
lust tot moralizeeren.
Ik kom nu tot het tweede punt: de afwezigheid van zelf-critiek.
Beets heeft in een van zijn opstellen - de plaats is mij op dit oogenblik ontgaan gewezen op de gevaarlijke wisselwerking tusschen een alles mooivindend publiek
en een voor zichzelven niet streng artiest. Zijn werk zelf is er een illustratie van.
Hij is een populair en bemind dichter geworden door menig hartelijk, eenvoudig
of stichtelijk vers, door een ongekunsteldheid die velen moest aantrekken; hij heeft
met gedichten als ‘Wanneer de kindren groot zijn’ veler hart voorgoed gewonnen,
zijn huis heeft hij als tot een glazen huis gemaakt, waarin heel zijn volk zien mocht
zijn geluk en zijn leed. Alles moest het weten van
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zijn eerste, van zijn tweede huwelijk, van de kinderen, wier klimmend aantal hem
dichtens stof is. Mèt hem mag ieder ‘achter de deur staan’ (E e n
d r i e k o n i n g e n -l i e d ) en luisteren. We danken aan dit zich éen voelen met zijn
volk menig lief, intiem gedichtje, in soms zeer zuiver klinkenden toon van
vertrouwelijkheid en innigheid. Maar.... maar.... de sympathie, hierdoor Beets van
alle zijden toegestroomd, heeft zeer nadeelig gewerkt op zijn kunst, heeft blijkbaar
hem voor eigen werk verblind, en we vinden nu als gezaaid al die voortbrengselen
van huiselijke dichtkunst, die hij stil in een la van zijn schrijftafel had moeten bewaren,
die voor zijn kinderen waarde kunnen hebben, maar zijn naam als dichter niet anders
dan schade doen.
Dit lot deelt voor een groot deel zijn stichtelijke poëzie. Ook hieronder vindt men
enkele verdienstelijke, stemmingvolle verzen, maar vele waren beter ongedrukt, in
elk geval on-hèrdrukt gebleven. Zoo wordt een ‘Vijftal gewijde liederen’ geopend
met een in Beurtzang berijmde, haast schreef ik parodie, op de grootsche
Logos-tragedie van Johannes I, vs. 1-11.
V o e l d e de dichter hier nu niet hoe ver hij bleef beneden zijn taak? - met rijmpjes
als deze:
In den beginne bracht het Woord
Deze aarde en alle heemlen voort.
Gods Geest zweefde op den duistren plas;
God sprak: Daar zij licht. En 't licht was.

Genoeg hierover. Ik repte boven van een ‘zwarten tijd’ die niet door Beets als
zoodanig genoemd werd. Ik bedoelde hiermee den tijd, toen zijn predikantschap,
zijn ‘godsdienst’ hem zoo geheel beheerschte dat hij t e g e n o v e r de kunst ging
staan, indien deze niet in den door hem gewenschten vorm zich openbaarde. Uit
dien zwarten tijd dateert een merkwaardig, om den inhoud merkwaardig-treùrig
gedicht. Het is gericht tegen de groote tragédienne Rachel. Ik moet er hier een
fragment uit citeeren.
O Rachel! Toen uw zwarte lokken
U slordig hingen voor 't gezicht,
Toen heeft zich, naakt en mager wicht,
't Meelijdend hart u aangetrokken,
En uit den nacht gebracht in 't licht.
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De goeden, de eedlen, en de grooten
Wedijverden voor u in gunst,
En door de koningen der kunst
Werd u de weg des roems ontsloten;
Elk hunner gaf u - wat hij had;
Elk hunner wees u - wat hij kende;
Ondankbaar zoo gij 't ooit vergat!....
Maar hadde u in die groote stad,
Als ge in de dagen dier ellende
Uw bedelbrood met tranen at,
Eéns Christens mond het brood geprezen,
Dat uit den hemel is gedaald,
Uw ziele bij haar God bepaald,
Hij hadde u beter dienst bewezen,
Waarbij geen andre goedheid haalt;
En, mooglijk, ware u 't licht gerezen,
Dat van het kruis van Christus straalt.

De ‘dochter Sems’ had dus, in plaats van groote ‘treurdichtspeelster’, bekeerd
moeten worden tot christin. Misschien was 't nòg niet te laat:
Het strale u nog! Het overschijne
Den lichtglans, waar uw hoofd van blinkt;
Tot dat gij aan zijn voeten zinkt,
Voortaan geen andre, dan de zijne!
Tot dat gij roept met luider keel:
‘Mijn Heer, mijn God, mijn rots, mijn deel!’
Tot dat gij nederwerpt de kronen
Der Phedra's en der Hermionen,
En elke rol en iedren schijn
Vergeet, om zondares te zijn;
............
Tot dat ge een wereld zult beklagen
Die roemt in de evangelie-leer,
Maar mooglijk luide rouw zal dragen,
Als ze u moet afstaan aan uw Heer.

Had ik niet het recht om van een ‘zwarten tijd’ te spreken? Houdt de stemming van
dit gedicht uit 1846 geen verband met de betuiging van 1851: ‘ik kon mijn instrument
beter gebruiken,’ en kan hierdoor misschien verklaard worden het mij in mijn jeugd
zoo dikwijls ter oore gekomen gerucht, dat er een tijd was waarin Nicolaas Beets
maar weinig meer ophad met Hildebrand's arbeid?
Wanneer ik, in verband hiermee, naar nog een verklaring zoek voor het feit, dat
Beets geen gróót dichter geworden is, dan
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meen ik die ook te vinden in een zekere begrensdheid. Hij was niet een der grooten
die, op de breede geestes-stroomingen van hun tijd meedrijvend, zichzelf een koers
vinden, door alles te overzien; in zijn meer specifiek Hollandsch populair- en
stichtelijkzijn bleef zijn horizon begrensd, en voelde hij weinig voor den geestelijken
arbeid van anderen op een gebied dat niet het zijne was.
Dàt had Jacob Geel al gevoeld toen hij optrad tegen den jongen schrijver van
V o o r u i t g a n g , het geestdriftig pleidooi voor poëzie en fantazie, maar tevens de
onrechtmatige aanval op de wetenschap. Een boutade noemde Hildebrand zelf het
opstel, maar in zijn zij 't ook schertsend verzet tegen vooruitgang, tegen de
wetenschap, bracht hij dan toch tevens koren op den molen van de vele uit traagof bekrompenheid conservatieven, die vanzelf zich kanten tegen alles wat nieuw
is.
Welnu - in dat opzicht is Beets vaak weer de Hildebrand van 1837 geworden, en
op een populaire manier, - niet de goede die opheft, maar de andere die afdaalt, heeft hij den draak trachten te steken met de rezultaten van wetenschappelijke
onderzoekingen, voor wier beteekenis hij blind bleek; heeft hij belachelijk willen
maken wat jaren van ernstige inspanning en toewijding hadden voortgebracht.
Ik wil liefst hier niet lang bij stilstaan. Maar op gezag hoeft niemand te gelooven.
Derhalve éen voorbeeld. Indien men maar iets weet van het geniale der leer van
Darwin, van het gewichtige der protoplasma-theorie, kan men het niet anders dan
treurig vinden als een op zijn gebied wetenschappelijk gevormd man,
universiteits-hoogleeraar, in zijn dichtwerken iets opneemt als 't hier volgende: H e t
Lied van de Cel.
Hoezee! wij komen uit de Cel,
Wij meisjes en wij knapen,
En uit dezelfde cel nog wel,
Met schimmels, oesters, apen!
't Ging immers langs een rechte lijn,
Van 't minste tot de meesten,
Tot waar een epicurisch zwijn
De koning is der beesten.
N a t u u r -keus ving de schaakling aan,
En, waar haar kunst bleef steken
Heeft w i l l e -keur de rest gedaan,
Die van zich af durft spreken.
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Hoezee! wat groeit, wat vliegt, wat zwemt,
Het tam gediert' en 't wilde,
't Is al, met ons, tot niets bestemd,
't Groot Cellebroeders gilde.

Zulk een gedichtje staat niet alleen, en 't is wel heel jammer dat 't conservatisme
den anders zoo fijn-zinnigen toekijker op 't menschelijk bedrijf verleidde zich te
gewagen op een terrein, dat zoo doorslaand blijkbaar 't zijne niet was.
Al lijden zijn puntdichten vaak aan te weinig pointe - iets wat ze gemeen hebben
met vele van beroemde voorgangers - zoodra hij er in critizeert wat binnen zijn
bereik lag, zijn ze veel meer ad rem. Ik wijs op zijn Queruliana, waarin hij
taalmisbruiken gispt, zooals in:
Erg lief, erg mooi, erg aardig - beste man!
't Hardnekkigst optimisme beeft er van.
Wordt alles erg, dan is 't zoo erg als 't kan.

en besluit met het volgende lesje van levenswijsheid, waarschijnlijk door schrijnende
ervaring verworven.
't S p r e e k t v a n z e l f .
Jan heeft zijn buurman welgedaan;
Maar dees ontloopt hem sinds dien dag.
Vanwaar die afkeer komen mag? Elk poogt zijn crediteur te ontgaan.

III.
Verpoozingen, Verscheidenheden, Nieuwe Verscheidenheden.
Het is niet mogelijk in een artikel als dit, dat een meer algemeene appreciatie tracht
te geven, tot in bizonderheden den literairen arbeid van heel een leven te
behandelen. Daarin zou dan trouwens ook moeten gesproken worden van de in
1881 verschenen uitgave van Anna Roemers' gedichten.
Als men nagaat dat er in de drie bovengenoemde verzamelingen gehandeld wordt
over Willem van Haren, Vondel (meermalen), Poot, Bilderdijk, Tollens, Van der
Palm, Hugo de Groot, Walter Scott, Jacob van Lennep, Staring, Ossian, Barbier,
Huygens, Potgieter, Kinker, en voorts nog over onderwerpen van histori-
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schen en algemeen literairen aard, dan begrijpt ieder welk een rijkdom van eruditie
hier bijeen is.
Wat mij steeds getroffen heeft in deze bundels is de bij herhaling uitgesproken
bewondering en sympathie voor Vondel.
Moet deze wellicht voor een deel op rekening gesteld worden op de ingeboren
neiging van den mensch om lief te hebben wat hij niet bezit, om aanvulling te zoeken
in de kwaliteiten van anderen voor eigen gemis?....
Ik wensch wèl verstaan te worden. Dat een man met dichterlijke natuur als Beets
getroffen, geboeid, ontroerd werd door de hoog-bruisende orgel-klanken van Vondel's
verzen - het is niet meer dan natuurlijk. Dat hij diepen eerbied voelde voor zijn
wonder-rijke verbeelding, voor zijn ongemeene taal-pracht - 't is moeilijk iets anders
te veronderstellen. Maar - de persoonlijkheid van Vondel als dichter is dunkt me
zoo weinig geschikt om het h a r t te winnen van iemand als Beets. Denk eens aan
welk een verschil!.... Vondel, de felle partijman, die niet schroomt een heel drama
als pamflet der toongevende staatkundige partij in 't aangezicht te slingeren, de
schrijver van scherp-geeselende hekeldichten, de licht oproerig-bewogene, van
wien de rustig-voorname Muider-drost getuigde: ‘My deert des mans die geenes
dings eerder moede schijnt te worden, dan der ruste’ - deze Vondel.... en Beets, de
voorzichtige, glimlachend-wereldwijze, met zijn door humor verzachte satire, met
zijn afkeer van partij-kiezen: ‘partijman wezen wil ik niet’, met zijn wel-overwegende
bedachtzaamheid - kan het contrast grooter? Moesten we uit overeenkomst tot
sympathie besluiten - we zouden namen weten te noemen van zeventiende-eeuwers:
Cats, Huygens, wellicht Hooft.... maar Vondel's naam zeker heel aarzelend het
laatst.
Ik was hierboven al in de gelegenheid iets over enkele opstellen te zeggen, en zal
mij thans ertoe bepalen met door een paar grepen te doen zien hoe Beets er zich
in vertoont als taal-kenner, tevens taal-beminnaar, en kunst-theoreticus.
Vond hij voor zijn critischen kijk op de burgerlijke samenleving Hildebrand, voor
zijn eigen criticus Starter, als taal-purist brengt hij een neef van Nurks in ons
gezelschap, Querulus, die evenmin als zijn alom-bekende bloedverwant gewoon is
een blaadje voor den mond te nemen. Hij is fel tegen allen invoer van uitheemsche
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woorden en zinwendingen, speurt met de nauwlettendheid van den haat
germanismen, gallicismen en anglicismen na, om er de zuiver-Nederlandsche
gelijkwaardige uitdrukkingen voor in de plaats te stellen.
Maar deze Querulus is een veel beter exemplaar van zijn geslacht dan neef Nurks.
Nurks plaagt uit lust tot plagen, bedilt uit puur plezier om anderen te kwetsen, geeft
hatelijkheden die alleen pogen af te breken. Daarentegen is Querulus een idealist,
die zijn critiek gebruikt als middel tot verbetering, tot zuivering. Niet alleen afbreken
- ook opbouwen. En zoo iemand is ter dege waard, dat er naar zijn pittig woord
geluisterd wordt, ook ... als het niet altijd beaamd kan worden.
1)
Hoor wat Querulus aan het slot van een gesprek zegt:
‘Er moet bij alle wijzen en goeden een steeds levendiger gevoel van piëteit
ontwaken voor de Vaderlandsche, voor de Moedertaal, en zulks op grond van al
wat er aandoenlijks en heiligs ligt in deze namen zelve; op grond van den eerbied,
dien men der zaak als gave Gods, als uiting van den geest, als product der
geschiedenis, als rentegevende erfenis van vereerenswaardige voorgeslachten, en
als band van gemeenschap met dien kring van naasten, voor wien men in eene
eerste plaatst geroepen is te leven en te arbeiden, verschuldigd is. Dan wanneer
ten haren opzichte onkunde als ondeugd, en verwaarloozing als heiligschennis zal
worden beschouwd, dan voorzeker zal het Vaderland, en niet slechts de
vaderlandsche Taal, schoone en heerlijke dagen te gemoet gaan.’
Zij deze man een neef van Nurks, met hem is veel beter om te gaan dan met den
wereldwijze, in wiens afscheidswoorden uit de diligence zijn levens-waardeering
als saamgevat is.
Nu rest mij nog den taal-beminnaar ook te doen kennen in zijn inzichten aangaande
de beteekenis van de taal als materiaal voor kunst.
De twee opstellen waarin hij het opmerkelijkst als zoodanig zich uitspreekt, zijn:
2)
3)
P o ë z i e i n W o o r d e n , van 1889, en B i l d e r d i j k , van 1856 dateerend.

1)
2)
3)

Verscheidenheden I, blz. 32.
Nieuwe Verscheidenheden II.
Verpoozingen.

Groot Nederland. Jaargang 1

504
Het eerste begint met deze waarheid: ‘Poëzie is de Moedertaal van het menschelijk
geslacht.’ De eerste menschen, die t a a l maakten, waren dichters, vinders,
scheppers.
‘In onze grafelijke tijden heetten de dichters sprekers, maar men wist zelf niet hoe
juist men zich uitdrukte. Spreken, metterdaad en naar zijn innigst wezen, is dichten,....
is wat men in, wat men van iets, dat zich opdoet, ziet, gevoelt, vermoedt, zich
in-beeldt, door het spraakvermogen af-beelden. Woorden zijn dichtsels, zijn
verbeeldsels. Alle spraak is beeld-spraak. Abstracte woorden zijn er niet; ook niet
voor het abstractste. Alle abstractie is een herschenschim, en het woord abstractie,
zoo goed als de qualificatie herschenschim, beeldspraak.... Wrijf de oogen uit, wie
gij wezen moogt, en gij zult zien hoe zij op het verscheidenst gebied de poëtische
bron verraden blijven, waaruit de menschelijke taal is opgeweld en blijft opwellen.’
't Zijn kostelijke inleidings-woorden voor een ars poetica en we zullen in zijn ander
opstel hooren, hoe de schrijver zich het hanteeren van die taal als materiaal voor
een kunstwerk voorstelt.
Ik doe een paar grepen.
‘Het middel der dichtkunst is de taal. Deze is: de bezielde afbeelding van het
zinnelijke, en de zinnelijke voorstelling van het bovenzinnelijke. Zij is de
veraanschouwelijking van het door den dichter in werkelijkheid of verbeelding
geziene.... zij is de sympathetisch werkende uitdrukking van het door den dichter
gevoelde. Maar zij is dit niet alleen door de beteekenis harer woorden, harer
taalvormen, harer syntactische verbindingen; zij is dit ook mede (op onnaspeurbare
wijs) door de klanken zelve waaruit zij bestaat, en door de schakeeringen van
klanken waarvoor zij vatbaar is. Zij is dit ook ten deele door de verscheidenheid van
den gang en de bewegingen, waarin zij optreedt, en die haar kunnen worden
ingedrukt. Zij is dat volkomen, wanneer de zangerige klank het zinrijke woord, de
beteekenisvolle toonschakeering den schilderenden volzin ondersteunt, en de
uitdrukkingvolle gangen en bewegingen den indruk van het geheel versterken.’
Het zij genoeg. Ik verwijs elk belangstellende naar het belangrijke opstel zelf,
waaruit hij tevens zien kan, dat de kunst-theorieën der voormannen van de Nieuwe
Gids niet zóo nieuw waren, als
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een groot aantal lezers, uit onbekendheid met dézen arbeid, veronderstelde.
Ik heb in het bovenstaande gepoogd zoo onbevangen mogelijk te waardeeren de
veelsoortige literaire nalatenschap van den man, die door het scheppen van één
werk zich de onsterfelijkheid verwierf, en wiens andere geschriften hem een plaats
deden innemen onder de zeer verdienstelijken van zijn tijd.
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Het feest Lemonnier.
Door Cyriel Buysse.
Zondag 8 Maart. Half drie....
De niet zeer ruime zaal van het Brusselsche théâtre du Parc is van onder tot
boven met menschen gevuld. Lichte, rijkkleurige toiletten van dames, naast heeren
in rok beneden in de stalles en de loges, en hoogerop het volk, in dichte, donkere
rijen. De zaal is in een schemerig twijfellicht. Gedempt glanzen de electrische ballen.
Alleen van boven, heel van boven, op het donkerrood der gaanderij, schittert een
helle, dwarsche lichtbalk, artificieel-schel-en-wittheatraal, als een uitstraling van
magnesium-vuur. Het is het helder zonnelicht van buiten, dat door een der hoogste
kleine raampjes schuins naar binnen stroomt.
Drie doffe bonzen dreunen, het twijfellicht der zaal knipt weg tot grauwe
donkerheid, en 't doek rijst langzaam in de hoogte, vertoonend, helder verlicht, het
tooneel, in 't décor der eerste acte van Le Mort. Rechts, het armoedig huisje van
de oude vrijgezellen Bast en Balt; links een kuil met stroo en aarde; daarachter een
hekje; en in 't verschiet een vergezicht over de velden.
Van achter het scherm treedt langzaam en kalm een heer naar voren. Tamelijk
hooge gestalte, fijn en frisch gelaat, lange openhangende jas, met het tipje van een
rood-zijden zakdoek uit het bovenzakje. Het is Edmond Picard, de beroemde
Belgische advocaat, socialistische senator en letterkundige, Lemonnier's vurigste
bewonderaar en intiemste vriend.
Een kort, maar warm applaus begroet zijn verschijning.
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Volkomen op zijn gemak, de eene hand in zijn broekzak, en in de andere een courant,
begint hij op familiairen toon iets te vertellen.
De stem klinkt schril en zuur, in het begin onaangenaam. Maar heel gauw went
men er aan, omdat het alles zoo fijn, zoo geestig, zoo scherp, zoo pittig en ook zoo
diep is, wat hij te vertellen heeft. Dit is zijn vierde en laatste conference over België's
beroemden romanschrijver Camille Lemonnier, telkens gevolgd door de opvoering
van een van 's meesters tooneelstukken. En nu, in die courant daar, die hij in zijn
hand heeft, en waarmee hij nijdig op het naast hem staande tafeltje klopt, komt een
scherp artikel tegen hem voor, omdat hij, in zijn vorige conferentie, sprekende over
onbevoegde litteraire critici, deze nog al heftig onderhanden heeft genomen. Hij
heeft zoo iets gewaagd van ‘letterkundige eunukken’ en dit heeft den man van die
courant (een klerikale) zoo schromelijk geërgerd, dat voortaan, volgens zijn meening,
de conferenties van Picard niet meer door dames aan te hooren zijn.
‘Eh bien, mesdames, partez!’ riep Picard geestig uit, nadat hij het artikel van zijn
vijand voorgelezen had. En groot was 't gelach onder het auditorium, waar al de
dames natuurlijk bleven zitten. Maar 't eigenaardigste nog was, dat dit artikel bleek
geschreven te zijn door een journalist, die, nu zeer vroom geworden, vroeger onder
den titel van Contes Guillerets, erg schuine dingen heeft gepubliceerd.
‘Mesdames et messieurs,’ voer de scherpe Picard onmeedoogend spottend voort,
telkens zijn korte zinnetjes als 't ware nijdig afkappend, ‘j'ai dans ma bibliothèque....
fermée à clef.... parmi les livres pornographiques.... que je craindrais.... de voir
tomber entre les mains des mères.... certain ouvrage intitulé Contes Guillerets. Il
est de l'auteur de l'article que je viens de lire. C'est un être vil et méprisable.’
Hiermede was het incident onder applaus en spotgelach besloten, en Picard sprak
verder over Lemonnier.
Picard is een buitengewoon heldere, fijne, methodisch ontwikkelde geest. ‘Notre
maître à tous’ wordt hij in België, door enkelen satirisch, maar door de intellectueele
élite in volkomen waardeering en bewondering genoemd. Hij heeft een resumé, een
‘Syllabus’ zooals hij 't noemt, uitgegeven van zijn vier conferenties over Lemonnier,
en nooit misschien is duidelijker, concreeter
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en compleeter in zoo weinig woorden het wezen en de beteekenis van Kunst en
Kunstenaar samengevat.
Hoor maar wat hij zegt over den oorsprong en de rol der beroemde mannen:
‘Ils sont des concentrations d'Humanité.
Ils sortent de leur milieu et ils l'influencent: action et réaction. Ils sont menés et
ils conduisent.
Ce sont ou des généralisateurs puissants, ou des analystes pénétrants, ou des
précurseurs prophétiques, ou des symboles de leur temps et de leur race. Ils
résument et ils épanouissent. Ils sont doués de Devination et de Voyance.
Ce sont des Instinctifs plus que des Raisonneurs.
Ils parlent pour ceux qui ne parlent pas.’
Onder wat hij noemt ‘Les grandes forces sociales’ stelt hij op een eerste plaats
de Kunst.
‘Les anciens les avaient incarnées en des dieux et des déesses. En ceux-ci ils
concrétisaient ces abstractions.
En réalité l'Art a une extraordinaire puissance d'éducation et de jouissance. Il
atteste au suprême degré la beauté d'âme d'une nation et réagit au plus haut degré
sur l'ennoblissement de cette âme.’
Om een superieur man te beoordeelen gebruikt hij de theorie van Taine.
‘Tout sort d'antécédents et prépare des subséquents. Image: une portion
quelconque d'un arbre accomplissant sa végétation. Nul n'est alpha ou omega, mais
un intermédiaire.’
En zoo ook verschijnt Lemonnier als een schakel van de Belgische litteraire
evolutie in den tegenwoordigen tijd. Wat vertegenwoordigt hij in die evolutie en in
dat tijdstip tegenover onze letterkunde in 't verleden, in het actueele en in de
toekomst? Ziedaar de vraag.
Als algemeene regel wordt de vraag niet in dien ruimen zin gesteld. Men
beschouwt doorgaans een schrijver op zichzelf, en zelfs dikwijls ieder van zijn werken
op zichzelf, terwijl ze toch één organisme uitmaken, waarvan de verschillende deelen
aan elkander verbonden zijn en op elkaar inwerken.
Zoo spreekt hij over 't litteraire België van de negentiende eeuw, en methodisch
verdeelt hij dit in vier tijdvakken.
Van 1800 tot 1830 is het ‘la période d'Engourdissement’. De
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Belgische letterkunde leeft geen eigen leven. Zij leeft terug in de pseudo-klassiek
van de Fransche Revolutie en van 't Eerste Keizerrijk. Het waren ‘les Antiquisants’.
Het tweede tijdvak, van 1830 tot 1860, brengt het Ontwaken, maar heel zwak en
langzaam, zonder glans, met slechts een vaag streven naar moderniteit. Enkele
mooie uitzonderingen toch: Van Hasselt, De Coster, Pirmez.
Het derde tijdvak, 1865-1890, noemt Picard ‘le Singisme’. Sterke werkkracht en
ontwikkeling, maar naäperij van Frankrijk. Men gelooft nog niet aan 't mogelijk
bestaan eener Belgische litteratuur. Alweer slechts enkele mooie uitzonderingen:
Verhaeren, Maeterlinck, Eekhoud.
En dan komt eindelijk de laatste periode, die hij kenschetst als ‘Un effort énergique
vers l'Originalité Nationale’. Men begint te gelooven ‘à une âme Belge et à un milieu
Belge, dignes d'être décrits’.
Camille Lemonnier, in 1844 geboren, debuteert in het begin der derde periode,
en vervult deze geheel, alsook de vierde. Hij symboliseert (hij alleen misschien) de
Belgisch-Fransche litteraire werkkracht in al haar verschillende uitingen, richtingen
en afwisselingen, in wat haar kracht is en haar zwakheid, in haar geheel. Lemonnier
heeft meegeleefd het rijzen en dalen van zijn omgeving en zijn tijd.
De roman is de litteraire vorm waarin Lemonnier zich het best en bij voorkeur uit.
Evenals Shakespeare het tooneel, en Hugo het vers gebruikte om àlles te zeggen,
zoo gebruikt Lemonnier de roman. Zijn ‘théâtre’ is tot nog toe van geringen omvang.
Slechts drie stukken: Le Mâle, Le Mort en Les yeux qui ont vu. En dan nog zijn de
twee eerste in collaboratie gemaakt, en uit twee van zijn romans getrokken. De
roman is en blijft dus vooralsnog zijn vorm.
Lemonnier is een kolossale werker. Niet vijftig, zooals men door vergissing
berekende, maar wel vijf en vijftig boekdeelen heeft hij in de veertig jaren van zijn
stagen, litterairen arbeid geschreven. De conceptie van een werk ontstaat doorgaans
bij hem spontaan, als 't ware met de snelheid van een weerlicht. Plotseling, bij 't
zien van een landschap, bij 't aanschouwen eener gebeurtenis, bij 't hooren van een
verhaal, bruist het in hem op met de kracht van een werkelijke gebeurtenis. Zoo
ontstond b.v. zijn drama Le Mort bij het aanschouwen op een winteravond van een
somber,
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eenzaam en armoedig boerenhuis, op een kale, grauwe vlakte. ‘Phénomène de
sub-conscience chez les artistes de génie,’ noemt Picard het. Het werk zelf, het
componeeren, het schrijven, is een stugge, zware arbeid. Lemonnier is een
rustelooze zwoeger in den volsten zin van 't woord. Machtig beheerscht hij de taal
en zijn stof, maar in zijn folterend streven naar volmaaktheid is hij toch bijna nooit
over zijn werk tevreden. Hij is de slaaf van een kunst die zijn leven zelf is.
Hard is de kritiek voor hem geweest, toch minder hard misschien dan de
onverschilligheid, die hem jaren en jaren lang als een atmosfeer zonder leven
omringde. En met al zijn afmattend werken heeft hij juist genoeg verdiend om er
materieel van te kunnen bestaan. Ook met de jaloezie, de open of bedekte
vijandelijkheid van andere schrijvers, had hij steeds te kampen; en de officieele
wereld heeft hem letterlijk onder een soort van systematischen haat gekweld en
verdrukt, tot zooverre dat hij driemaal wegens ‘onzedelijke geschriften’ rechterlijk
vervolgd werd. Te Parijs in 1888 voor L'enfant du Crapaud; te Brussel in 93 voor
L'homme qui tue les Femmes en in 1901 te Brugge, voor l'Homme en Amour. Alleen
de moderne schilders en beeldhouwers, die hij, vóór iemand anders in Belgie, zoo
goed begrepen en gevoeld, en voortdurend buiten den beperkten kring van hun
artistiek strijdkamp doen kennen en waardeeren heeft, hebben hem steeds de
grootste genegenheid en de waardigste vereering blijven betuigen.
‘Vraisemblablement, dans l'avenir,’ zoo besloot Picard ongeveer zijn schitterende
conferentie, ‘il dominera notre Epoque en Belgique: car seul il aura eu la grande
persistance, la grande fécondité, la grande puissance. - D'autres ont, peut-être, plus
de séduction ou de charme, lui seul une telle robustesse.
C'est le Fleuve d'où auront coulé tous les cours d'eau littéraires belges, ruisseaux
et rivières, pendant un demi-siècle!
Jeunes, songez qu'il a beaucoup travaillé pour vous, beaucoup aimé, beaucoup
souffert!’
Toen werd het drama gespeeld.... het somber drama van misdaad en wroeging.
Balt en Bast, de twee oude broeders vrijgezellen, zitten in hun donker, akelig krot
bij 't haardvuur gehurkt. 't Is Allerheiligen-
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avond. Buiten giert en blaast de stormwind. Zij bidden voor de lafenis der zielen van
afgestorven ouders en verwanten. Eensklaps weergalmt een gezang in den
onstuimigen nacht. Zij luisteren, angstig. Er wordt aan de deur geklopt. ‘Niet open
doen!’ zegt Bast tot Balt. Maar een stem klinkt daarbuiten in 't loeien van den wind.
‘Ouvrez, c'est moi, Hendrik, votre cousin!’
Balt opent de deur en Hendrik struikelt naar binnen, half dronken, maar vroolijk
opgewonden. ‘Kerels!’ schreeuwt hij tot de broeders, ‘ik kom van de stad! Ik ben in
alle kapelletjes onderweg blijven hokken, ik ben half dronken, en nat en beslijkt!....
maar ik ben rijk, kerels, ik heb een groot lot gewonnen! Tien duizend frank! ja, tien
duizend! hier in dat vest, op mijn borst!’
De oude armoedige vrijgezellen schudden 't hoofd en gelooven hem niet. Hendrik
is een mispunt, hij brabbelt maar wat. Maar Hendrik waggelt neer op een stoel, slaat
met zijn vuist op tafel, en haalt een beurs met goud en een portefeuille met
bankbiljetten te voorschijn.
De oogen van de oude kerels glinsteren, zóóveel geld hebben zij nooit gezien.
Wat zal zoo'n domme jongen als die Hendrik daar mee doen? Hij is dronken, en
misschien zal hij 't onderweg verliezen, of 't hem afgenomen worden. Bast haalt een
flesch jenever uit en schenkt Hendrik's glas herhaalde malen vol. Hendrik wordt
smoordronken. ‘Balt,’ fluistert Bast zijn broeder in 't oor, ‘Balt, toe, worg hem, en we
zullen 't geld hebben.’ Balt huivert, hij durft niet. ‘Doe het,’ dringt Bast aan, ‘doe het,
en je zult geld hebben om met Tonia te trouwen.’ Hendrik is op zijn stoel in slaap
gevallen. De broeders tillen hem op en dragen hem in hun bed. ‘Doe het, doe het,’
dringt Bast steeds aan; - ‘als ik kon, ik deed het zelf, maar ik ben zwak en jij bent
sterk, - ik kan niet.’ - Verwildert staart Balt naar het kruisbeeld op den
schoorsteenriggel. O! wat kijkt het hem verwijtend aan! Zoo kan hij 't niet doen. Met
de hand vóór zijn oogen gaat hij naar 't beeld en keert het tegen den muur om. En
dan springt hij plotseling als een roofdier op Hendrik, en worgt hem in het bed ter
dood.
In 't tweede bedrijf zijn de broeders bezig met het lijk van hun neef in den aardkuil
naast hun woning te begraven. ‘Laat ons haasten,’ zegt Bast, want het wordt dag.
Maar Balt kàn zich niet meer haasten. Zijn handen, die de moord gepleegd hebben,
beven;
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hij kan er niets meer mee uitvoeren. Hij heeft geen kracht meer in zijn zware, sterke
knuisten. Hij heeft ze verworgd om den strot van neef Hendrik, de kracht van zijn
handen.
De dageraad breekt aan, en landlieden komen voorbijgegaan. ‘Zoo vroeg al aan
den arbeid?’ vraagt er een. En de broeders schrikken ontzettend voor die eenvoudige
woorden. ‘Mijn handen beven,’ fluistert Balt, ‘hij zal 't zien aan mijn bevende handen.’
Maar de man gaat weg zonder iets te merken, en met wilde krachtsinspanning dempt
Bast nu alleen den kuil. ‘Hij beweegt zich in zijn graf! hij verroert zijn voeten! zijn
handen!’ schreeuwt Balt, als een krankzinnige van den kuil weghollend. En ook Bast
wordt bang en zucht van inspanning, niet bij machte om alleen het graf te vullen.
Daar komt het mannetje dat koorden en touwen verkoopt. ‘Geen touwen, mooie,
sterke touwen noodig?’ roept hij de broeders vriendelijk-glimlachend toe. ‘Neen,
neen, niets, geen koorden, geen touwen.’ Bast heeft geen tijd en Balt's handen
beven.
Dan komt het mannetje dat linnen verkoopt. ‘Geen linnen noodig, mooi geweven
linnen?’ - ‘Neen, neen, ook geen linnen. Geen tijd, geen tijd,’ en Balt is ziek, en zijn
handen beven.
Dan komt de doodgraver. ‘O! die zal 't zien! die zal 't voelen!’ schrikt Balt. ‘Heeft
u mijn hulp niet noodig?’ glimlacht de doodgraver; en hij komt in den kuil staren.
‘Neen, neen, geen hulp!’ en verwilderd dringen de broeders hem weg.
Dan komt eindelijk Tonia, de vrouw welke Balt liefheeft. Maar ook zij moet weg,
terstond weg; hij luistert niet naar haar, hij kent haar niet meer: neen neen, hij denkt
niet meer aan trouwen; hij wil niet trouwen, hij kàn niet trouwen, hij is arm, dood-arm,
armer dan hij ooit geweest is.
In 't derde bedrijf ligt Balt ziek te bed. Tonia komt binnen en vindt alleen Bast in het
huisje. Balt is ziek en hij slaapt in 't kamertje daarnaast. ‘Tonia,’ zoo spreekt Bast,
‘ik heb geld en Balt bezit niets. Als je met mij trouwt, krijg je landerijen, en paarden,
en mooie kleeren en juweelen. Maar Balt wil mij kwaad doen. Hij is gek en staat
ons in den weg. Ik mag hem geen oogenblik vertrouwen, geen oogenblik alleen
laten, of hij schreeuwt gekheden uit. Neem deze bijl en doodt hem. Dan zullen wij
samen gelukkig zijn.’
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Zij aarzelt en huivert, maar gaat toch eindelijk, door Bast gestuwd, naar 't kamertje
waar Balt ter ruste ligt. Maar plotseling slaakt zij wild een kreet, en gooit de bijl verre
weg en komt huilend uit het kamertje gehold. ‘Neen, neen, zij kàn niet! Zij zal hem
niet dooden!’
Balt, wakker geschrikt, loopt haar na. Vreeselijk beven zijn handen. Hij begrijpt
de daad van zijn broeder, holt naar buiten, en roept er al het volk van den omtrek
bij elkaar. En als ze daar in menigte om hem heen staan, bekent hij zijn schuld, en
worden zij beiden naar de gevangenis weggesleept.
Dit somber drama, akelig als een nachtmerrie, maar van een kolossale kracht,
werd op aangrijpende wijze door de artiesten van het Théâtre du Parc vertolkt. De
muziek van Du Bois, misschien een ietsje te gehoorig, begeleidde af en toe in diepe
stemming het sobere spel der acteurs.
Om zeven uur waren ongeveer tweehonderd vereerders en vrienden van Camille
Lemonnier in de groote feestzaal van het Hôtel Métropole, voor het ‘banquet’
vereenigd. Een aantal dames in avondtoilet, en verder de élite van de Belgische
artistieke en intellectueele wereld. Veel, heel veel schilders en beeldhouwers, en
ook een volle tafel politieke mannen, socialistische chefs, waaronder de
volksvertegenwoordigers Van der Velde, Furnémont, Destrée, Demblon, en meer
andere.
De dubbele deur in den achtergrond schuift wijd van elkaar, en tusschen de
schrijvers Georges Eekhoud en Maurice des Ombriaux, treedt de Meester naar
voren.
Vierhonderd handen barsten los in dreunend geklap. De Meester ziet bleek. Zijn
gelaat, zijn ruige, grijs-rosse haren, zijn stekelige, grijs-rosse knevel, het heeft alles
haast dezelfde doodsche kleur. Ik zie zijn bleeke lippen zenuwachtig op en neer
gaan, als in krampachtig bijten; en hij knikt gesaccadeerd naar rechts en links, als
om te zeggen: goed, 't is goed, ik ben tevreden. Maar het applaus houdt niet op,
het galmt al hooger en hooger, gemengd met bravo's en hoera's, een machtige,
indrukwekkende, overweldigend-spontane hulde aan hem die zooveel gewerkt, en
ook zooveel geleden heeft. Het wordt haast tè lang, het werkt op den duur
enerveerend. Het zou me niet verwonderen als de Meester eensklaps in snikken
uitbarstte,
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zooals 't hem reeds eenmaal gebeurd is, op een soortgelijke hulde.
Maar het bedaart gelukkig, en, tusschen den ouden grijzen beeldhouwer
Constantin Meunier en Georges Eekhoud, neemt Lemonnier aan de eeretafel plaats.
Armvollen bloemen, hoopen telegrammen en brieven worden elk oogenblik
aangebracht en voorgelezen. De algemeene stemming wordt zeer prettig en plezierig,
ondanks het eten, dat maar slecht is. Dan komen de toasten. Des Ombiaux, Eekhoud,
Destrée, de schilder Emile Claus, de beeldhouwer Van der Stappen, mademoiselle
Judith Cladel (dochter van den bekenden Franschen romanschrijver), Achille Segard,
Léon Bazalgette (beiden Parijzenaars), Julius Hoste en Oscar Colson, spreken om
de beurt. Mooi van emotie en klank luidden de verzen van Judith Cladel, wier
overleden vader een van Lemonnier's intiemste vrienden was.
Par delà la sphère lumineuse
De cette fête, aux ombres du souvenir, je vois
La haute et intense figure de l'ami
Qu'eût enflammé une fraternelle joie;
Près de vous, rustique, solide et clair,
Je vois rustique, apre et nerveux,
Mon père,
Vous couvrant des joyeux éclairs
De son oeil roux.
Il vous aimait entre tous
Vous qui éleviez à votre patrie
La même oeuvre filiale et attendrie
Qu'il offrit à la sienne,
Vous qui peigniez les rustres, les terriens
D'un amour égal au sien,
Et comme avec le sang de vos veines.
Vous qui ressuscitez en ce pays du Nord
Les tragédies populaires
Qu'il évoquait, lui, dans son farouche Midi.
Vous qui, comme lui, ne fûtes jamais plus grand
Que dans ces livres de violence et de caresse,
Où tout entière se dresse
L'âme inexpugnable de la race.
Et tous deux vous avez à la grande Nature
Mère des aspects, des hommes de vos contrées,
Ajouté le rayonnement de votre art,
La vie occulte de vos créatures.
Et nul qui soit sensible à l'humaine beauté,
N'errera par vos champs, vos bois et vos drèves,
Sans boire le philtre impérissable de vos pensées,
Pour toujours mêlé à la terre de vos rèves!
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De toast van Achille Segard, een Fransch dichter, doet even glimlachen. Segard
komt rechtstreeks van Parijs over Mons en de kolenstreek naar Brussel, wat hem
niet belet door het raam van zijn coupé ‘l'âpre campagne Flamande’ te hebben
gezien. Dat schijnt nu eenmaal moeielijk anders te kunnen met Franschen. Zoodra
ze hun noordergrens overschrijden, zien ze ‘la Flandre’. Zoo heeft Victor Hugo eens
geschreven over ‘Namur en Flandre’. In buitengewoon mooi Fransch, met een stem
die klonk als zuiver metaal, en in diepgevoelde woorden van waardeering en
bewondering, sprak daarentegen Léon Bazalgette, de andere Franschman, in naam
van het comité, dat ook te Parijs, in April, een groote manifestatie ter eere van
Lemonnier voorbereidt.
Dan kwam de Vlaming Julius Hoste aan de beurt. Lemonnier's moeder was een
Vlaamsche, en Hoste bracht de hulde van het Vlaamsche volk. Hij sprak eerst in
het Vlaamsch en vertaalde daarna zijn toast in 't Fransch. Wel jammer, dat er in dit
geval geen andere spreker voor de Vlamingen was aangewezen. Waar waren toch
de jonge mannen van het tijdschrift Vlaanderen? Nu moesten we hooren van de
Belgische Regeering, die wel beschermende wetten uitvaardigt voor koeien, kalveren
en varkens, maar niets gedaan heeft voor een man als Lemonnier. Wat had dit te
beteekenen? Lemonnier verlangt geen bescherming van wege de regeering; hij is
niet gedecoreerd en wenscht het ook niet te worden. Deze toespraak verwekte
trouwens een begin van stoornis en verzet in de zaal. Toen Hoste in gebrekkige
taal telkens 's Meesters naam uitspraak als Lémonnier, werd hem schimpend van
uit een hoek der zaal, waar Walen zaten, toegeroepen, dat hij, om goed logisch
Vlaamsch te spreken, Lemonnier moest zeggen, zooals men ‘dier’ of ‘mier’ uitspreekt.
En dit was nog al grappig: zoodra de Vlaming weer gezeten was, stond een Waal
op, die een toast hield in het Waalsch, als gold het een repliek. Heel weinig
toehoorders hebben daar zeker iets van begrepen. Het klonk muzikaal en zacht,
bijna als Italiaansch, in ooren van menschen die geen Italiaansch kennen.
Toen stond ook eindelijk de Meester op, om te bedanken.
Hij las een fragment voor uit zijn roman Les deux Consciences, dat boek van
smart en geweten, waarin hij zooveel van zichzelf heeft gegeven, en dat ook nu
weer op zijn gemoedstoestand zoo toepasselijk was.
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Hij sprak van twintig jaar geleden, van de velen die hem dan in den strijd ter zijde
stonden, en waarvan zoo menigen nu voor altijd zijn verdwenen.
‘Vingt ans...., il y a vingt ans.... Je revois les visages, les disparus et les autres;
je revois les fronts ardents et volontaires, marqués ceux-ci du sceau des destinées
qui ne doivent s'accomplir, laurés, ceux-là du signe qui promet la gloire et la vie!
Ames charmantes et fraternelles, âmes en allées vers les myrtes, vos ombres nous
sont toujours présentes. Il semble que ce soient elles qui président à ces
communions nouvelles. A nos lettres manquant d'une tradition, vous en avez fait
une, de vos existences sacrifiées et de vos chants expirés. Vous êtes nos héros
jeunes, plus beaux d'être tombés avant les heures défaillantes. Nous vous saluons
ici avec tendresse et respect.’
----------------‘Vieux souvenirs.... tendres et graves images en qui se prolonge un peu de rêve,
en qui se dessinent les réalités présentes.... Images qui conviennent à l'aventurier
un peu chimérique que j'étais moi-même en ce temps, que peut-être par les chaînes
du rêve et de la vie, je n'ai pas cessé d'être....’
Dat waren de dappere strijders, die, evenals Siegfried den draak, het doodende
monster: de Groote Onverschilligheid der menigte, hadden overwonnen.
En dan, sprekend over zichzelf, om te besluiten:
‘J'ai été l'homme en qui revit une race orageuse, sensuelle et candide. J'ai été
plus près de l'art pour avoir été plus près de la vie.’
‘Mon voeu est qu'on puisse dire un jour: Il a ouvert la main, il a lancé la graine,
et la moisson a levé!’
In de groote hall naast de feestzaal, lagen, op een tafel, in allerlei verschillende
pracht-reliures, de vijf en vijftig boekdeelen van Lemonnier's litterairen arbeid, het
werk van veertig jaren van zijn leven. In ieder is een handschrift of een teekening
van een zijner artiesten-vereerders. Met bevende hand heb ik den grooten werker
in die deelen vlug zien bladeren. Hij was ontroerd door zooveel moois en kostbaars.
Het is een souvenir van unieke waarde. Het is een monument van dit onvergetelijk
feest.
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Romeinsche sonnetten.
door Louis Couperus.
Eros.
I.
Vaticaan.
Een regendag: grauw zeefde somber duistren
Uw galerij, geheel verlaten, binnen.
Hoe lang, o Weemoedsliefde, hebt mijn zinnen
Gij zwijgend toen omboeid in tooverkluistren!
'k Zag u zóo lang aan, dat mijn lippen fluistren
Aanvingen, schoon 'k geen schroom kon overwinnen:
Stilzwijgende als gijzelve bleef 'k beminnen
En 'k zag den donkren dag in ùw glans luistren!
Gij straalt van liefde, maar van weemoeds lijden
Schaduwt gij dof, en zóo verwant MIJN liefde
Voel ik dat glans- en donkre schaduw spreiden,
Dat 'k u geheel begreep, toen gij mij zeide:
- Wat in mijn zaligheid zoo smartlijk griefde,
Wilde ik nooit missen: wee en wellust beiden....
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II.
Verwarrend, kind van blank antieken tijd,
Straal van Praxiteles' stralenden geest,
Dat MIJN liefde in UW oog, UW lippen leest,
Hoe gij, godstralende, toch menschlijk lijdt.
Lachende Aspasia was al bevreesd
Voor àl wie treurt en weenend weemoed spreidt:
Gebood heel Hellas niet, dat hel verblijdt
De liefde, die nooit smartlijk was geweest?
Hoe zijt gij verdiepzinnigd dan gaan peinzen
En, Eros, zonder u de Smart te ontveinzen
Voor 't louter zingeluk terug gaan deinzen?
Werd aan uw schepper nieuwe ziel geboren
En mocht gij wel aloverwinlijk gloren,
Maar heeft zijn beitel u de vreugd verloren....?
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Alba.
Aan PIER PANDER.

I.
Ziel.
Toen acht jaren geleên ik Alba zag
Voor 't allereerst, verklaarde gij: ‘Zie zij
Is Ziel, en, uchtendkrieken, maakt zij vrij
Uit zelfgeheim zich en blikt waar zij mag
Haar bange leven speuren....’ Dauwteêr rag,
Daagde als een oorspronglicht om 't kind van klei,
Dat, hoe zij rillend stond en blikte, blij
Mijn hart deed kloppen om zóo nieuwen dag!
Zorgvuldig in haar vochte windslen borgt
Gij haar bevende schoonheid.... 'k Was bezorgd
Als gij, toen ge Alba aan mijn blik ontnam....
Nu zie 'k haar weêr, en levensbang als steeds
Rijst ze uit haar zelfgeboorte - een Ziel des leeds,
Maar Ziel, uit wie spat stralend 's levens vlam!
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II.
Gedachte.
Toen stond ze alléen: nù rijst, zinnend, Gedacht
Ter zij en, vlinder, zweeft zijn voorhoofd klaar
Bezieling om: zuidzonnestralend dáar
Ziet hij plots weemlen uit, waarop hij wacht....
Zijn rechte hand omhoog, bootst een gebaar
Of even grijpen wilde hij wat lacht:
't Oprijzend vizioen te omarmen tracht
Hij onbewust, wordt hij diens lach gewaar....
O, Alba's jongre broeder - zielediep
Gelijkt ge uw zuster: moeder u en maagd
Was 't uit zichzèlve, dat ze uw wezen schiep;
En als wij allen heeft ook hij gevraagd
In welk geheimnis beider oorsprong sliep
En waàr Gedachte is, waar uit Léven daagt....
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III.
Aandoening.
Maar trillende aan haar andre zijde bloeit
De Emotie op, Aandoening, zuster blank,
Gelijk een luchte lelie stengelslank;
Der Ziel gelijk haar eigen glans ontgloeid.
Zij is Gedacht, haar broêr, ter zij gegroeid;
Zij klonk hem, echo, na als speeltuigklank;
Héel haar kuische gestalte, bevend rank,
Is met den dauw van teêrst gevoel omsproeid....
Zij, aan de harp van Alba's wereldlied,
Tikkelt de snaar, die 't geheimzinnigst klonk,
Naklank van heemlen, die onz' Ziel verliet,
Zoodra vernederd ze op deez' wereld zonk:
Naklank, waaruit een ieder van ons duidt
Dat hij 't symbool maar van zichzelf verluidt....
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IV.
Moed en Kracht.
Maar om hen-drieën, manlijk, levenswarm,
Voltooit het tweeling-broederpaar den boog,
Als nieuwe Dioscuren, uit wier oog
Rustige zekerheid schiet, recht, strak, ferm.
Blikte Alba's levensziel zoo angstig, woog
Haar 't Zijn zóo zwaar of smeekte zij: ‘Bescherm!’;
Kracht, kalm bewust, is sterk gespierd den arm;
Moed welft zijn borst breed als een wal omhoog.
Zij banen 't werklijk leven, recht en ruw,
Aan zusters twee en broeder, zieleschuw,
Die drieën, bevend naakt: ZIJ, Moed en Kracht,
Zij zijn voor Ziel, nà Denken en Gevoel,
De arbeiders twee, zonder wie 't aardsche Doel
Nooit zoû bereikt, nooit de aardsche Taak volbracht.
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Dionyzos-studien.
I.
Na de KLEINE ZIELEN,
en vóor DIONYZOS....
O, Dionyzos - druivenperser - god,
Dien ik gedenk, wanneer mijn morgens dwalen
Langs lange marmergodenvolle zalen,
Na 't scheemren veler kleiner Zielen lot;
O, Dionyzos, laat uw lach en spot
En spel en sterke levenswellust stralen,
Hel glanzend goud vol zuider-idealen,
En schenk mij in UW schalen 't nieuw genot!
Mijn ziel is twee: een kind van noordewee,
Duikt zij deemoedig onder noordeluchten
En voelt zich éen met grauwe lucht en zee.
Maar als de schemervizioenen vluchten
Na 't kleurloos schaadwen duistrer kleinen leed,
Slaakt zij naar blaùwe lucht haar jubelkreet.
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II.
Voelt zij zich, Dionyzos, met u éen,
Blaakt zij UW leven meê: verwonderd blikken
Haar heldrende oogen naar die oogenblikken
Terug, waarin zij welkte in geween.
Zij weent niet meer; en wil niet meer gesteen
En starende oogen, en het stootend snikken;
Niet meer het onder Noodlot onverwrikken
En scheemren, samen met die Zielen kleen.
Zij schiep ze, Dionyzos, maar, geschapen,
Strijkt zij de hand zich langs de smarteslapen
En zucht zij op, heel diep met ùwe ziel!
En lachen zoû zij willen zonder reden,
Een kind gelijk, dat gij, o mijn aanbeden
Genot! verlost van weemoeds noodlotwiel!
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III.
Nu, lachend, speuren mijn begeerige oogen
Naar iedren sater, dien ik, marmer, zie,
Beschonken, neêrgezonken op éen knie,
Den wijnzak drukkende; dra zat gezogen,
Loert naar een nymf hij met zijn scheel gespie:
Zijn dronken vingers bootsen, lustgebogen,
Krampbevende haar lichaam na: gedoogen
Zal hij het nooit, dat zij hem snel ontvlie.
Zijn lach grijnst breed; zijn spitse ooren trillen,
Zijn lippen, droesemrood nog, zouden willen
Haar lippen bijten met zijn dronken zoen.
In 't marmer is zijn wil veronverwrikbaard;
Hij weet - en van voldoening spitst zijn sikbaard Dat Dionyzos haar geen hulp zal doen!
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IV.
O, Dionyzos, laat uw godeleven
Ik zonhel, etherdiep nu gadeslaan
Langs purperwanden van het Vaticaan;
De zalen door, waar vaag de schimmen zweven
Der badgenooten van Diocletiaan,
Die zich UW ranken om de slapen weven!
O, laat mijn loome voeten dwalen, beven
Mijn dronken ziel bij 't Kapitool-ingaan!
Ik zoek U slechts, ik zoek UW ruige saters!
Mijn zinnen smachten naar hùn dolle schaters,
Mijn heet hart hijgt naar uwer faunen zang:
Nòg spelen fluit zij als Praxiteles
Hun vingers leerde, parelgamma-les,
Op rietjes, drie kort en vier rietjes lang!
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V.
Mijn Dionyzos, dien ik al zoo innig
Zie voor mijn zuidelijke ziel, o zeg,
Moet ik nog wachten, vóor ik om u leg
Mijn beide handen, u omvat beminnig,
En geef mijzelven aan uzelven weg?
Vinden uw saters mij te droef-diepzinnig
Of zal hun spot mij heeklen veel te vinnig
Omdat ik, u omhelzende, overleg...?
Maar zoo mijn noordelijke ziel blijft treuren,
Zult gij, o blijde god, niet waardig keuren,
Wie U wil zeggen met te doffen klank;
Mijn ziel is twee: ik hoor haar stem nòg klagen.
Haar woord moet schel zijn als een cymbelsprank,
Om u te heerlijken langs myrtehagen!
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VI.
Ludovisi-Buoncampagni.
Ik zie slechts u, ik zie u overal,
Zie, kind, u op Seilenos' armen slapen,
Zie, knaap, u schoonste, onder alle knapen,
Zie, jongling, zwelgen u bij fluitgeschal;
Ik zie u, Wellust! ranken om de slapen,
Den nadroom van 't genot in 't oog en tal
Van rijpe trossen al geparst, schijnt pal
Gij openoogs en staand, éven te slapen.
Uw oog alleen is moê, uw glimlach moê,
Maar nooit is moê uw onverzaadlijkheid:
Gij hebt geen pooze ook maar u neergevlijd:
Terwijl uw rechte haar pijnappelroê
Omspant, bespeur ik, Dionyzos, hoe
Het panthervel ligt zonder plooi gespreid....
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VII.
Biga-zaal.
Ik zie u in de Karre-zaal gebaard:
Sardanapalus schijnt ge in marmren vouwen,
Met zorg u omgeplooid door mantelvrouwen;
Maar 'k wist u niet zoo trotsche wijze en aard.
De marmren zegekar schijnt u bewaard;
Der marmren zegerossen zult GIJ hoûen
De strengen in uw vuist en door den blauwen
Droomether neemt ge apotheoze-vaart!
Laat scheren van uw ronde wang dat kruiven,
En vàllen van uw schouder 't lijnwaadhuiven,
Hoe liefdevol ook iedre vouw er strijkt.
Zie, vlàk bij rijst gij, zaalge god van druiven,
Naakt, - baardeloozen lach - vermenschelijkt,
Naar mijn verlangen plots verwenschelijkt!
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VIII.
Lateraan.
Op 't bas-relief, marmerjuweelig, teêrtjes,
Festoent een wijnoogst, feest, dat mij verrukt,
De druivegoodjes klimmen op de leêrtjes
En hebben dra de volle tros geplukt.
Zij hellen, lachend overlangs gebukt,
En bieden andren goodjes keer op keertjes
't Zóo zwaar gezwollen ooft, dat over, weêrtjes,
Het godje tuimelt, als omver gerukt.
Een loopt er, torsend 't korfjen overvol
Met beide knuistjes 't knellend op zijn bol:
Wanklend de dikke beentjes wijd, wil 't brengen
Zijn buit den wijnbak toe, waar rythmiesch twee
De trossen dansend treden: Evoé!
Tot most, dien ze u, mijn Dionyzos plengen!
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IX.
Nu wil ik in u zoeken, hier ter steê,
De blijde godlijkheid van Zeus, uw vader;
Nu wil ik speuren in uw marmren ader
't Bloed, gloeiend in uw moeder, Semele;
Daar zij verbrandde in zalig blakenswee,
Zoodra haar Zeus in open bliksems nader
Zich openbaarde; een glorensfelle dader,
Wiens gloed zelfs blusschen zoû geen wereldzee!
Zeg, zijt gij zoon van moeder, vader, beiden?
God, zijt gij overwinnaar als hij was,
Die u verwekte in 't hijgende verscheiden
Dier bruid, versmeltende als een blonde was....
Maar zoo genot en lust u overvielen,
Zoû 'k in uw oog en lach zien moeders ziele...?
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X.
God, die den wijnstok plant, 'k wil niet vergeten
U op uw zegetocht plots te doen treffen
Eenzame vrouw in sluimers onbeseffen,
En weenensrood de scheelen toegekreten.
Gij kunt - ontwaakt - haar morgenzonnig heffen
Uit nachtschaûw en uit nood: aarzlend gezeten
Op panther tam zal Ariadne u weten
Een god! en haar bewogen ziel vereffen....
Troosten voor wien ondankbaar haar verliet,
Moet purpren arbeid, dans en spel en lied:
Eén lange wingerd zal uw reis bekransen;
En zoo Seilenos zat en wagglend vliedt
Voor tergende menaden uit, mag niet
Dan èindlijk lachen Ariadne en glansen...?
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XI.
Ik weet, gij hadt nooit zoo verlaten bruid
Aan 't hart gebeurd, kronende uw gemalin
Des purpren nektarrijks triumfgodin,
Zoo niet naar week gevoel uw ziel ging uit.
Gij zijt niet slechts de wijngod, die bij fluit
En cymbel 't spranklend leven drinkt als in
Eén volle schaal, nooit zwelgenszat uw zin:
'k Vermoed, dat gij een eedler wezen duidt;
Zijt gij dan 't enthoeziaste medelijden?
Weldaadge liefde, die wil troost bereiden,
En rozenbed mocht aan vertwijfling spreiden?
En was het u niet hooger zielsverrukken
Aan Noodlots reuzeklauw die vrouw te ontrukken,
Om haar UW druivediadeem te drukken?
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XII.
O, Dionyzos, laat mij dan geheel
U weten, god en mensch u voelen; laat
Uw leven, lichaam en uw rond gelaat
Mij zoo vertrouwd zijn of ik met u speel!
Godlijke broeder, menschlijk kameraad!
'k Wil woorden schakelen tot schel juweel;
Vangen in klare zinnen 't blauw gestreel
Latijnscher lucht, die koeplend om mij staat!
Ik wil geheel u in mij voelen trillen,
Mij voelen zoo in u, of samen willen
We ons beider ziel aan éenen dronk verspillen;
Bezit ik u, bezit gij mij zoo vast,
Dat ik uw gast ben, gij mij wordt tot gast,
Dan zeg ik zùidlijk hoe uw wijnstok wast!
ROME, Februari III.
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Verleden . Drama in drie bedrijven.
Door Ina Boudier-Bakker.
Personen.
VERDUIN.
Mevrouw VERDUIN.
HERMAN}hun zoons.
DOLF}hun zoons.
CATHERINE - Verloofde van Dolf.
ROOSJE - Zusje van Catherine, oud 17 jaar.
WIGGERS - Chef van het kantoor.
PETERS - Vriend van Dolf.
Dienstmeisje.

Eerste Bedrijf.
Eenvoudige huiskamer. In 't midden links schoorsteenmantel met pendule, eenige
ornamenten, een portret van Catherine in lijstje. Daarnaast een raam. In den
achterwand een deur, die in de gang uitkomt; een kast. In den rechterzijwand een
raam, een deur, die naar een zijkamer leidt.
In 't midden der kamer staat een tafel met een paar stoelen en een fauteuil. - Verder
een paar gemakkelijke stoeltjes, een werktafeltje, een buffet; rechts voor op 't tooneel
een sofa. Aan den muur eenige familieportretten en gravures. De haard brandt.
Mevrouw Verduin zit aan de tafel te naaien, werktafeltje naast zich. Herman komt
binnen, gooit jas en reistasch op een stoel.
HERMAN.

Zoo moeder, daar ben ik al! Dat dacht u niet hè?
(kust haar).

MEVROUW.

Hè jongen, nu al! Dat valt mee!

1)

De Nederlandsche Tooneelvereeniging heeft het uitsluitend recht tot vertooning.
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HERMAN

(zijn handen warmend).

't Is hier lekker. Guur weer voor Paschen! Maar 't is ook vroeg dit jaar. Hoe hebt u
't hier gehad in dien tijd?
MEVROUW.

Och, dat gáát. - Vader is een paar dagen niet erg goed geweest - ànders niet.
(Staat op, gaat naar 't buffet).

Wil je wat hebben, wat port?
HERMAN

(trekt den leunstoel bij de tafel en valt erin neer).

Ja goed, gééf u maar wat port - maar hoe is 't nu met vader?
MEVROUW.

Och! Ziek is hij eigenlijk niet, wat gevatte kou denk ik - Maar weet je, als hij 't niet
ìs, máákt hij zichzelf ziek met dat eeuwigdurende vragen en tobben. (Naait weer door).

HERMAN.

Kòm!
MEVROUW.

Ja, jij hebt 't niet bijgewoond deze week! Zooals die man doet, een ander zou 'r van
aan 't malen komen. Geen minuut, geen seconde heeft hij rust .... Als er een brief
komt - als er gescheld wordt - als er een boodschap komt van kantoor, dadelijk is
hij overstuur - - ‘Wat zou 't zijn? - is er niets bij gezegd? - waarom heb je 't niet
gevraagd? - jullie weten ook nòoit iets -’ dat is altijd 't refrein....
HERMAN.

Nu ja! Zoo kennen we vader nu al de laatste jaren, hè? Dàt is eigenlijk geen nieuws.
MEVROUW.

O nee.
(Haalt de schouders op).

HERMAN

(lacht).

Moeder, niet zoo kribbig zijn! U is een beetje uit uw humeur zèg?
(zacht)
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Ik bedoel dat vader nu toch niet erger is dan anders; ik vind hem zelfs, sinds Dolf
weer thuis is, veel vroolijker.
MEVROUW.

Och, daar zit 't 'm net. Dat zeg jij, omdat jij de laatste week niet thuis bent geweest.
HERMAN.

Nu ja - hij is een beetje bang voor Dolf, hè? En dat is eigenlijk van vaders standpunt
geen wonder ....
MEVROUW.

Ja - ja - en jij wéét 't niet, zie je, wat een ouder kan uitstaan om een kind.
HERMAN

(luchtig).

Nee, daar heb ik zoo geen ondervinding van.
MEVROUW.

Ja, spot maar! Ik zeg nòg eens, jij wéét 't niet....
HERMAN.

Moeder, moeder!
MEVROUW.

Oh - mag ik weer niets zeggen? Goed, dan zwijg ik. Dat heb ik ook geleerd in al die
jaren.
(Herman glimlacht).

Maar dàt wou ik maar zeggen, ik ben 't niet, die Dolf voortdurend hindert en verveelt
met hem uit te vragen en te willen weten
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wat hij uitvoert - waar hij heengaat - Dàt doet je vader - niet ik; 't is zijn schuld als
de jongen verbitterd wordt - niet de mijne - Enfin, 't zal wel weer op mijn hoofd ook
neerkomen, al heb ik er part noch deel aan. In dit huis geldt altijd 't spreekwoord
‘man en vrouw zijn één’, als 't op standjes krijgen aankomt.
(Herman steekt zwijgend een sigaar op).

Hadt 'm dàn liever dáár gelaten!
HERMAN.

U weèt, hoe vader verlangde naar Dolf; hij zou eraan ten onder zijn gegaan....
MEVROUW.

Och, iemand gaat zoo gauw niet onder! Een mensch kan veel verdragen, dat zie je
aan mij.
(Stilte).

Vader wou vanmorgen alweer naar 't kantoor gaan, ik heb 't hem afgeraden. Ik zeg:
't is morgen tòch Paschen, blijf er nu nog maar in - hij is altijd bang, dat de heeren
hem te oud zullen gaan vinden voor zijn betrekking. - Aan dat kantoor hangt zijn
ziel en zijn zaligheid. 't Is er wat moois! 'k Ben 'r laatst eens geweest: 'n kale kamer,
'n kale vloer, alleen 'n paar leelijke landkaarten aan de muur - dat vind ik tòch zulke
miserabele dingen; die hoef je ook voor de vroolijkheid niet op te hangen.
HERMAN

(lachend).

Dàt is ook de bedoeling niet! Niemand zal van u verlangen, dat u vroolijk wordt,
alleen bij 't zien van een landkaart van Afrika bijvoorbeeld....
MEVROUW.

Bah! een ongezellige boel vond ik 't er! En daar zaten me op hooge krukken een
paar magere, bleeke mannetjes met benauwde gezichten, te turen op rijtjes cijfers,
en te tellen, te tellen, of hun leven ervan afhing. - Nee, ik dacht, zóó moest 't er nu
bij òns eens uitzien - dàn zou je wat hooren ....
(Herman lacht hardop).

Maar dat een jongen als Dolf daar niet voor voelt, dat dìe 's avonds, als hij daar den
heelen dag heeft gezeten, wel eens uit wil - dàt is toch warempel geen wonder.
HERMAN.

Nee, en
(luistert)

- - hoor ik vader daar niet?
MEVROUW.

Ja, ik zal gauw nog wat opstoken.
(Legt haastig haar naaiwerk neer, gaat naar den haard).
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VERDUIN

(komt langzaam binnen, iets gebogen).

Zoo, zijn jullie hier.... jij al thuis?
HERMAN

(zet een leunstoel klaar).

Dag vader, hoe gaat het? Oh, weer heelemaal opgeknapt, zie ik!
(Verduin gaat zitten).

U moet wel de groeten hebben van de heeren, ik ben al naar 't kantoor geweest
ook, en ze wenschen u een spoedige beterschap.
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VERDUIN

(iets rusteloos in zijn manier van doen).

Zoo - zoo - ik blijf hier maar éven - heb je 't goed gehad op reis? Enne - vròegen ze
naar me op 't kantoor?
HERMAN.

Alsjeblieft! Zoo'n oude getrouwe als u missen ze maar niet dadelijk!
VERDUIN.

Ja, zoo'n oude brompot zullen ze wel missen....
HERMAN.

Nou - nou vader! d'r is niemand, die niet naar u gevraagd heeft! En meneer Wiggers
zei, dat hij hoopte u gauw weer te zien op kantoor; ze hadden u hard noodig met 't
opmaken van de balans.
VERDUIN.

Zoo, zeiden ze dat. - - Anders niets bizonders?
HERMAN.

Ja, meneer Wiggers zou misschien vanavond even aankomen, - hij had iets met u
te bespreken.
VERDUIN

(nerveus).

Wat? Wat wàs 't? Weet je 't niet? Er was toch niets?
HERMAN.

Welnee vader, hij zei 't even bij 't weggaan, heel gewoontjes....
VERDUIN

(neemt de courant, kijkt dan plotseling weer op).

Komt daar iemand in?
MEVROUW

(kalm).

Iemand in? De voordeur in? Best mogelijk. Wil je wat hebben?
VERDUIN.

Dank je. Waar is Dolf? Is hij niet thuis?
MEVROUW.

Hij is even een eindje om, hij zal zoo dadelijk wel komen.
VERDUIN.

Eindje om!
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MEVROUW.

Wat kan je dat schelen? 't is toch geen klein kind meer, dat precies op zijn tijd thuis
moet zijn. 't Is nog làng geen middernacht. - En we eten laat van middag.
VERDUIN.

't Is altìjd tegenwoordig, dat hij uit is - dat je niet weet waar hij is.
MEVROUW.

Gisteravond heeft hij gebillart bij Kruisse....
VERDUIN.

Gebillart ja! - en de rest kom je niet te hooren. - 't Was half één toen hij thuiskwam
vannacht - ik wéét 't - 'k heb liggen wachten....
HERMAN.

Nou vader, láát dat nu eens een paar avonden gebeuren, zóó erg is dat niet!
MEVROUW.

Nee! Goeie hemel, vertrouw dien jongen toch 'n beetje!
VERDUIN

(somber).

Ik ben genoeg gestraft voor al dat vertrouwen.
(Mevrouw naait, Verduin en Herman lezen; stilte).
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HERMAN.

Moeder, waar is ons logéetje toch? Ik heb nog niets van haar gezien.
MEVROUW.

Roosje? Die is al vroeg uitgegaan om boodschappen te doen. 't Is een lièf kind - en met Dolf kan ze een leven maken - net een paar uitgelaten kinderen.
(Herman lacht).

HERMAN.

Vader, hebt u dat artikel voor het Handelsblad nog afgemaakt? Mag ik 't even zien?
VERDUIN.

Ja - o wacht, - - hier is 't. Je moet 't eens lezen, hoe je 't nu vindt.
HERMAN

(lezend).

Fijntjes hoor - daar kunnen ze 't mee doen! U is toch nog een kraan, een jonger zou
u uw stijl niet verbeteren kunnen.
VERDUIN

(vergenoegd).

Och, daar heb ik nu zoo m'n plezier in; ik ben benieuwd, hoe ze 't op kantoor zullen
vinden.
HERMAN.

Dáár kunt u van op aan - past net in hun kader! Moeder, moet u 't nu ook niet eens
lezen?
MEVROUW.

Is 't èrg geleerd? Niet? Wacht dan - mijn bril - (neemt uit 't werkmandje een pakje, legt dat achteloos op tafel).

Ik moet toch ook lezen, wat m'n man schrijft.
VERDUIN

(naar 't pakje wijzend).

Wat is dat - - dáár in dat papier - - kaarten - speelkaarten in de huiskamer - in mijn
huis - wie heeft die erin gebracht....?
HERMAN

(ontsteld).

Wie....
MEVROUW
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(opziend).

Wa-àt? Wat is er? Die kaarten? o, die gebruik ik voor....
VERDUIN

(zich opwindend, valt haar in de rede).

Wáárvoor worden die kaarten hier in huis gebracht! Dat jij dat doet, vrouw!
MEVROUW.

Nou - nou, bedáár maar! Laat me uitspreken! Die kaarten gebruik ik voor mijn deken
- ja, kijk me nu maar niet aan of ik nonsens praat! - - Voor mijn déken zeg ik - voor
mijn lapjesdeken - van die kaarten knip ik de achtkantjes - kijk!
(houdt kartonnen modelletjes op)

dat doe ik altijd van oude speelkaarten. Dat jij dat nu nog nooit gezien hebt, is louter
toeval....
(Verduin maakt beweging van ergernis).
HERMAN.

Kom vader, u ziet, de reden, waarom die ongeluksdingen hier in huis komen, kan
niet onschuldiger zijn.
MEVROUW.

Ongeluksdingen! Wat zijn jullie toch altijd sterk in je uitdrukkingen! Alle speelkaarten
van de wereld kunnen 't toch niet helpen, dat je zoon....
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HERMAN

(gaat haastig naar haar toe).

Moeder, als u weet, dat 't vader zoo hindert, kunt u evengoed iets anders gebruiken,
niet?
(haar wang streelend).

Dan zal ik zorgen, dat u altijd ander karton heeft voor uw achtkantjes. Mooi stevig
ziet u - dit is toch eigenlijk maar slap - kijk, je buigt 't zóó om, hè?
MEVROUW.

Ja goed, bèst! Als jullie dat nu eenmaal zoo vinden, dan zal ik me d'r wel bij
neerleggen. Kan je dan goed stevig karton voor me krijgen? Ja, dit is soms wel wat
slap, daar heb je gelijk in. Maar goed stevig - zeg?
HERMAN

(heen en weer loopend, verstrooid).

Ja zeker, moeder.
MEVROUW.

Zoo - laat me nu eventjes rustig lezen - ik ben d'r heelemaal uit door de consternatie
met die kaarten....
VERDUIN

(prikkelbaar).

Neem ze nu wègl!
(Herman gooit ze in 't vuur. Iemand komt fluitend de gang in. Verduin's gezicht klaart
op, hij gaat verlangend rechtop zitten.
Dolf komt binnen, vroolijke drukke manieren. Hij gooit zijn hoed op 'n stoel, houdt zijn
overjas aan).
DOLF.

Goeien avond allemaal! Dag vader, hoe gaat het?
(geeft hem hartelijk 'n hand).

Oh, u ziet er alweer uit als een heel mensch!
(tot Herman).

Hoe heb jij 't gehad? Je bent vroeg!
HERMAN

(vroolijk).

Best hoor, jongen! frisch buiten, hè?
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DOLF.

Alsjeblieft! Ik heb hard geloopen. Is er wat nieuws overigens?
(blijft staan naast den haard).

MEVROUW.

Jongen, wil je wat hebben? Wat port of wat anders?
DOLF.

Dank u moeder, geen port; een glas water maar, ik heb dorst.
(Gaat naar 't buffet, schenkt zich een glas water in).

VERDUIN.

Waar kom je vandaan, dat je er zoo warm uitziet?
DOLF.

Warm? Zie ik er warm uit? Dat weet ik niet. Ik ben met Kervel naar zijn nieuwe
kamers geweest.
VERDUIN.

Kervel? Wie is dat? Dien ken ik niet.
DOLF

(achteloos).

Niet? Aardige, amusante jongen. 'k Zal 'm eens meebrengen. Jij kent 'm wel
(tot Herman).

VERDUIN.

Zoo, kèn jij 'm?
HERMAN.

Zeker - heel goed.
VERDUIN.

'k Heb vroeger wel 'n Kervel gekend - die deugde niet....
DOLF.

Dat zal dan z'n grootvader, of z'n oudoom, of z'n achterneef geweest zijn. Dat kan
hij niet helpen.
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HERMAN

(lacht).

Nee vader, werkelijk, er is op dezen jongen niets te zeggen.
DOLF.

Moeder, heeft Catherine u ook gezegd, hoe laat ze zou komen? We hebben
afgesproken, ik zou haar niet komen halen, omdat ze niet wist hoe laat ze van huis
weg kan.
MEVROUW.

Zoowat tegen half zes; ze laat haar moeder niet graag alleen. 't Is wel een engel
van een kind - vooral omdat ze thuis haar plezier dikwijls wel òp kan ....
(Herman ziet snel op).

MEVROUW

(niets bemerkend, hard doornaaiend).

'k Geloof, dat 't tegenwoordig weer wat beter gaat, ik hoor er tenminste zoo niet van,
- maar 't is geweest!
VERDUIN

(fronst ongeduldig het voorhoofd, leest hardop).

De oogst in Deli is slecht dit jaar; dat zal voor menigeen een leelijke tegenvaller zijn.
HERMAN

(geforceerd).

Bij ons, hadden verscheiden lui aandeelen.
VERDUIN.

Ja, maar voorzichtig was 't niet.
DOLF.

Moeder, als Catherine soms in dien tijd mocht komen, zegt u haar dan, dat ik dadelijk
terug ben?
(Gaat naar de deur).

VERDUIN.

Moet je nog uit?
DOLF.

Ja vader, éven.
VERDUIN.

Waar moet je naar toe.
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DOLF

(geïrriteerd).

Naar kantoor, vader!
VERDUIN.

Wéér naar kantoor? Gisteren óók al - - naar kantoor?
DOLF

(kort).

Ja.
(Stilte).

VERDUIN

(opstaand).

Ik ga nog even vóór het eten mijn dutje doen.
(Dolf neemt zijn hoed).
VERDUIN

(loopt naar de zijkamerdeur, blijft plotseling staan. ziet om naar Dolf).

Heb je daar nog werk?
DOLF

(zich beheerschend).

Ik heb er mijn sleutels laten liggen.
VERDUIN.

Oh.
(Loopt aarzelend naar de deur, keert zich om naar Dolf als om iets te zeggen, bedenkt zich,
gaat de kamer uit).

MEVROUW.

Had dat nu niet gezègd!
DOLF

(geprikkeld).

Wàt niet?
MEVROUW.

Dat je nog weer uit moest.
DOLF.
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Maar mijn god! Moet ik dat dan stilhouden? Herman gaat toch óók uit, daar vraagt
niemand naar....
HERMAN

(bedarend).

Je weet wel, hoe vader is; vandaag is hij kribbig op jou, morgen op mij....
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MEVROUW.

En alle dagen op mij.
(Dolf zwijgt, frommelt zenuwachtig aan de kraag van zijn jas).
MEVROUW.

Vóór hij zijn dutje gaat doen, kan hij niet best zoo iets velen; als je nu éven gewacht
hadt, dan had hij niets gemerkt!
(Dolf haalt zijn schouders op, wil heftig iets zeggen; Herman geeft hem een teeken
te zwijgen).
DOLF

(weggaand).

Nou - ik ga. - Tot straks dan. Moeder u zegt 't wel tegen Catherine.
MEVROUW.

Ja, dag kind.
(Dolf af).

HERMAN.

Ik ga naar boven, mijn valies uitpakken en me wat opknappen voor het eten.
(Herman af).

MEVROUW.

Ja, ja, er is wat tegenwoordig! Je hebt wat te stellen. Allemaal zijn ze even gauw
op hun teentjes getrapt; gelukkig, dat ik anders ben - - dàn zou je eens zien hoe de
boel in 't honderd liep
(luistert).

Wordt daar gescheld? Wèrd er gescheld? Zou dat Catherine al zijn?
(Staat op, gaat kijken aan de deur).

CATHERINE

(komt met hoed en mantel binnen).

Dag mevrouw.
(kust haar.)

Ben ik nu niet prachtig vroeg?.... Waar is Dolf?
MEVROUW.
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Dag kindje. Ik moest je zeggen van Dolf, dat hij dadelijk thuis kwam, hij is even zijn
sleutels halen van kantoor.
CATHERINE

(doet hoed en mantel af).

Hoe is 't met meneer?
MEVROUW.

O, dat gaat wel. Hè, ik ben blij, dat je er bent! Ga nu gezellig daar op de canapé
zitten. Ik kom dadelijk bij je, maar ik moet nog even mijn mandje met kluwtjes
opruimen.
CATHERINE.

Is Roosje er niet?
MEVROUW.

Die zal óók wel gauw komen; die was vanmorgen vol geheimzinnigheden. Hè kind,
ik vind 't zoo gezellig, dat je er weer eens bent.
CATHERINE.

Ja moeder? ik ook. En morgen kom ik ook weer, dan vieren we uw trouwdag, weet
u wel?
MEVROUW

(kluwtjes opwindend, tevreden lachend).

Ja, ja - En je moet Dolf maar gauw weer 'n beetje in zijn humeur brengen.
CATHERINE.

Wat is er dan met Dolf?
MEVROUW.

Och, je weet wel, Dolf kan niet best hebben, dat vader 'm zoo nagaat.
CATHERINE

(scherp).

Nagaan? Hoè nagaan? Doet meneer dat dan?
MEVROUW.

Je weet wel, hoe mijn man kan zijn soms, hè? Ik
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heb er ook al eens met den dokter over gesproken, dat hij zoo rusteloos is. Maar
die zegt altijd maar: ‘mijden, mijden! Zijn zenuwen hebben een ergen schok gehad,
u moet 'm wat ontzien.’ Ja, ja - als....
CATHERINE

(opstaand).

Mag ik u helpen opruimen? Moeten al deze kleine kluwtjes in dit mandje.
MEVROUW.

Ja, wil je? Graag.
CATHERINE

(gaat bij de tafel zitten).

U moet de complimenten hebben van mevrouw Joram, die sprak ik gisteren; en die
vertelde mij, haar jongste zoon heeft een heele mooie betrekking in Boston, de
volgende maand gaat hij er al heen.
MEVROUW.

Wàt zeg je? De jongste - is 't de jòngste? Je zou zeggen, hoe komt de jongen eraan!
Diè had ook 't buskruit niet uitgevonden! Enfin, je moet maar geluk hebben. Maar
och, och - laat ze maar oppassen, laat ze maar niet te vroeg blij zijn! 't Deugt niets
zulke jonge jongens alleen weg te sturen, heelemaal op eigen beenen! 'k Heb 't
altijd zóó tegen vader gezegd, toen Dolf naar Amerika ging, dat weet jij ook wel nou, hoè is 't afgeloopen.
(Catherine maakt een beweging van ongeduld, windt driftig een kluwtje op).
MEVROUW

(niets bemerkend).

D'r zijn er wel minder dan ònze jongen, die er toch óók inliep.
CATHERINE.

Mevrouw, moet dat kluwtje hierin?
MEVROUW.

Ja. En de ellende, die 't nasleept! Vader is toch maar nooit weer de oude geworden
- dat weet jij wel - ach, ik kan me nu beter over zooiets heenzetten - ik dacht nogal,
dat hij blij zou zijn, als Dolf weer thuis was.
CATHERINE.

Dàt wàs hij! Dàn hebt u niet op zijn gezicht gelet, den dag dat Dolf thuiskwam - hòe
gelukkig hij was!
MEVROUW.

Jawèl - och, als je dertig jaar getrouwd bent, let je niet meer zoo op elkaars gezicht
- 't is ook alweer een heele tijd geleden - hoelang - zes maanden al - jawèl, hij wàs
ook wel blij, natuurlijk! Maar nu begint die rusteloosheid weer; omdat de jongen nu
toevallig wat veel avonden is uitgeweest - is vader bang, dat hij weer in zijn oude
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fout zal vervallen.... Och God ja, als dàt ook gebeurde!! - maar zóó kan je je altijd
wel zorgen maken....
CATHERINE

(zenuwachtig, ongeduldig).

Och, dat is voorbij, laten
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we dáár nu niet over beginnen!
(Laat in agitatie kluwtje vallen, stopt 't er weer in).

MEVROUW.

Ja, denk je, dat een mensch altijd alles maar kan opkroppen, dat hij wel niet eens
praten wil? Je bent net als vader; die riep ook altijd dadelijk: ‘zwijg d'r over’, als ik
mijn mond maar open deed;
(zwijgt even).

Of 't voor een moeder niet verschrikkelijk is - nee, pas op, dat kluwtje hoort in dìt
hokje, zóó, en dàt moet hier - niet verschrikkelijk is te weten, dat je kind, dat je met
alle opofferingen voor jezelf hebt grootgebracht, een jáár lang, in een vréémd land,
in de gevangenis zit.... zie je, dat....
CATHERINE

(haar handen tegen haar ooren houdend, hartstochtelijk).

Moeder, ik kàn 't niet hooren! hoe kunt u het zèggen!!...
MEVROUW.

Kan jij dat niet hooren, is je dat te erg? D'r zijn er wel minder dan hij! Maar je moet
denken hoe jong was hij, toen hij alleen daar kwam.... verwijten achteraf is wel
makkelijk....
CATHERINE

(stroef).

Ik hèb nooit iets verweten.
MEVROUW

(kribbig, zeurig).

Nou nee! Maar ik zeg altijd: 't is zonde en jammer geweest, dat vader toen toevallig
'm zoo laat z'n geld stuurde! Dan had hij 't er stilletjes weer bij kunnen leggen, en
geen sterveling had er iets van gemerkt. Je moet niet vragen hoe dikwijls zóó iets
gebeurt; ik zou ze niet graag den kost geven. Of 't nou komt door spelen of door
wat anders.... Heb ik je verteld van vanmiddag?
CATHERINE

(onverschillig stroef).

Nee, wat dan?
MEVROUW.

Toen werd vader zoo boos, omdat hij speelkaarten zag in mijn mandje.
CATHERINE
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(haastig).

Was Dolf daarbij?
MEVROUW.

Och welnee - nou 't ìs wel waar, 't kwam natuurlijk ook wel door 't spelen, dat hij in
de schulden kwam en geen raad meer wist - maar gut, 't is nou alweer zóó'n tijd
geleden, en is er nou tegenwoordig ook maar zóó veel op 'm te zeggen! Dàt zou ik
wel eens willen weten. - En goddank heeft niemand er ooit iets van geweten - Maar
als je niet genoeg van hem houdt om....
CATHERINE

(heftig in de rede valend).

U weet niet, wat u zegt! Als ik niet boven alles van hem gehouden had, zou ik dan
al dien tijd op hem hebben gewacht, alles verdragen hebben thuis, om hèm!
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MEVROUW

(ontroerd).

Och nee, je bent ook een lief, best kind - maar zooals een moeder voelt, hè - 't was
ook heel mooi van je
(haar willende omhelzen)

dat je altijd op hem hebt willen wachten, terwijl je alles wist....
(Catharine weert haar af, met een zucht).
MEVROUW.

Ben je nou boos? Och God, als je dan ook nooit meer wat zeggen mag! Ik zal wel
de laatste zijn, die er Dolf een verwijt van maakt.
(Veegt haar oogen af).
(Catherine staart mevrouw nog somber aan).
HERMAN

(komt eenigszins gejaagd binnen).

Moeder is .... O, dag Catherine, jij hier al?
(Schudt hartelijk de hand).

Moeder, wat scheelt er aan?
MEVROUW.

Niets, niets - had je daar iemand bij je, dien je uitliet?
HERMAN.

Ja, Scherm was even bij me, eh - vader slaapt zeker nog, hè? Moeder, wat is er
toch?
(ziet Catherine aan).

MEVROUW.

Heusch niets - ik zal eens voor 't eten gaan zorgen.
(af).

HERMAN.

Wat is er toch? Jullie hebben toch niet gekibbeld?
(Catherine zwijgt, kijkt 't raam uit).
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HERMAN.

Hè? Zeg, Catherine
(gaat naar haar toe)

Catherine, zeg, wat is er?
(keert haar gezicht naar zich toe. Verschrikt).

Huil je? Catherine, waarom huil je?
(Catherine neemt zenuwachtig een papier op, legt 't weer neer, zonder te antwoorden).
HERMAN

(haar hand nemend, heel zacht:)

Wil je mij je verdriet niet vertellen? Is 't over Dolf?
(Catherine zwijgt, haalt geïrriteerd haar schouders op).
HERMAN.

Wat is er dan?
CATHERINE

(hartstochtelijk uitvallend).

Oh! Ik kàn er niet tegen een ander over spreken.... ik kàn 't een ander niet hooren
zeggen....
HERMAN.

Nu ja - een ànder. Maar ik. Ik weet 't immers zelf te goed!
CATHERINE.

Ja, dat je 't wéét! Dat iedereen in huis hier 't wéét! Dàt is me zoo onverdragelijk. Dat
voelen jullie niet. Maar ik zou wel met 'm weg willen gaan, wèg, heelemaal onder
vreemden (zacht)

die niet zouden meenen - dat ze 't recht hadden hem te wantrouwen.
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HERMAN

(bedarend).

Wantrouwen! Kom, je trekt 't je vandaag toevallig eens erg aan. Bij vader, dat weet
je nu eenmaal, is 't een gevolg van zijn ziekte....
CATHERINE

(ongeduldig in de rede vallend).

Ja, en bij moeder is 't ophalen van oude herinneringen - en ondertusschen kan
niemand (bitter)

ten minste den schijn aannemen, vergeten te hebben.
HERMAN.

Je kunt mij dat toch niet verwijten, Catherine! Maar bij oude menschen is 't verleden
zoo sterk. Je moet niet vergeten, hoe vader aan Dolf hing....
CATHERINE

(hartstochtelijk).

Ik vergeet niets; ik vergelijk alleen. Hield ik minder van hem dan je vader? Je vader
en je moeder, diè hadden elkaar, die hadden jou, die hadden Mimi, ik had alleen
hèm! Zoo bèn ik - begrijp je dan niet, hoè ik er onder geleden heb! Denk je, dat hij
in mijn oogen ooit iets minder erom is geweest? Hoe noemen ze dat ook weer blind hé? dat liefde blind is. - Ik noem 't anders; ik noem 't, dat je juist àlles ziet....
Oh! jij kan 't niet begrijpen, en ik kan 't niet alles uitleggen precies zooals ik 't voel
- maar als je zóo, zóo van iemand houdt, dan begrijp je 'm, doorzie je hem; dan zie
je niet alleen, wat hij verkeèrd deed, je ziet tegelijk hoe hij er toe kwam, en wat hij
leèd.... Als ik er aan dacht, als ik er nòg aan denk, wat hij gedaan heeft, dat hij zoo
iets heeft kunnen doen, dan voel ik, hoè hij ook daaronder heeft moeten lijden, dan
weet je niet, hoe ontzaggelijk diep ik mijn liefde voor hem voel. - En dàn is me dat
hier zoo verschrikkelijk....
HERMAN.

Ja, kind, het wàs voor jou ook heel zwaar, maar kan je juist daarom niet meevoelen
met die oude menschen?
CATHERINE

(verzacht).

Ik hèb met ze gevoeld. - Als ik hier kwam, als ik je vader zag, zoo anders dan
vroeger, zóó oud en zoo slap, en zóó verlangend naar 'm, terwijl hij deed of hij hard
was - en je moeder stil, gedrukt, - allebei 't maar zwijgend - ik ben later wel eens
hard geworden in mijn denken tegenover hen - maar toèn heb ik wel dikwijls gedacht,
dat 't voor hèn nog erger was dan voor mij, omdat zij 't minder goed konden dragen
dan ik.
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HERMAN.

Ja, ik heb je dikwijls bewonderd erom, en me verbaasd ook, zoo flink als je was, en
zoo moedig.
CATHERINE

(met iets vermoeids).

Ja, toch was ik juist in dien tijd heel moedeloos. Maar dat merken andere menschen
niet. Een
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ander merkt immers nooit iets van je, weet immers nooit, hoè je eigenlijk bent.... In
zoo'n tijd, in dien allereersten ergsten tijd - doe je maar je werk, en je praat met 'n
onverschillig gezicht over 't weer - over wat je dien dag zult eten - en je loopt op
straat, gewoon, en je groet de menschen (zich langzamerhand opwindend)

ze zeggen tegen je: ‘goeie berichten van je aanstaande?’ - ‘O, uitstekend,’ zeg je
met 'n vroolijk gezicht. - ‘Komt ie niet gauw eens over?’ - ‘Och, dat gaat zoo moeilijk,
't is een verbazende reis....’ - ‘Ja, ja, dat is waar, hoe lang doe je erover? Enfin,
maar 't zou heerlijk zijn, hè?’ - ‘Ja, 't zou heerlijk zijn!’ - Zoo praat je, je voelt je zelf
als een gek.... Oh! en je zou zoo maar in een hoek willen neervallen - maar ergens
liggen - zoo laag mogelijk maar, dat niemand je zag - en 't ééns uitschreeuwen al
je ellende
(zit even stil, gebukt; dan plotseling kalm).

Je doet niets - niets, je loopt verder, of er niets gebeurd is - en zoo doe je jaar en
dag.
HERMAN.

Arm kind, daar ben je toch veel te jong voor?
CATHERINE

(levendig).

Daar wàs ik te jong voor?
(energiek, hartstochtelijk).

Nu 'k 'm maar weer heb, nu ik 'm maar weer zie, nu 'k 'm elken dag bij me heb, en
'm kan helpen, en opvroolijken, nu ik 't vooruitzicht heb gauw met 'm getrouwd te
zijn, en dan altijd voor 'm te kunnen zorgen - nu is 't weer goed. Nu heb ik afgedaan
met alles, wat achter ons ligt - dat oude, dat bestáát niet meer voor me.
HERMAN.

Juist, en daarom zou ik me van al 't andere maar niets aantrekken. Alles is nu goed.
(Zijn gezicht plotseling betrokken).

CATHERINE

(merkt 't niet).

Hij zal wel gauw komen hè?
(Iemand fluit in de gang).
HERMAN.

Daar is hij al.
DOLF
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(komt vroolijk binnen, kust Catherine).

Dag vrouwke! Boos, dat ik je zoolang heb laten wachten? Nee hè? Nooit boos!
(kust haar opnieuw).

HERMAN.

Ik, als fâcheux troisième kies 't hazenpad
(af).

CATHERINE

(blij).

Laten we gezellig op de canapé gaan zitten.
DOLF.

(Haar wang streelend).

Ik ben blij, dat je er bent, kind, kon je zoo vroeg al van huis weg?
CATHERINE.

Ja, ik heb me gehaast, alles vooruit klaargemaakt, dat moeder niets meer hoefde
te doen: modelhuishoudster, die ik ben!
DOLF

(glimlachend).

Dat belooft wat voor later, voor mij!
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CATHERINE.

Ik beschouw 't thuis als een oefenschool.
(Ziet hem lachend aan).

DOLF

(ernstiger).

Je thuis als een oefenschool!
CATHERINE

(lachend).

Ja, ja, dat is 't toch, daar hoef je niet zoo'n ernstig gezicht om te zetten!
DOLF

(nog ernstig).

Is 't zóó erg, thuis bij jou?
CATHERINE.

Soms is 't erg. Daarom laat ik Roosje zoo lang mogelijk op kostschool blijven. Maar
ik denk altijd vooruit. Ik vind iets nooit erg, als ik maar iets prettigs heb om aan te
denken. Ik leef altijd op de uren, dat jij komt; ik zie altijd vóór me: als we maar
eenmaal getrouwd zijn.
DOLF.

Als we eenmaal getrouwd zijn.... Je hebt 't me vroeger nooit verteld, Catherine, dat
't thuis niet prettig was.
CATHERINE.

Och, dat wist je toch! Moeder ziekelijk, lastig van humeur....
DOLF.

Maar niet, dat ze het speciaal joù onaangenaam maakte - om....
CATHERINE.

Nee, hoe kom je daaraan?
DOLF.

Zoo iets liet moeder zich ontvallen vanmiddag .... Waarom heb je dat opzettelijk
voor me verzwegen?
(Keert haar gezicht naar zich toe).

CATHERINE.

Je wist toch, dat....
DOLF.
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Nee Catherine, ik wist 't niet, dat je om mij thuis onaangenaamheden hadt. Om mij,
niet, Is 't niet?
CATHERINE

(zacht).

Ja, maar 't was niet noodig je dat te zeggen.
(Dolf strijkt nerveus met de hand door z'n haar).

Dolf, wat is dat nu! 't Kwaad is nu immers geleden!
DOLF

(hartstochtelijk).

Nee - dàt is 't juist - dat 't nooit is geleden! Altijd staat, wat gebeurd is, wat ik in een
jongensroes gedaan heb, tusschen mij en al 't andere....
CATHERINE

(heftig-teeder).

Niet tusschen òns, niet tusschen jou en mij! Tusschen òns is alleen maar onze liefde;
liefde en toekomst.
DOLF

(schudt 't hoofd).

't Is zoo gemakkelijk niet, weer goed te zijn, als je ééns iets misdreven hebt. Je
begint met een massa goeden wil en moed - maar de menschen passen er wel op,
dat 't niet zoo gemakkelijk gaat.
CATHERINE

(krachtig-overtuigend).

O, Dolf, je moet niet altijd denken aan dat donkere achter je; ik weet wel, 't is voor
jou ook zoo moeilijk, lieveling, maar niemand, dan wij, die van je houden,
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weten het! En wij begrijpen je en hebben je nooit iets verweten. Denk eens aan 't
lànge leven, dat we nog vóór ons hebben, zoo'n lang leven om lief te hebben en
samen gelukkig te zijn!
(Slaat hartstochtelijk haar armen om zijn hals:)

Dolf!!
DOLF.

Ja kind, als ik jou altijd bij me had! Je bent zoo frisch in je denken en voelen. Ik ben
zoo blij voor ons toekomstig leven, dat jij altijd zoo vroolijk kunt zijn: weet je wel, dat
ik je eigenlijk nooit gedrukt gezien heb - zoo lang ik je ken.
CATHERINE.

Nee, ik ben nooit neerslachtig bij jou.
DOLF

(lachend).

Nee - anders wel? Nee hè? 't Ligt niet in je aard. En je bent zoo heerlijk krachtig in
je vertrouwen op mij.
CATHERINE.

Tòch nog niet sterk genoeg om je òp te houden?
DOLF.

Dat is wat me òp houdt. Maar soms, zie je - dan ben ik ellendig, als....
CATHERINE.

Wat?
DOLF.

Als ik om me voel hier angst, dat ik - (langzaam).

Eerst toen ik pas thuis was, was het er niet, maar toen - is 't gekomen langzamerhand - ik weet niet recht hòe - maar telkens voelde ik 't in een woord, een
gezegde, een vraag vooral - van vader - en 't is er nu altijd - zooals vandaag toen
ik thuiskwam - dan zou ik er uit kunnen loopen - voor goed! - ik heb altijd 't gevoel,
dat er achter m'n rug gepraat wordt - hier in huis - dingen gezegd - voor mij
verzwegen - maar waarvan ik de nawerking vòel....
CATHERINE.

Toch nooit door mij!
DOLF

(teeder)

Liefje, jij! Toch, soms denk ik - een man als ik, moest geen vrouw hebben, die alles
van hem weet.
CATHERINE.
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Dolf, waarom doe je me zoo'n pijn? al dien tijd heb ik op je gewacht, altijd je vrouw
gebleven.
DOLF

(bitter)

De vrouw van een....
CALHERINE

(de hand op zijn mond leggend, stampvoetend, in tranen).

Dat zèg ik niet! Je bent onredelijk!
DOLF

(bitter).

Nee, maar je dàcht 't....
CATHERINE

(wanhopig, opstaand).

Nee, ik dacht 't niet - ik denk 't niet. - O, God, ik weet zelf niet meer wat.... jij doet 't
me denken, jij doet me dingen zeggen, die....
DOLF

(snel naar haar toekomend, zijn armen om haar heen).

Trine, Trine, ik wàs onredelijk - maar spreek niet zóó tegen me - niet zóó, dat kan
ik niet verdragen.... lieveling wees niet
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boos, ik heb je zoo noodig
(haar op de sofa naast zich trekkende).

We zijn beiden heftig, niet?
CATHERINE

(tegen hem aanleunend).

Ja, dat zijn we - heftig allebei - dat waren we altijd - we moeten het niet weer zijn booze woorden blijf je zoo làng navoelen....
DOLF.

Ja, blijf zoo tegen me aanleunen, laten we weer kalm praten; ik geloof je heelemaal
- ik wéét 't hoe je van me houdt - maar ik moèt 't zeggen nu, uitzeggen alles tegen
je. Soms dacht ik, dat ik in eens naar je toe zou loopen om je m'n grieven te vertellen
- als 't me te kras werd, maar....
CATHERINE

(zacht).

Dan?
DOLF.

Dan denk ik weer, dat je àl 't erge er niet van voelen kunt - misschien ook wèl. Laatst
toen 'k 's avonds thuiskwam hier met Herman, zachtjes, omdat vader sliep - komt
toevallig Peters voorbij, slaat me op m'n schouder, en zegt lachend: ‘Man, wat sluip
jij als een dief 't huis in.’ Meteen liep hij door; 't was een aardigheid, maar ik stond
star ineens....
CATHERINE

(pijnlijk).

Dolf....
DOLF.

Ik stond star een oogenblik; toen schoot 't meteen door m'n hoofd: hij weet er immers
niet van - 't is maar toeval - toen keek ik naar Herman, en ik zàg aan z'n gezicht,
dat hij 't óók gevoeld had. Zie je, dàt, dàt is 't; het leeft altijd om me heen, ik zie 't
op de gezichten, ik hoor 't in de stemmen - nooit weg - nooit weg!
CATHERINE.

Dolf, kun je niet stèrk zijn en je daarboven verheffen?
DOLF.

Neen, boven wantrouwen kàn ik me niet verheffen. Het is sterker dan ik, 't doet me
twijfelen aan mezelf; 't trekt me neer, altijd neer; ik kàn er niet tegen op.
CATHERINE.

Toe, probeer 't dan toch! Denk, dat ik altijd 't beste van je denk, je altijd vertrouw,
dat ik nooit aan je zou kunnen twijfelen.
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DOLF

(na een korte aarzeling haar hartstochtelijk naar zich toe trekkend).

Catherine, zèg 't nog eens, zèg 't nog eens, dat ik 't nòg eens van je hoor, weet je
't héél zeker, dat je niet zou kunnen twijfelen meer aan me? Ik heb 't zoo noodig om
't je nòg eens te hooren zeggen.
CATHERINE.

Lieveling, ik weet 't héél zeker, dat ik nooit aan je twijfelen zal (men hoort iemand in de gang aandraven).

Groot Nederland. Jaargang 1

551

(Roosje komt binnen, handen vol bloemen - zingend).
DOLF

(glimlachend).

Zoo zusje, ben je daar terug?
ROOSJE

(uitgelaten).

Da-ag! Dag Catherine kijk eens, kijk eens!
(houdt haar handen vol bloemen op).

Alles voor morgen!
CATHERINE.

Wat een pracht! Laat eens kijken!
DOLF.

Nou, laat eens kijken!
(Roosje ontwijkt hem lachend, Dolf plotseling opgewonden, vliegt haar na door de kamer;
eindelijk vangt Dolf haar, houdt haar vast).

Zoo, en nu gehoorzaam! Waar kom jij met al die bloemen vandaan?
ROOSJE

(nog lachend).

Gekocht, alles gekocht; àl mijn geld is op!
(Haalt haar beursje uit, keert 't om).

Zie je, platzak! Maar bloemen moest ik hebben voor morgen! Straks als je vader en
moeder komen moeten ze weg hoor! dat zij ze niet zien. Ik heb deze vast
meegebracht om morgenochtend mee te versieren - in den kelder blijven ze goed
- voor morgen heb ik er nog meer besteld.
CATHERINE.

(Haar wang streelend).

Dat is iets voor Roosje hè, zoo'n overvloed van bloemen!
ROOSJE

(de bloemen in haar handen verschikkend).
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Hè ja, ik zou altijd bloemen willen hebben om me heen! En zon! Zon! Vol in de kamer
- dat is hier - 't is hier soms zoo kil, ik weet niet, hoe dat komt.... Kijk, Catherine,
kom eens hier, dit in je haar, buk je een beetje
(steekt een paar bloemen in haar haar).

CATHERINE.

Pas op, ze moeten nog dienen voor morgen!
ROOSJE.

Och! ik doe 't voorzichtig - wat staat je dat leuk! (tot Dolf).

Wat kijkt ze nu ernstig, hè? Net als op haar portret.
CATHERINE.

Jawel, ik zet 'n gelegenheidsgezicht.
DOLF.

't Is of je nu al de bruid bent, Catherine; geef mij ook een bloem Roosje, ik ben de
bruigom! Je mag mij warempel ook wel versieren.
ROOSJE

(gooit een handvol bloemen naar Catherine).

Dáár, dáár, dat mag jij doen! Catherine versier hem!
(gooit lachend steeds meer bloemen naar hem).

Nòg meer!
DOLF en CATHERINE

(lachend).

Schei uit! Pas toch op!
ROOSJE.

Och wat! Als ze òp zijn, koopen we wel weer nieuwe.
CATHERINE

(lachend).

Van wie zijn geld?
HERMAN

(komt binnen, pakt Roosje beet).

Hé, jij wildzang! Wat is dat hier!
(Roosje leunt hijgend tegen hem aan).

HERMAN.
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Catherine, wat ben jij mooi!
(Catherine wil lachend de bloemen uit haar haren nemen).
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DOLF.

Nee, laat zitten!
MEVROUW

(de deur half openend).

Wat maken jullie voor een lawaai? Lieve hemel, wat is....
CATHERINE

(haar terugduwend).

O nee - nee u mag nog niet komen! Eventjes weggaan!
DOLF.

Wacht, gauw die bloemen wegbrengen! Kom Roosje.
(Roosje en Dolf rapen haastig de bloemen op, en verdwijnen in de gang).
CATHERINE.

Zoo, nu mag u komen!
(Mevrouw en Verduin komen binnen).

HERMAN.

Kijk, daar is vader ook.
CATHERINE.

Dag meneer.
VERDUIN.

Dag kind, hoe gaat het? - - Wie gingen daar net de kamer uit?
CATHERINE.

Dolf en Roosje! Vader, heeft het u wakker gemaakt?
VERDUIN.

Ik hoor jullie wel graag zoo door het huis.
MEVROUW.

't Is of jullie haasje over hebben gespeeld, of stuivertje wisselen.
(Zet de stoelen op hun plaats).

HERMAN.

Dàt is niet erg, hè moeder? dat zijn allemaal geheimen, die zich morgen zullen
oplossen.
ROOSJE

(holt binnen, achtervolgd door Dolf, valt juichend op de sofa neer).
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Tòch mis, tòch mis! Zie je! (de anderen lachen).

MEVROUW.

Wat is die jongen vroolijk! Ik heb hem in lang niet zóó zien lachen, jij?
CATHERINE.

Nee.
HERMAN

(duwt Dolf en Roosje op de sofa neer).

Zóó - nu zitten blijven! jullie levenmakers.
MEVROUW.

Ja, zitten jullie nu maar eens een oogenblikje uit te rusten, ik ga kijken, of 't eten
klaar is.
(Af)

ROOSJE.

Als we morgen!....
HERMAN, DOLF, CATHERINE.

Ssst, sst! geen geheimen verklappen!
HERMAN

(lachend).

Dàt is wat voor Roosje, zoo te moeten zwijgen!
(Allen lachen).
DIENSTMEISJE

(geeft een brief aan Verduin).

Alsjeblieft meneer, er wordt op antwoord gewacht.
VERDUIN

(lezend).

Wàt - ‘geef mij vanavond het geld - ben zonder een cent op zak’ - wat is dat - (tot Dolf)

't is
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zeker voor jou, we hebben dezelfde voorletters
(tracht de onderteekening te lezen).

Hoeff - Hoeff, wie is dat?
DOLF.

Oh!
VERDUIN.

Wat is er met dien Hoeff....
DOLF.

'k Zou 't 'm gisteren al gegeven hebben, maar ik heb 't vergeten.
VERDUIN

(zacht en aarzelend).

Mòest - mòest hij dat geld van je hebben?
DOLF.

Mòest - nee.... hij zit in de knoei en ik heb beloofd hem te leenen - ik zal 't even
krijgen - vijf-en-zeventig gulden, meer kan ik op 't oogenblik ook niet missen.
(Af).

MEVROUW

(om de deur).

Komen jullie? Komen jullie gaùw? Anders wordt de soep koud.
(Roosje springt op, trekt Catherine mee, beiden af).
VERDUIN

(grijpt Hermans arm).

Waarom moest hij hem dat geld geven? Kòn hij er niet af? Die Hoeff, wat heeft Dolf
met hem uit te staan!
HERMAN.

Och, Dolf is zoo goedhartig, hij wou 'm zeker helpen.
VERDUIN

(angstig).

Hoeff was er ook bij gisteravond, zou Dolf geld aan hem verloren hebben? Hij zei
't niet ronduit.... Gespééld hebben ze weer!!
HERMAN.

Nee, nee vader....
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(Dolf verschijnt aan de deur; Verduin èn Herman zwijgen, gaan de zijdeur uit; Dolf blijft pijnlijk
getroffen staan).

MEVROUW

(roepend in de gang).

Kòmen jullie nou? Dolf!
DOLF.

Ja moeder.
(Af).

Tweede Bedrijf.
De schemering begint te vallen; Wiggers, chef van het kantoor en Verduin zitten elk
aan een kant van de tafel. - Oogenblik stilte. - Verduin zit te cijferen, geeft dan 't papier
aan Wiggers.
VERDUIN.

Zóó, ziet u wel?
WIGGERS.

Juist, zoo is het; dus dat is in orde. Nee, ik denk, ik zal liever even zelf bij je aangaan,
om alle misverstand te voor-
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komen. O ja - en dan wist ik niet best, hoe je dit bedoeld hebt, kijk eens - is dit zóó
gòed? de boekhouder dacht het.
VERDUIN.

Ja, dat is in orde; een oud man als ik schrijft niet meer zoo duidelijk.
WIGGERS.

De jaren nemen ons te pakken Verduin, ons allemaal!
VERDUIN.

Ja, de jaren - èn de rest....
WIGGERS.

Nou, die jaren bij jou, je houdt je maar kras; maar ga nu vooral niet uit, vóór je
heelemaal beter bent! Als je èrger werdt, - we kunnen volstrekt niet buiten je!
VERDUIN

(gevleid glimlachend).

Voor mij een ander....
WIGGERS.

Dat is visschen man, dat weet je ook wel.... Ja, dat weet ik dus.... Er is nog iets, wat
ik je wou vertellen.... er is een tekort, gisteren ontdekt - tekort in de kas.
(Verduin grijpt de stoelleuning vast, staart Wiggers aan).
WIGGERS.

Een tekort; we hebben 't stil gehouden, ik wou 't jou toch even vertellen.
VERDUIN.

Hoeveel?
WIGGERS.

Tweehonderd gulden; nog al niet zoo'n kleinigheid - en we hebben volstrekt geen
vermoeden
(Verduin zit doodstil)

- een van de jongeren? Maar er is niemand meer op kantoor geweest - niemand.
VERDUIN

(gretig).

Niemand?
WIGGERS.

Nee, want dan had de boekhouder hem gezien, die was in de kamer er naast.
VERDUIN.

Weet hij dat zéker - dat er niemand geweest is?
WIGGERS.
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Ja natuurlijk, zéker. Nu is de eenige, dien je zoudt kùnnen verdenken - Van Zelten.
VERDUIN

(met moeite).

Waarom - Van Zelten?
WIGGERS.

Begrijp me wel: ik zeg niet, 't zal Van Zelten geweest zijn - 't is een bloot vermoeden
- ik zou 't niet graag tegen iemand zeggen, behalve tegen jou.... Maar hij heeft al
twee keer om voorschot gevraagd - een groot huishouden - een vrouw, die enorm
veel kost, altijd ziek is en pas weer een operatie heeft moeten ondergaan in het
ziekenhuis - dat alles krijg je niet voor niet - als je dan iemands financiën kent - och
natuurlijk, je laat je gedachten gaan - ik zeg niet, dat het zoo is - en onder de jongeren
- daar is Falk - de Van Beverens, die ik vertrouw als mezelf - joùw jongens, nou!
(Lacht).
(Verduin zit ineengedoken, zwijgt).
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WIGGERS.

Enfin - we moeten zien - 't kan ook een misverstand zijn - jij zwijgt er over hè?
Apropos - dat is een aardige jongen, die jongste jongen van je! Die zal 'r wel komen.
VERDUIN

(heesch).

Ja.
MEID

(tikt).

Meneer, wilt u de lamp ook hebben?
VERDUIN.

Nee.
(Meid af).

WIGGERS.

Hoelang is hij in Duitschland geweest? Paar jaar?
VERDUIN.

Paar jaar.
WIGGERS.

Bij Kegger en Zoon hè?
VERDUIN.

Bij Kegger en Zoon ja.
WIGGERS.

Hij vertelde me juist vanmiddag, dat hij een mooie aanbieding had van de firma
Schöntal in Hamburg. Ik heb hem aangeraden 't te doen; 't is een mooie promotie,
en 't is een jongen, waar wat in zit - hij is er zoo met hart en ziel bij, zie je; enfin,
maar hij zei, hij wou nu niet graag weer dadelijk van huis weg - en jij zult 'm ook
liever niet zoo gauw missen willen....
VERDUIN.

Nee.
WIGGERS.

Zeg vadertje, jij bent toch nog niet best hoor! - nee, hou je nu maar niet beter dan
je bent - 't heeft je vermoeid, dat zie ik wel! Nou beterschap hoor (schudt hem de hand).

Nee blijf binnen, ik wil niet hebben, dat je meegaat - en 't blijft tusschen ons hè? Adieu dan.
(af).
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(Verduin sluit de deur, loopt strompelend terug naar zijn stoel en valt erin neer, 't hoofd
in de handen).
VERDUIN.

Die angst - altijd die angst. O God, dat ik 't niet weet, dat ik 't niet wéét, wat me
boven mijn hoofd hangt; oh!!
(Mevrouw komt binnen met de lamp).
MEVROUW.

Is meneer Wiggers al weg? Zit je hier nog in het donker? Waarom heb je geen licht
laten brengen?
VERDUIN.

Licht genoeg - licht te veel.
MEVROUW.

Scheelt er wat aan? Je zit zoo! God man, wat zie je d'r uit! Wat scheelt je?
VERDUIN.

Vrouw, vrouw, kom hier, bij me!
MEVROUW.

Wat is er? Wat scheelt eraan, wil je water?
VERDUIN

(haar hand vasthoudend).

Mijn angst - mijn angst voor....
MEVROUW.

Voor wat? Wat bedoel je? Ben je niet goed? Zal ik een van de jongens roepen.
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VERDUIN.

Blijf hier.
MEVROUW.

Man, wat doe je vreemd!
VERDUIN.

Ja vreemd, dàt is het; vréémd is 't jou, altijd geweest....
MEVROUW.

Heeft meneer Wiggers je iets verteld, dat je zoo opwindt?
VERDUIN.

Niets nee; 't is.... zoo maar.
MEVROUW.

Je bent ook zoo vreeselijk prikkelbaar!
(gaat vlak naast hem zitten).

Ik weet gerust niet meer, wat ik doen moet - ik doe toch genoeg mijn best - láát dat
tobben toch eens, doe als ik, - neem alles een beetje kalm op - wees nou blij, dat
je Dòlf weer thuis hebt, je hebt zoo naar 'm verlangd.
VERDUIN

(pijnlijk).

Oh!
(als in zichzelf pratend).

Ik had zóó naar 'm verlangd! Ja, dàt is waar. Dag in, dag uit - altijd door - nooit uit
m'n gedachten - nooit. - - Toen ik hoorde, wat hij gedaan had, dacht ik: 't was mijn
schuld, ik had 'm zoo jong niet van me af moeten laten gaan, ik had moeten weten,
dat hij zwak was, niet op eigen beenen kon staan, zooals Herman.... 't was niets
dan een jongensonbezonnenheid, en toen deed de angst om zich te redden de
rest....
De zielsangst, dien ik om hem uitstond! Maar zeggen: Je hebt geen kind meer 't staat in romans zoo mooi - maar in 't leven, je dòet het niet - je kàn je niet
losscheuren van je kind, je liefste kind.... dat is je ouderliefde - je kan nooit vergeten,
dat hij je kind is, nooit de duizend kleinigheden waarom je hart aan hem heeft
gehangen.... is 't niet - vrouw?....
Dat jaar, dat hij zat - daar in Amerika, ik heb mijn eigen leven niet geleefd - - ik
heb met hèm geleefd, alles met hèm geleden. - Geen oogenblik was hij uit mijn
gedachten - altijd hèm voor me - en die cel - die cel, of ik er zelf in was.
Als 't nacht was, en ik lag wakker, martelde het mij, hoe lang de uren voor hèm
zouden zijn. Als de zon opging, jammerde alles in mij om één zonnestraaltje, dat
bij hèm zou binnenschijnen, en 'm wat moed geven. Als 't dagen lang somber en
mistig was, dacht ik, dat hij zou moeten gelooven, dat voor hèm de zon nooit meer
zou opgaan. Als 't avond werd, in de vroege, donkere winterdagen, en je stak hier
de lamp op, zag ik hèm zitten, gebukt, troosteloos; hij moest zóó zitten, dat wist ik
- elken dag een eindelooze nacht voor zich. Als 't regende en stormde, hoorde
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ik den regen kletteren tegen zijn ellendig klein raampje, heel in de hoogte, en de
wind loeien door het holle gebouw, waar hij zat alléén - ver van ons allemaal.
Als ik 's Zondags menschen op hun vrijen dag zag naar buiten gaan, wandelen,
zag ik hèm loopen tusschen de vier muren - heen en weer - heen en terug.
(heftig).

Dan liep ik naar huis, naar mijn kamer, en sloot me op!
(zachter).

Dan wilden jullie om den dokter sturen, hè? Daar kon geen dokter mij ooit van
genezen.... Als op 't kantoor de jongeren lachten, dan dacht ik, dat hij zelfs zijn eigen
stem niet hoorde, en moest schrikken van een lach.... Dan maakte ik er een eind
aan! Ik merkte wel, dat ze me achter mijn rug scholden voor brompot, nijdas - 't kon
me niet schelen - ik kòn 't niet verdragen om mijn jongen - mijn jòngen!
MEVROUW.

Man, toe, 't is nu geleden! denk daar nu niet meer aan; wat voorbij is, is voorbij.
VERDUIN.

Voorbij! Toen hij weg was, en hij was in Bremen weer goed op kantoor, dàcht ik,
dat 't ergste nu was geleden. Maar altijd - als er gescheld werd - of de meid bracht
een brief, wàt ook - àlles - wat maar niet gewoon was - dan schrikte ik, dat het weer
zoo zou zijn.
MEVROUW.

Man - waarom heb je tegen mij nooit eens geklaagd? Ik heb 't ook nooit geweten,
dat je 't zóó erg hadt.
VERDUIN.

Toèn dacht ik, dat ik eindelijk rust zou hebben, als hij hier was - als ik hem weer
had, altijd bij me - dat ik dàn wìst....
MEVROUW.

Nu is hij hier! tob nu ook niet langer. Wees nu tevreden, en zie een beetje door de
vingers; iedereen vindt 't een aardige, knappe jongen!
VERDUIN.

Ja.
MEVROUW.

En hij past op als de beste. Weet jij nu iets kwaads van hem?
VERDUIN

(inzinkend).

Nee.
MEVROUW.

Nou dan! Vergal dan je leven niet met dat eeuwige wantrouwen.... Ga je mee naar
voren?
VERDUIN.
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Laat me nog maar even hier alleen zitten.
MEVROUW.

Goed, als je dat liever hebt.... Wil je nog wat? Niet?
VERDUIN.

Nee - dank je.
(Mevrouw staat even weifelend naast hem, gaat dan de kamer uit).
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VERDUIN

(alleen).

Ik mòet denken, ik mòet 't uitdenken - wàt er gedaan moet worden als ....
(zit even stil, suf, gebukt in zijn stoel).

Laat ik nou dènken.... ik mòet 't weten! Wáár heeft hij die avonden gezeten - wáárom
moest hij dat geld aan Hoeff betalen - wáárom moest hij weer naar kantoor, als hij
er net vandaan kwam....
HERMAN

(steekt zijn hoofd om de deur).

Is u alleen? ik dacht, dat ik u hoorde praten - vader!
(Verduin blijft roerloos zitten, zacht in zichzelf pratend).
HERMAN.

Vader!
VERDUIN.

Hè? O - jij - wat is er?
HERMAN.

Niets, niets. Ik kwam hier even 'n sigaar opsteken.... U hebt meneer Wiggers bij u
gehad hè? Had hij nog wat bizonders?
VERDUIN.

Hij kwam met 'n berekening; Halm begreep 't niet recht; 't werk van een oud man
begrijpen ze niet meer.
HERMAN

(in 't vuur pokend).

Zeg - vader.
VERDUIN.

Wat is er?
HERMAN.

Heeft meneer Wiggers u nog over wat anders gesproken?
VERDUIN.

Nee - waarover?
HERMAN

(luistert aan de pendule).

Die pendule gaat niet goed hè? - Nee, ik dacht het, omdat - -
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(windt pendule op)

ik zal 'm aan den gang maken - - d'r is een nieuwtje in omloop op kantoor....
(Verduin ziet hem kalm aan).

HERMAN.

Is hij zóó gelijk?
(Ziet op z'n horloge).

- D'r is namelijk de interessante ontdekking gedaan, dat er tweehonderd gulden
vermist wordt.
(Lacht geforceerd).

Ik zeg u dit maar, omdat - als een ander 't u vertelde....
VERDUIN

(kalm).

Ik wist 't al; meneer Wiggers vertelde het mij juist. Hoe weet jij dat?
HERMAN.

Scherm liep vanmiddag even bij mij op, en vertelde het mij; 't is uitgelekt - ik geloof,
dat iedereen het weet....
VERDUIN

(snijdt bedaard een boek open).

't Zal wel berusten op een misverstand.
HERMAN.

Natuurlijk! De veronderstelling is ook te ongerijmd....
VERDUIN.

Welke veronderstelling?
HERMAN

(kalm).

Dat 't gestolen zou zijn.... en ze zeggen er is gisteren niemand meer op kantoor
geweest. Vanmorgen was 't weg.
VERDUIN.

Alleen Dolf is er nog geweest om zijn sleutels te halen.
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HERMAN

(ontsteld).

Dolf? Vandáág! niet gisteren!
VERDUIN

(kalm doorsnijdend; met scherpe stem).

Vandaag èn gisteren.
(Stilte).

HERMAN.

Weet meneer Wiggers dat? Dat Dolf er nog geweest is?
VERDUIN.

Nee - denk je, dat je over zulke kleinigheden praat, die er niets mee te maken hebben
(staat plotseling op).

Er komt iemand aan!
HERMAN

(aarzelend).

Vader! Ik geloof dat 't beter is, maar heelemaal niet te zeggen - aan niemand - dat
- - Dolf er geweest is.
VERDUIN

(staart hem een oogenblik aan, dan heftig).

Wàt - wat denk je! Jij hebt 't rècht niet hem te verdenken!
HERMAN.

Nee - nee vader, ik geloof 't ook niet - er is geen reden....
VERDUIN

(worstelend om zich te beheerschen).

Je moeder komt er aan! Zwijgen! zwijgen!
(In de gang klinken stappen).

Laat me gaan, ik kan 'm nog niet zien!
(haastig weggaand naar de zijkamer).

Oh! God mag je d'r voor bewaren kinderen te hebben.
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(Af).
(Dolf en Catherine komen aangekleed binnen, daarachter Roosje met theeblad).
ROOSJE.

Opgepast! Uit den weg!
(tegen Herman)

Brr, wat zet jij 'n aansprekersgezicht! Zal ik 't blad hier maar neerzetten?
CATHERINE.

Ja Roosje, zet daar maar neer. O, daar wordt gescheld! Ga jij eens kijken, of 't soms
't cadeau is.
ROOSJE.

O ja, verbeeld je, dat mevrouw 't zag!
(Haastig af).

HERMAN.

Wat cadeau? O, hebben jullie wat gekocht?
CATHERINE

(vroolijk).

Ja, we hebben maar over jouw beurs beschikt. We hebben die twee fauteuils gekocht,
je weet wel, waar we laatst over spraken. Dan vonden we 't eigenlijk aardiger ze
morgen te geven als met Sint-Niklaas.
HERMAN.

Best hoor! Hebben jullie nog verder gewandeld?
DOLF

(iets gedrukt, zijn best doende vroolijk te schijnen).

Alsjeblieft! Gewandeld, boodschappen gedaan, geld uitgegeven, nou!
CATHERINE

(lachend).

Als ik er niet bij geweest was, hadt je nog veel meer uitgegeven; ik, als zuinige
huisvrouw heb opgepast. Ik zal even theezetten, ik heb trek in thee, jullie niet?
HERMAN.

Dolf, heb je al geschreven naar Hamburg?
DOLF.

Nee - nog niet.
HERMAN.

Ben je nog vast besloten 't niet te doen?
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DOLF.

Ja vast.
ROOSJE

(om de deur).

Catherine, kom eens even kijken, ze staan zoo mooi.
CATHERINE.

Ja, ik kom!
(Af).

DOLF.

Waar is vader?
(wil naar de zijkamer gaan. Herman houdt 'm tegen).

HERMAN.

Vader komt dadelijk, zeg - DOLF

(geprikkeld).

Waarom kan ik niet naar vader gaan?
HERMAN

(onverschillig).

Natuurlijk - ga.
DOLF

(nerveus).

Wat is er met vader? Wat hou je stil? Is hij niet goed?
HERMAN.

Niets, nee - - hij is een beetje zenuwachtig.
CATHERINE.

Jullie moeten heusch eens komen kijken, ze staan zoo mooi bij 't kleed! Roosje is
heelemaal verrukt!
HERMAN.

Dàt moet ik zien.
(Af).
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CATHERINE.

Kom jij niet?
DOLF.

Och!
CATHERINE

(haar armen om zijn hals).

Wat is er nu? Wat scheelt er toch aan? Zet nu alle tobberijen uit je hoofd? hè Dolf!
DOLF.

Ik weet niet - d'r is iets.
CATHERINE.

Och wat! Gekheid. Wees nu flink! Wat zou er nu zijn!
DOLF

(geprikkeld).

Waarom gaat vader weg, als ik de deur in kom? Wat hebben ze aldoor samen te
praten, vader en Herman?
CATHERINE.

Vader en Herman? Zaken natuurlijk.
DOLF.

't Is over mij, dat ze praten! Ik voel het. Jij ziet 't niet!
CATHERINE.

Nee - en 't kan me niet schelen ook, wat ze praten. Ik wou zoo graag, dat je kon zijn
zooals ik. Ik ben juist vandaag zou blij, zoo vol moed voor ons leven (kust hem innig).

Och! laten we nu alleen maar gelukkig zijn, omdat we elkaar hebben - Dolf - toe zet je er over heen!
DOLF

(kust haar).

Ja - ja.
ROOSJE

(opgewonden binnenkomend).

Mooi zijn ze, hè? En Herman vond ze zoo mooi!
HERMAN

(achter haar binnenkomend).

Ik zou er zeker niet heelhuids zijn afgekomen, als ik ze niet mooi had gevonden.

Groot Nederland. Jaargang 1

MEVROUW

(binnenkomend).

Zoo kinderen, zijn jullie daar al allemaal? Ik zal vader even roepen. Heb je al thee
gezet, Catherine? O, dat is heerlijk kind!
(roept aan de deur)

Vader!
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VERDUIN.

Ja, ik kom.
(Zet zich in zijn stoel).

MEVROUW

(theeschenkend).

Wat is dat voor een pak, dat in de gang lag?
(De anderen gaan gezellig in groepjes zitten).
DOLF.

O dat is van mij moeder, dat is een valies; ik heb een nieuw noodig als ik naar
Heemstee ga, tweeden Paaschdag. Catherine en ik zijn er samen op uit geweest.
MEVROUW.

Naar Heemstee? Wat ga je dáár doen! Overmorgen?
DOLF

(opgewekt).

Er is een voetbalmatch, ik moet al met den eersten trein weg.
MEVROUW.

Dat is wel aardig, hè?
DOLF.

Ja, 't is heel interessant juist; er spelen Engelschen ook mee, en Keller en Wink,
allemaal uitstekende spelers.
VERDUIN.

Ga je daarheen?
DOLF.

Ja vader, u weet wel, dat is vanouds mijn groote liefhebberij - - Moeder, u hebt
vergeten mij suiker te geven - dank u.
ROOSJE.

Je dee 't toch vroeger zelf ook veel, niet?
DOLF.

Ja zeker, veel. Nu niet meer, maar ik woon dolgraag nog een match bij. Wink heb
ik vast beloofd te komen; 't is mijn oude club. We hebben een diner na in Haarlem.
VERDUIN.

Ik ben er tégen, dat je gaat, ik weet wel, dat wordt een dolle boel - 's avonds veel
gedronken - dan weten ze niet meer wat ze doen....
DOLF.

U heeft er een heel verkeerde voorstelling van.... voetbal....

Groot Nederland. Jaargang 1

VERDUIN.

Ja, wat voor naam je er aan geeft,... ik weet best, 't wordt wedden - d'r wordt verloren,
ik kèn dat....
(Dolf haalt zwijgend zijn schouders op).
HERMAN.

Is 't nou bepaald noodig, dat je daar heen gaat?
DOLF

(driftig).

Noodig! noodig! Is alles wat jij doet altijd strikt nóódig?
MEVROUW.

Dàt zeg ik ook! Als je zóó redeneert, zou je wel niet anders mogen doen dan eten,
drinken, en slapen.
DOLF.

Als ik me ophing, had ik nooit meer iets noodig!
VERDUIN.

Zou je - zou je - niet willen daar vandaan blijven?
DOLF

(weifelend).

Maar vader....
VERDUIN.

Wil je niet, ik - vráág 't je.
DOLF.

Vader, nee - 't is te gèk - alles kan te vèr gaan!
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VERDUIN

(zích opwindend).

Maar - ik wil.... het niet! Daar - daar is geld voor noodig, voor al die dingen! Waar komt altijd 't geld vandaan?
DOLF.

Wat - HERMAN.

Stil vader (tot Dolf).

Waarom geef je nu niet toe? - je hòeft er toch niet heen!
DOLF

(opgewonden).

Bemoei je er niet mee!
HERMAN.

Dat zal ik wèl!
(Dolf houdt zich met moeite in, kijkt dan naar Verduin, die in zijn stoel gedoken, een
angstige beweging naar hem maakt).
DOLF.

't Is - gòed vader. Ik zàl thuisblijven.
Drukkende stilte; Dolf gaat naar 't raam, schuift 't gordijn opzij en kijkt naar buiten.
CATHERINE

(gaat bij hem).

Dolf!
DOLF.

Och nee.
(Pakt dan haar hand, samen praten ze zacht).

MEVROUW.

Ik begrijp niet, waar jullie je zóó over opwindt; om dat onnoozele voetballen!
(Wordt getikt).

Ja.
MEID.
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Mevrouw, daar is meneer Peters, die vraagt, of hij een oogenblik belet doet.
DOLF

(kort).

Laat meneer boven.
MEVROUW.

Ja Sientje, vraag of meneer Peters maar boven wil komen.
(Catharine en Dolf gaan weer zitten).
PETERS.

Mevrouw, hoe vaart u, u neemt me niet kwalijk, dat ik nu nog even aankom; dag
meneer Verduin, is u weer opgeknapt? Zoo Catherine - - bonjour, hoe gaat het?
(tot Dolf en Herman).
(Allen begroeten hem hartelijk).
CATHERINE.

Je kent mijn zusje nog wel, Peters? Roosje?
PETERS.

Roosje? Dàt zou 'k denken!
(schudt haar hartelijk de hand, tot Dolf)

Hoe gaat 't met jou?
DOLF

(geforceerd).

Ga zitten - - Wat had je voor nieuws?
(Iets gedrukts ligt over de heele stemming).
PETERS.

Ik zal maar dadelijk met mijn boodschap voor den dag komen; heb jij met je meisje,
- en natuurlijk Roosje ook; ik wist niet, dat je hier gelogeerd was! - lust, om morgen
bij ons op Bussum te komen? Ik dacht, zoo'n Paaschdag....
ROOSJE.

O, wat jammer, dat het zoo treft; morgen hebben we hier zelf feest.
PETERS.

Ja? Wat voor feest?
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HERMAN.

Vader en moeder zijn morgen dertig jaar getrouwd - daar maken we nu een klein
huiselijk feest van.
PETERS.

Dertig jaar! Wel, wèl! En voelt u u nogal feestelijk?
MEVROUW

(rustig lachend).

Ja, ja - - Och als je wat ouder wordt, neem je de dingen wel wat kalmer op - maar
ik mag zoo'n aardigheidje wel.
CATHERINE.

Al die geheimen, hè moedertje?
ROOSJE.

Wacht maar!
PETERS.

Maar komen jullie dan tweeden Paaschdag! Zeg, kunnen jullie dàn - overmorgen?
ROOSJE.

Hè ja! Ik vind 't zoo heerlijk alles weer eens te zien bij jullie. Is alles nog net als
vroeger?
PETERS.

Alles! Niets veranderd. Dus komen jullie dan?
DOLF

(mat).

Ja, heel graag, hè Catherine?
CATHERINE.

Zeker, ik vind 't erg gezellig.
PETERS.

Weet je nog Roosje, toen we naast elkaar woonden, hoe we altijd samen in dien
boom zaten?
ROOSJE.

Nèt zoolang tot jij er eens uitviel!
PETERS.

Omdat jij me een duw gaf, ja!
HERMAN.

Pas maar op Peters, ze is nog net als vroeger!
(Allen lachen).
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PETERS.

Weet jij nog wel Dolf, hoe jij en Catherine eens kibbelden om een appel, en hoe
Herman jou te hulp kwam? 't Werd een formeel gevecht.
CATHERINE.

Niet heel ridderlijk van m'n aanstaanden man en zwager.
MEVROUW.

Ja jullie hebben daar heel wat uitgevoerd! Een kopje thee Peters?
PETERS.

Graag mevrouw. Weet je nog Roosje, daar dacht ik juist vandaag aan, dat jij eens
een gulden verloren hebt, en dat we dien maar niet konden terugvinden?
ROOSJE.

Ja, waar kwam hij ook weer eindelijk vandaan?
PETERS.

Ik geloof uit 't kippenhok of iets dergelijks; ik dacht er juist aan vandaag met die
historie op kantoor.
(Herman en Verduin zien even op).

DOLF.

Welke historie?
PETERS.

Wat, weet jij dat niet? Iedereen wist het. O maar je bent vroeg weggegaan vanmiddag
- je was vroeg, zeg!
DOLF

(kort).

Nou ja; wat was dat?
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PETERS

(tot Herman).

Jij weet het toch hè? U toch ook meneer? Jongens, wat kunnen jullie zwijgen hier!
(Catherine luistert gespannen, Dolf ziet Peters strak aan).

Nou, vanmorgen ging de mare: d'r is tweehonderd gulden vermist (Catherine schrikt op)

dat jij 't niet gehoord hebt, kerel! O maar je moest naar de Bank en vanmiddag was
je vroeg weg, zoo kwam het zeker.... Ja - d'r was tweehonderd gulden vermist.
(Catherine tracht zich te beheerschen, Dolf staart haar strak aan; er is over allen een
gedwongen rust; Verduin ziet Dolf niet aan).

ROOSJE.

Wat scheelt jou Catherine, schrik je daarvan?
MEVROUW

(halfluid).

Oh....
PETERS

(tot Dolf).

Ja, wat zeg je daarvan?
DOLF

(steeds Catherine aanziend).

En toen?
PETERS.

Wel, gezocht, gezocht hè? De chef d'r over in, niemand mocht 't weten, maar 't was
dàdelijk uitgelekt - en je kan zoo dwaas zoeken. Daarom dacht ik juist aan de
geschiedenis met dien gulden - Weet jij nog waar 't ding eindelijk vandaan kwam?
ROOSJE.

Nee - wacht eens - nee, ik weet toch niet meer.
PETERS.

Dat was nu wel niet zoo'n schat, maar voor ons toen toch....
ROOSJE

(in haar handen klappend).
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Ik wéét 't, nu wéét ik 't weer. Een paar dagen later verstopte ik me in de schuur, en
daar vond ik 'm onder 't stroo....
PETERS.

Dat kan wel - ja, ik herinner me niet meer precies.
ROOSJE.

Och jawel! Hij stond rechtop tegen den muur - weet je 't nu niet meer?
PETERS.

Ja - ja - nu maar iets dergelijks was 't ook vanmiddag met dat geld....
DOLF

(kort).

Wanneer werd 't vermist?
PETERS.

Vanmorgen meen ik, ja.
DOLF

(sarcastisch).

Tweehonderd gulden.
(Ziet Catherine aan, die zenuwachtig doorwerkt).

HERMAN

(schijnbaar luchtig).

Maar - heb je er dan nog iets van gehoord?
(Allen luisteren in spanning).

PETERS.

Wel, vanmiddag toen iedereen weg was, kijkt Halm nog eens den heelen boel na ik was er toevallig nog - en ineens hoor ik hem roepen - en waarachtig hij hàd 't!
MEVROUW.

Oh, hè - gelukkig maar!
(Allen herademen, Verduin kijkt voor 't eerst even naar Dolf.
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Catherine ziet op van haar werk, maar kijkt ontsteld weer voor zich, als ze merkt hoe
Dolf haar aanstaart).
PETERS.

Ja, wat was er nu gebeurd? Een biljet van tweehonderd gulden was geschoven
tusschen het hout van den lessenaar, daar was een diepe naad - 't lag dubbel - en
in zijn angst en haast had Halm den anderen rommel er tegen aangeschoven en 't
niet gezien.
ROOSJE

(lachend).

O wat grappig! Dus daar had 't al dien tijd kalm gelegen!
PETERS.

Ja, dadelijk wij naar den chef! Die blij! Nou maar wij ook, zeg! Ik vond 't een
verduiveld onaangenaam iets
(tot Dolf)

en jij?
(Dolf hoort hem niet, ziet strak voor zich uit met gefronst voorhoofd).
HERMAN.

Zeker, zulke dingen zijn altijd vervelend.
PETERS.

Enfin, 't is terecht, en daarmee uit! Als je komt Roosje, zullen we alle oude
herinneringen nog eens ophalen.
(Staat op).

MEVROUW.

Blijf je niet nog even? Je bent er net!
PETERS.

't Spijt me wel, mevrouw, maar ik heb erge haast; ik heb eigenlijk al te veel tijd
verbabbeld. Dus dan tot Maandag, dat blijft afgesproken. Dag mevrouw, meneer beterschap verder - en aangename feestdag morgen.
(Schudt handen).

DOLF

(vreemd).

Bonjour.
(Peters af).
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(Herman laat hem uit, geforceerde stilte - een oogenblik later komt Herman weer
binnen. Dolf zit steeds stil te staren).
MEVROUW.

Altijd 'n àardige jongen, die Peters! Ik mag 'm graag! Anders wil hij nog wel 'n kopje,
maar nou had hij zoo'n haast....
HERMAN.

Ja, ik mag hem ook altijd wel, hij heeft iets....
DOLF

(plotseling uitbarstend).

Hou op! Dàt was 't! Dáárom! Schei uit! schei uit met dat nonsens praten, met jullie
huichelen, of je nergens aan gedacht heb - met je kletspraatjes over andere dingen!
Dáárom - mocht ik niet naar Heemstee, omdat jullie mij voor den dief hielden!
(Roosje staat ontsteld op; allen zien hem aan in angst),

Omdat jullie dachten, dat ik weer speelde, en daarvoor 't geld noodig had!
(overspannen lachend, met hooge stem).

't Is wat te zeggen, altijd zoo'n asprirant dief in je familie, om bang voor te moeten
zijn (lacht)

ik begrijp nu ineens alles - en ik mocht 't niet wéten, hè - want 't kòn eens niet waar
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zijn - jullie hielden 't voor me stil. Jullie spáárden me.
(Lacht).

Ik moet lachen om jullie komedie, ik zou erom kunnen schàteren, tot ik er gèk van
werd - - en ik was nog wel alleen op kantoor geweest - wat mòeten jullie in angst
hebben gezeten (schatert 't uit).

CATHERINE

(naar hem toegaand, beide handen tegen haar ooren gedrukt, hartstochtelijk).

O god Dolf! schei uit!
DOLF

(zwijgt even, haar aanziend, dan:)

Dàt, dàt was 't bij jullie - alleen dàt kind vertrouwde me - omdat ze niet wìst (Roosje gaat naar hem toe, hij vat haar hand, staat een oogenblik stil, dan plotseling Catherine
bij de polsen grijpend)

Jij! - Jij! - Je dàcht 't! Zèg, dat je 't dàcht!
CATHERINE

(bang teruggaand).

Dolf!
DOLF.

Zèg 't - zèg 't.
CATHERINE

(tracht zich los te wringen, met moeite sprekend).

Nee - nee....
DOLF.

't Was wèl! 'k zàg 't! Ik zag je wit worden, je was bang! God, god, geef dan tenminste
toe! Maak me niet gèk, door nog langer tegen me te liegen....
CATHERINE

(wanhopig worstelend, haar gezicht van hem afgekeerd).

Nee....
MEVROUW.

Dolf! Wat doe je!
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HERMAN

(tvsschenbeide komend).

Laat los! Los, zeg ik.
DOLF

(laat los, uitbarstend tegen hem).

Jij óók, jij óók - ik zàg 't - en vader.
HERMAN

(duwt Catherine zacht weg).

Catherine, ga weg!
DOLF.

Jullie allebei! Ik zàg 't!
HERMAN.

Catherine, ga wèg!
DOLF.

Ja, ja, bescherm haar maar voor mij! Haal haar maar van me weg! Ga allemaal
maar van me weg!!!
(Catherine gaat langzaam op zij).

ROOSJE

(gaat snel naar Catherine toe).

Heb jij... jij - hèm?
(Catherine ziet haar wezenloos aan).
DOLF

(meer en meer opgewonden).

Ja, ja, ga allemaal maar van me weg! Gá dan! gà dan!! Ik kan jullie allemaal niet
meer verdragen!
VERDUIN

(staat bevend op).

Dolf!
ROOSJE

(bij Catherine).

Jij? - Jij?
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(Mevrouw gaat naar Dolf toe).

DOLF

(haar wegduwend).

Ga heen moeder, vàder ook! Vader
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óók, altijd in angst voor een zoon, een schurk - God, o God! ik kan 't niet meer
uithouden. Ik - kan - 't - niet - meer uithouden!! Ik zou.... een ongeluk begaan....
Weg!!
(Valt op een stoel, voorover met zijn hoofd op tafel).

Derde Bedrijf.
Volgenden morgen vroeg, in vaal grijs licht. Herman loopt met gebogen hoofd in
gedachten heen en weer; dan gaat hij naar de deur, en luistert in de gang; komt weer
binnen, en begint opnieuw heen en weer te loopen.
Catherine komt met hoed en mantel binnen, bleek, strak.
HERMAN

(snel naar haar toegaand, haar beide handen vattend)

Catherine - jij al!
(Catherine laat hem onverschillig begaan, gaat zitten, de handen in den schoot, voor
zich uitstarend).
HERMAN.

Catherine CATHERINE

(ziet hem aan zonder zich te verroeren, dan laat ze haar hoofd op haar arm zakken).

Oh!!
HERMAN.

Kind, ik kan je zoo niet zien, Catherine!
CATHERINE.

Heb je - hem - al gezien?
HERMAN.

Nee - ik denk, dat hij slaapt nu - den heelen nacht heb ik hem heen en weer hooren
loopen op zijn kamer.... ik heb geen oog dicht gedaan, gisteravond; toen ik dacht,
dat hij wat gekalmeerd was, wou ik hem spreken, maar hij had zich dadelijk
opgesloten en gaf geen antwoord. Ik hoopte hem nu te zien, vóór vader of moeder.
CATHERINE

(toonloos).

Ik kon 't niet meer uithouden, thuis. - 't Is of ik geen gedachten meer heb - ik weet
niet - wat ik zou willen doen.... ik heb een gevoel, of ik alléén maar kan afwachten....
iets vreeselijks, dat gebeuren zàl.
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HERMAN.

Nee - hij is driftig geweest, straks, als hij beneden komt, zal hij kalm zijn - dan zal
alles weer in orde komen.
CATHERINE.

Je gelooft zèlf niet, wat je zegt - Gisteravond - toen - toen hij (ziet Herman aan, snikt even)

heb ik gevoeld, dat er iets bràk - tusschen ons, dat niet meer goed kan worden.
ROOSJE

(komt binnen, kalm, ernstig).

Jij al hier? Goeien morgen.
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(Catherine steekt zwijgend haar hand uit, Roosje vat die, blijft een poosje stil bij haar
staan).
ROOSJE

(plotseling hartstochtelijk).

O Catherine, hoe heb je dàt toch kunnen doen!
HERMAN.

Stil kind! praat niet zóó.
(Catherine ziet haar strak aan).

ROOSJE.

Ja, ik wéét wel, dat jullie mij maar een kind vinden, maar ik vind 't zoo vreeselijk
voor Dolf! Ik kan er niet over zwijgen....
(barst in schreien uit)

ik hou net zooveel van 'm als van m'n eigen broer! Nou heb jij zóó tegen 'm gedaan....
dan hièld je ook niet van hem!
(Catherine maakt een beweging, zwijgt).
ROOSJE.

Nee, ik weet zeker, als ik later van een man houd, dan zal ik 'm altijd vertrouwen,
en als ik 'm niet vertrouwde, zou ik niet van hem kunnen houden.... dat weet ik héél
zéker!
CATHERINE

(langzaam).

Ja - toen ik zestien jaar was, wist ik dat ook héél zéker....
(plotseling heftig).

Och, schei uit met dat praten! Je maakt me krankzinnig!
MEID

(komt binnen met een doos).

Alsjeblieft meneer, van den bloemist.
HERMAN.

Zet daar maar neer.
(Bitter).

Bloemen!
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(Meid af).

ROOSJE.

Die had ik gisteren besteld - voor vandaag....
MEVROUW

(komt binnen).

Kinderen, zijn jullie hier al?
(Herman kust haar zwijgend).

Ja - ja, wat 'n ellende ook gisteravond, och! - Is Dolf er nog niet? - Nee, hij slaapt
zeker nog. - Je vader heeft ook geen oog toegedaan - ik heb gezegd, hij moest
maar uitslapen, 't is toch Zondag - maar hij zal 't wel weer niet doen. Ga jij eens
naar hem kijken....
HERMAN.

Ja moeder.
(Af).

MEVROUW.

Wat is er in die doos? Och bloemen! Wat 'n prachtige bloemen!
(neemt ze uit de doos).

Kijk eens! Hoe komen die hier.
ROOSJE

(bedroefd de armen om haar hals slaand).

Die - hadden we - gisteren besteld - voor uw trouwdag.
MEVROUW.

Voor onzen trouwdag! - - dank je wel, hoor kindje. - Och ja, onze trouwdag! 't Is
maar gelukkig, dat die scène niet vandáág is gebeurd, - - kijk eens - wat 'n pracht!
(haalt de bloemen uit de doos op tafel, blijft een oogenblik in gedachten verzonken; dan
halfluid:)

Dertig jaar....
Dolf komt binnen, bleek, strak, ziet de bloemen, kijkt er even naar met gefronst
voorhoofd.

Groot Nederland. Jaargang 1

569

MEVROUW.

Dag jongen! Heb je een beetje geslapen? Hè?
(Kust hem).

DOLF

(laat onverschillig toe).

Ja moeder.
MEVROUW.

Kijk, Catherine is er ook al!
(Dolf ziet even Catherine aan, die naar hem toekomt, langzaam, als door iets gedreven.
Even legt hij zijn hand op haar arm, laat haar dan weer afglijden en wendt zich om.
De kamer rondloopend, zoekt hij uit de kasten eenige dingen bij elkaar).
DOLF.

Moeder, stond hier niet nog een kistje sigaren?
MEVROUW.

O ja - wacht - hier is 't. Moet je die nu hebben?
DOLF

(zijn stem kalm, koud).

Dan nog, een portefeuille. O, die ligt hier. Moeder, brieven hebben hier gelegen....
MEVROUW.

Hier heb ik ze opgeborgen.
(Dolf ziet een oogenblik zoekend rond, dan neemt hij 't portret van Catherine uit het lijstje
op den schoorsteenmantel, en steekt het bij zich).

CATHERINE.

Wàt - dòe je!
(Dolf grijpt haar hand, duwt haar zacht terug; gaat dan voor 't raam en kijkt naar
buiten).
DOLF

(met vreemdklinkende stem).

Wat is 't koud - nog zoo vroeg in den morgen....
MEVROUW.

't Heeft geregend ook....
DOLF.

Groot Nederland. Jaargang 1

Ja - de straten zijn tenminste nat....
(huivert)

d'r is hier geen vuur aan hè? hoeveel graden is 't?
MEVROUW.

Wil je vuur aan hebben? Ja 't is ook nog zoo vroeg! Maar als je wilt kan ik 't wel
even aanmaken.
(Dolf knikt verstrooid; Mevrouw geholpen door Roosje, maakt vuur aan).
HERMAN

(komt binnen, achter hem de meid met een valies).

Dolf! wat ga je doen!
MEID

(tegen Dolf).

Meneer, kan ik 't zóó meegeven?
DOLF.

Geef even hier, ik moet er nog een paar dingen in doen.
(Pakt langzaam en kalm alles in 't valies).

Is de kruier er? Je kunt 't zòò meegeven - èn 't kleine koffertje, dat boven staat.
(Verduin komt binnen, gaat in zijn stoel zitten).
MEID.

Best meneer.
(Af).

MEVROUW,

Jongen - ga je - uit de stad?
DOLF.

Ja moeder.
HERMAN.

Wat - is dit?
DOLF

(gaat zitten, begint langzaam te spreken).

Ik moet hierover spreken. Ik heb 't vannacht alles goed overdacht. Ik weet
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't nu. - Er is nog veel over te zeggen - (wacht even - dan kalm).

Eerst dit: Ik ga nu naar Hamburg, met den trein van 8.20 - spreken met Schöntal ik zal die betrekking aannemen.
(Verduin maakt een beweging om op te staan, zakt weer neer; Catherine staart Dolf
aan).
MEVROUW.

En - en - wat bedoel je toch? Ik begrijp je niet goed....
DOLF.

D'r is nog veel over te spreken, moeder; ik zal alles uitleggen, zooals ik 't heb
overdacht....
(blijft een oogenblik met zijn hoofd in zijn handen zitten).

Ik weet 't goed nu - ik kan hier niet blijven - als u erover nadenkt, zult u het ook
moèten voelen, dat ik niet thuis kàn blijven.... Ik had gedacht - verlangd heb ik toch
dag en nacht naar huis, naar jullie allemaal - eerst in Amerika, maar later in Bremen,
was 't véél sterker nog - jullie weten niet hoè - hoè ik heimwee gehad heb, tot ik
dacht, dat ik eronder zou bezwijken. - Dat ik een kamer gehuurd heb -, alléén omdat
daar hetzelfde behangsel was als hier in de huiskamer - dat ik de courant liet komen
van hier, alleen omdat, als ik 'm zag liggen op tafel - ik een gevoel kreeg van iets
van thuis om heen.... Soms in bed, in donker, maakte ik mijzelf wijs, dat ik thuis
was, niet dáár - alleen.... Weet je nog, Herman, dien keer, dat je kwam - onverwacht
om mij te verrassen - door al je hartelijkheid heen, zag ik verbazing in je gezicht,
toen ik me aan je vastgreep en huilde - als een kind - tot ik dacht, dat ik nièt meer
zou kunnen ophouden - van zaligheid en ellende tegelijk, eindelijk weer een gezicht
van thuis te zien - jij begreep niet al 't erge....
(blijft een oogenblik stil zitten; Herman legt zacht een hand op zijn schouder).

Toen - toen kwam het. U hadt een betrekking voor me hier - ik mocht weer naar
huis - ik ziè 't nòg! Niets kon me meer schelen - niets - nièts! Ik dacht 't, droomde
ervan - ik zong 't, ik zei 't tegen iedereen, dien ik kende: Ik ga weer naar huis - naar
huis!.... 't Wàs weer goed - alles weer goed!! Maar toen - is 't toch gekomen langzamerhand - meer en meer - om me heen, wantrouwen - ah! en tegelijk daarmee
in mijzelf een gevoel van angst, dat ik 't hier niet zou kunnen uithouden - dat ik wéér
weg zou moeten.
VERDUIN

(zwak).

Wat - wil je....
DOLF.

Ja vader, uw wantrouwen heeft mij 't meest gehinderd;
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ik weet wel, als u minder van mij hieldt, zou u minder voor mij vreezen - zoo was 't
met iedereen hier - iedereen is in voortdurenden angst voor me, daarom moet ik
weg - (heftig).

Jullie weten niet wat dat is.... maar niet het rècht te hebben iets te weigeren of door
te zetten naar eigen wil, òm dat vroegere, o god! dat wordt je zoo zwààr! Je voelt
je geen persoonlijkheid meer, je hebt maar aan te nemen, toe te geven - want je
hebt zooveel goed te maken. - En dàt is 't wat me verlamt - 't demoraliseert me - 't
doet me twijfelen aan mezelf - jullie ontneemt me mijn geloof in mijzelf - ik ben niet
sterk genoeg daarvoor, ik ben bang, dat ik weer terug zou vallen - - en dat wil ik niet
- ik wil alles doen, wat ik me heb voorgenomen - daarom moet ik weg.... Het is
misschien ook nog te kort geleden - ik weet ook niet of zoo iets wel voorbij gaat misschien na jaren - misschien door den dood van iemand....
VERDUIN

(tot Catherine).

Zeg jij - wat - tegen 'm (Catherine tracht een geluid te geven, zwijgt).
DOLF

(ziet haar een poos aan).

Catherine, gisteren heb je getwijfeld aan mij - èrger dan getwijfeld - - ik weet niet
goed meer, wat ik gisteravond tegen je gezegd heb - ik was half gek - maar ik wéét,
je dàcht - (Catherine maakt een beweging).

Ik zal 't je bewijzen: heb je ook maar één oogenblik gedacht, dat hij
(wijzend op Herman)

't kon gedaan hebben? Nee - - Wéét je nog, wat je gisteren zei: mijn liefde is sterk
genoeg om mij boven alles te verheffen. Dat maakte mij altijd weer zoo trotsch, zoo
blij - ik gelóófde in je - - maar gisteren, toen 't vreeselijke je onverwacht overviel was 't verléden sterker bij je dan al het andere; toen ik je zag schrikken, wist ik, dat
je van mij afviel, dat je mij alleen liet - - Je kan het niet helpen, je wist het misschien
zelf niet op dat oogenblik, ik verwijt het je ook niet - - och, ik heb misschien geen
rècht iemand iets te verwijten....
(Wanhopig uitbarstend).

Oh! - dàt je dat hebt gedàan!.... Vannacht heb ik uitgemaakt, jij met al je moed en
liefde, hebt toch nooit kunnen vergeten - je hebt het jezelf met je sterken wil
opgedrongen - maar je hebt evenmin als de anderen het verleden kunnen wegcijferen
- juist dóór je liefde misschien wel - jij kòn niet verdragen - je liefdetrots niet, dat de
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moet denken, diep in jezelf - dan zal je wéten, dat het zoo is.
CATHERINE

(met strakke oogen naar hem opziend).

Kan je - is er niets....
DOLF.

Kind, wij kunnen elkaar niets besparen.... Er is geen huwelijk mogelijk tusschen
twee menschen - als wij, die beiden niet vergeten kùnnen.
CATHERINE

(vliegt overeind).

Wil je - wég?! van mij?....
(Dolf houdt haar een oogenblik in zijn armen - dan laat hij haar langzaam los, en wendt
zich tot Herman).
DOLF

(met toonlooze stem).

Ik heb nog meer te zeggen: jij moet 't vertellen op kantoor Dinsdag, dat ik naar
Hamburg ben gegaan, zoodra het klaar is, telegrapheer ik - jij moet alles in orde
brengen voor me - ik zal zelf ook schrijven....
(staat een oogenblik stil, dan met heesche stem kortaf).

En - nu ga ik maar....
MEVROUW.

Nee - nee.
(Roosje is terzij gegaan, ziet angstig naar de anderen).
VERDUIN

(met moeite opstaand).

Je gáát niet. - Ik verbied 't je.
DOLF.

Nee vader, u kunt hier niets meer verbieden.
VERDUIN.

Ik wil niet, dat je gaat - voor de tweede maal - wéér weg van me.... ga niet! Nee - ik
zal - ik zal je....
(klemt zich aan zijn arm vast).
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(wanhopig).

O, vader, nee - doe dat niet - maak me niet nòg ellendiger - - vader - vàder!
(tracht zich van hem los te maken).
(Mevrouw snikt met haar hoofd in haar handen).
VERDUIN.

Blijf dan - nog alleen maar vandáág.
(Dolf laat hem, geholpen door Herman, zacht in zijn stoel zakken).

Vanmòrgen dan....
(tot Catherine)

Jij - jij, vraag jij hem - vraag hem.
CATHERINE

(dof).

Ik kan niet - ik weet - niet meer - alles is leeg.
(Zakt slap in elkaar).
(Dolf ziet even rond - dan gaat hij snel heen).
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De reproductie der klassieke oudheid.
Door Frans Coenen Jr.
Wij, als zooveel later levende menschen, een Grieksche tragedie lezende, zullen
ten minste aanvankelijk ons gansch verloren gevoelen in de wijze van voorstellen,
in het gevoel, in de redeneering. Het klinkt ons inderdaad als uit een andere wereld
en met ons algemeen begrip van Tooneel, zijn instelling en werking, heeft het niets
gemeen.
Allereerst verschijnt het als iets straks en koels, meer beredeneerds dan gevoelds
en vaak naar onzen smaak te weinig levendmenschelijks. Vervolgens gaat er veel
spraak van allerlei goden en sagen, die, zoo zij al niet onbekend zijn bij de gelukkigen
die aan onze gymnasia een Klassieke Beschaving mochten deelachtig worden, toch
voor hen - juist vanwege die beschaving - weinig aantrekkelijks en meer afstootends
bezitten. Elk van hen brengt als 't ware een reuk van verveling, duffe taalgeleerdheid
en saaiheid in onze herinnering terug, waarvan zij nu en nooit meer zijn te ontdoen.
En toch vormen zij en die gansche veel verwikkelde en uiteenloopende
godengeschiedenis de algemeene basis voor alle handeling dier tragedies. Hoeveel
tegenzin moet er dan niet overwonnen, hoeveel naargeestige heugenissen en
impressies niet met geweld weggedrukt worden, vóor wij met onbevangen zin
tegenover die werken van oude kunst vermogen te staan!
Waarlijk, daar moet veel terrein-opruimende arbeid geschieden, zooveel zelfs,
dat menigeen er nooit doorheen komt en, halverwege moedeloos, zijn pogingen
staakt, nu voorgoed overtuigd dat hij àl te lang met dorre philologie is opgevuld om
ooit meer van iets uit de Grieksche Oudheid te kunnen genieten.
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En zelfs - wat toch anders geen verwerpelijk middel is - het zoo diep mogelijk zich
indenken in den tijd, om van daar uit den indruk te begrijpen, dien eenig kunstwerk
op den tijdgenoot maakte, blijkt hier van geen nut.
Want hoe schilderachtig wij het ons mogen verbeelden, deze woelige kleurige
menigte in het theater, bij het fijn-klare licht, met de rustige bergen, hel verlicht of
zwaarschaduwend er achter en het diepe hemelblauw daarboven.... En tegenover
de breede halfcirkel der toeschouwers op de tooneelverhevenheid met vasten
achtergrond bewegen zich de hooge gestalten der drie acteurs, zwaar van gang,
met wijdsch-langzaam gebaar en de maskers in scherp omtrokken passiegrijnzing
verstrakt. Wat lager in de orchestra, de ruimte vóór het scenium is het koor,
beweegloos luisterend of langzaam-rythmisch bewegend op de cadans der
slepend-zangerig gezegde verzen, waarin het de handeling meeleeft of zijn oordeel
zegt, prijzend of beklagend, berispend of vermanend.
Maar wanneer wij dit alles voor ons binnenoog hebben opgesteld, blijkt het dat
wij intusschen in begrip niet veel vorderden. Want hoe groot en van welken aard
ten slotte de indruk was, dien deze stijve figuren konden verwekken, op hun
verhoogde laarzen daar omstappend en hun woorden uitgalmend door de
spreekbuizen hunner maskers, dat is voor ons niet goed in te zien, te minder als wij
bedenken willen dat het drietal ook de vrouwerollen tot zijn taak had, dat blinde
Oedipus zoo goed als wreede Creon of liefelijke Ismene door deze drie geweldenaars
werden voorgésteld.
Dat lijkt waarlijk niet erg smakelijk en wij voelen goed dat het in dit geval
hoegenoemd geen nut heeft ons zelf als toeschouwers op die harde banken te
denken.
Maar nog minder beseffen wij de werking van het koor. Wat die menschen daar
deden, schijnt voor ons gevoel eigenlijk nog al storend en ongepast. Wij zouden
gewis genoeg hebben aan de eigen gedachten, die het verloop der handeling in
ons opwekte, en daarvan geen tolken begeeren, die op eenige wijze onze stille
meditatie verstoorden. In het beste geval zouden wij hen verdragen hebben,
gedachteloos en welwillend, gelijk wij thans de walsmuziek in de entre-actes
verdragen, die midden in een maat blijft steken, als het schelletje achter 't voetlicht
gaat.
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Doch dit koor speelde bovendien nog mee!
Het was nu eens toeschouwer en beoordeelaar, dan weer personage in het stuk
en dit laatste doet de deur van alle begrips- en illusieverwarringen.... niet zoozeer
toe, als wel wijd open. Hierbij laat men ‘alle hope varen’, nog met eenig aangekweekt
en hedendaagsch-conventioneel theater-idee toe te komen. Wij, die de grens
tusschen speler en toeschouwer niet streng genoeg kunnen trekken, die het
inderdaad ‘onmogelijke’ doen om twee volstrekt gescheiden reëele werelden te
maken; een van welke officieel niets van de andere weten mag, wij voelen ons allen
begripsgrond reddeloos ontzinken, bij het denken aan dit naïef verband, deze
zachtzinnige schakel tusschen publiek en spelers: het koor, welks bestaan alleen
de bedaarde en voor ons verbluffende erkenning bevatte, dat het spel.... maar spel
was en geenszins beweerde imitatie van werkelijkheid te zijn.
Nu is die verbazing wel gansch en al voor onze eigen rekening. Het is zeer
moderne verbazing en niet van de beste. Middelmatige menschen uit den tijd van
Shakespeare en zelfs nog lateren, die Racine en Molière zagen vertoonen, waren
zeker minder verrast en van de wijs gebracht door de oud-Grieksche
tooneelinrichting, omdat ook zij nog niet van die zoo strenge afscheiding tusschen
tooneel en toeschouwers wisten en de acteurs in hun onmiddellijke nabijheid, als
uit hun midden opgestaan, ageeren zagen.
Dit voldeed hen omdat zij minder eischen hadden en hun eischen wàren minder,
wijl zij meer verbeelding en concentratievermogen bezaten.
Ziedaar het voor ons, hedendaagsche menschen, pijnlijke wezen dezer nooden.
Omdat onze fantaisie trager en zwakker werkt, verlangen wij dat de uiterlijke wereld
haar ter hulp komt. En onze losse aandacht geeft zich over aan elke afleiding.
Doch de Grieken waren ongetwijfeld menschen van zeer sterke en levendige
verbeelding, die, evenals thans nog de meeste kinderen, gemakkelijk met eigen
geest aanvulden, wat de uiterlijkheid niet of gebrekkig aanbood. Daarenboven echter
- en dit mogen wij wel bedenken, daar het mede ons onvermogen ter appreciatie
verklaart, zonder onze ijdelheid te bezwaren - droegen de tooneelvertooningen der
Grieken een religieus karakter, en sprak men Grieksch, een taal, die de meesten
onzer - trots hun meer gemelde zesjarige klassieke vorming - maar zeer onvoldoende
verstaan.
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Hier zijn wij dan aangeland, waar we moesten zijn.
De Grieksche tragediën behandelden de aloude, aan ieder bekende godsdienstige
sagen, en hun vertooning tijdens de Dionysosfeesten was eenigszins een gewijde
handeling. De grootheid van het nationaal verleden, de macht en de
goedertierenheid, maar ook de wraakzucht der goden, de moed der oude Helden,
de wreede ondoorgrondelijkheid van het noodlot, het werd alles den Griekschen
burger telkens in een nieuw begrip en een nieuwe verbeelding voor oogen gesteld,
opdat het hem zou schokken en ontroeren, hem doen peinzen en tot zich in keeren.
Want alles was hierin wat hem 't meest aanging in 't leven: het heil van zijn land en
zijn eigen geluk, de te volgen staatspolitiek en het levensgedrag dat de enkele
burgers behoorden te voeren om veilig te zijn voor den naijver der goden. Wat het
heden moest zijn, maande het verleden, de gansche ethiek en wereldbeschouwing,
de historie van menschen en goden werd daar aanschouwelijk gemaakt, ging, op
sonore verzen gedragen, voorbij. Zijn jeugd en toekomst, al wat hij beweerde en
droomde en liefde en vreesde....
Maar de kunstenaar in hem genoot nog op andere wijze: door den soberen bouw,
de rustige regelmaat der opvolgende tafreelen, de wijsbeschikte afwisseling van
dialoog en koor, de kunstig ten katastroof geleidde handeling. En wellicht waren die
sensueel-artistiek aangelegde Grieken nog het meest vatbaar voor de poëzie zelve,
1)
het klankschoon der taal in verband met haar rijkdom van uitdrukking, beteekenissen
zoo fijn uitgesponnen, zoo uiterst vertakt, als er geen taal in den nieuweren tijd bezit.
En zoo leeft er ook geen mensch, die kan naproeven en volkomen genieten zulke
allersubtielste taalnuances, die voor den Griek levend en zinrijk waren.
Van dit alles nu komt nauwelijks iets meer tot ons over, als een matte aanwaaiïng
van wat in de verte een storm is, een zwakke echo van een verwijderden donderknal.
De sagen, de godenleer, waarop Grieksche moraal en wereldbeschouwing waren
gevestigd,

1)

Wèl moet dat klankschoon bijzonder zijn, als men bedenkt hoe, jaren geleden, bij gelegenheid
eener Antigone-opvoering door Amsterdamsche gymnasiasten, een geheel publiek, waarbij
vele menschen die anders voor taalschoon niet zoo uiterst gevoelig blijken, diep onder den
indruk kwam, enkel door het geluid dier vreemde ‘sprake’, waarvan het geen woord verstond.
Het grenst inderdaad aan tooverij.
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werden ons vreemd - en zoo wij ze al kennen, is dit dorre weten ons geenszins tot
vreugd - en de taal kunnen wij niet verstaan.
Wij moeten het dus met vertalingen doen, bezorgd door lieden, die misschien het
Grieksch heel goed maar het Hollandsch heel weinig verstonden en die bovendien
allerminst dichters waren.
Ik ken er niet vele van die overzettingen, maar ik ken b.v. een Antigone-vertaling
van prof. v. Herwerden, die iemand wel voorgoed van alle Grieksche tragedies
afkeerig zou maken, als men zich niet troosten kon met de verluchtende gedachte,
dat gewis dit pronkstuk lijkt op het oorspronkelijk, als een goedkoope kleurdruk op
de origineele schilderij.
Intusschen echter moeten wij het er maar mee doen en zoo is 't dan dat men, in
een slappe, kleurlooze, machtelooze taal, vol met valsche beelden en mal-oratorische
uitdrukkingen, zoo goed als niet de bekoringen, maar wel alle ongewoonheden en
stootende vreemdigheden der Grieksche tragedie voor zich krijgt, met verlof het
mooi te vinden als men kàn.
Maar dat is een heel lastige opgaaf. Wat voor den ouden Griek in zijn eigen taal
bestemd was, moet de Hollander-van-nu in een vertaling, die vrijwel een mismaking
beteekent, gaan genieten en hij mag zich daarbij gewennen aan wat òns
breedsprakigheid en matheid schijnt, en dialectiek, fijn maar emotieloos, aan den
aard en het doen dier goden, die ons nietig en grillig voorkomen, en dat
ondoorgrondelijk en onredelijk-wreede noodlot, te wreeder, wijl 't alles behalve
onpersoonlijk schijnt en zijn favorites zoowel als zijn antipathieën heeft.
En toch is de kracht dezer dramatiek zoo groot, dat uit die zeurige,
stumperig-onbeholpen woorden gestalten voor onze verbeelding zichtbaar worden,
reuzige figuren, toch menschelijk: de rondborstige, edelmoedige, gulgauwe avonturier
Oedipus, het drieste gelukskind, al te zeer overtuigd dat eigen geest en moed de
eenige oorzaken waren van zijn fortuin, de karaktervolle Antigone, koninklijk-fiere
vrouw, onwrikbaar toegewijd aan wat haar eens recht heeft geschenen, Creon, de
bekrompen brave, hard plichtmatig en eigengerechtigd, Ismene, het zachte, blonde,
vreesachtige meisje, die onder de slagen des lots niet anders dan gedwee het hoofd
kan buigen en dulden....
Hoe gaaf-omlijnd, hoe krachtig, denkt men, zullen die gestalten uit de taal verrijzen,
voor wie het oorspronkelijk lezen kan. En
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hoe moeten zij den Griek getroffen hebben, wien van jeugd aan die figuren
gemeenzaam en gewijd waren en wien de muziek der taal bekoorde....
1)

De heer H.J. Boeken, - naar aanleiding van wiens tweedeelig drama Helena al
deze bedenkingen en herinneringen opkwamen - is bijna een Griek, door aanleg
en studie een hedendaagsch Helleen en bovendien een dichter, die ons vroeger
en later menig fraai vers heeft geschonken en wiens smakelijke, innig-locaalkleurige
overzetting van Apulejus' Gouden Ezel in veler dankbare herinnering leeft. Meer
dan wie ook, ware hij de man onzen geest op te klaren voor de schoonheid der
Grieksche drama's, waarvan hij dichterlijk en historisch-archaeologisch alle fijne,
zinrijke kanten heeft gewaardeerd.
En zoo hij ze wilde vertalen, hij die de nuancen van het Grieksch kan
onderscheiden en het Hollandsch als poëet heeft leeren gebruiken, zou hij, meenen
wij, een nòg beter werk doen, een waar beschavingswerk in de dorre woestenij van
philologie en grove, begripslooze beoefening der klassieken.
Maar het allerbeste zou zijn - aldus geloofden wij tot nog toe - indien hijzelf een
nabootsing van de antieke tragedie wilde vervaardigen.... Hoe schoon om aan te
zien en naar te luisteren, zou dat zijn, die zeldzame verbintenis, dat verwonderlijk
huwelijk van antieken bouw en voortgang en forsche figuuromlijning in een gesmijdig,
sonoor, Vondeliaansch Hollandsch!
Maar nu de heer Boeken in zijn Helena waarlijk zulk een drama gegeven heeft....
is 't niet meegevallen. Het is geen openbaring van klassieke schoonheid gebleken
en er bestaat vrees dat 't huwelijk van modern Hollandsch en antiek Grieksch niet
gelukkig is.
Het werk is, als gezegd, tweedeelig onder den algemeenen titel Helena: 1e
Lakedaimonische Maagden, 2e Wapenstilstand of Trojaansche Vrouwen en
behandelt de wegvoering van Helena door Paris, onder bescherming van Afrodite
en een episode uit het beleg van Troje, toen besloten was dat Menelaos en Paris,
als de hoofdaanleggers van den krijg, dien in tweegevecht voor alle Grieken en
Trojers zouden beslechten, een besluit dat door de goden verijdeld werd.

1)

H.J. BOEKEN. - Helena. - Amsterdam. - W. Versluys, 1902.
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Aldus is het onderwerp. Het is aloud en archi-bekend .... maar dat was immers juist
de bedoeling, en dat wij er even van griezelden, toen wij voor 't eerst met den neus
er boven kwamen, ligt zuiver en alleen aan die meergemelde ontijdige Grieksche
beschaving onzer jeugd, die voor immer de Oudheid voor ons ontluisterde.
De vraag is enkel, hoe de auteur deze aloude figuren nieuw en frisch heeft gevoeld
en gebeeld, of hij het eeuwig en innigmenschelijke in hen heeft gegrepen en
levensvol voor onze moderne oogen gesteld. Doch als wij met die verwachting
enthousiast uitgaan op de lectuur van dit drama, komen wij van een vergeefsche
reis ontnuchterd thuis, en hier blijkt, zou ik zeggen, het bezwaar van zoo algeheele
inleving in den Griekschen geest. De heer Boeken toch heeft zich zoo volkomen
ingedacht in het wezen dier Grieken, dat.... hij er niet meer uitgekomen is, dat hij er
zelf in opging.... maar ons niet meenam.
Die Helena, Paris, Menelaos, Kassandra, Hector.... in hun enkele namen klinkt
voor Boeken reeds de tragiek, gelijk denkelijk ook de Helleen die er in gevoelde.
Hen te hooren noemen, was hun gansche lot en lijden voor zich zien. Men had
slechts de ontzaglijk tragische reuzengedaanten op te roepen voor de verbeeldingen
en de rest, de werking, kwam vanzelf.
Maar voor ons komt die werking niet vanzelf. Die namen alleen zeggen ons niets,
of iets onaangenaams en verdrietelijks. Wij moeten de personen zien, de tragiek
moet voor ons blijken, het geen zeggen wil, dat wij in het drama handeling en
psychologie verlangen.
Beide ontbreken in dit werk van Boeken. De bekende namen van Paris, Helena
en andere staan boven de lange monologen en gesprekken, maar uit die redenen
blijkt niet dan uiterlijk en oppervlakkig van Helena- of Pariskarakter.
Zij zeggen heel veel, maar niet wat zij moeten zeggen, en daarmee vervalt
grootendeels onze belangstelling. Want hier zijn twee voorname steunpunten van
het dramatisch interesse. Hoe zou er belangstelling kunnen zijn in het doen en lijden
van figuren, die men niet als menschen, maar als ledepoppen voelt? En zoo de
heer Boeken hiertegen zou aanvoeren, dat dit te modern gedacht is, dat het den
Grieken genoeg was, zoo zij de bekende figuren de traditioneele taal hoorden
spreken, wenschte ik hem te vragen, of het dan geheel inbeelding is, als men uit
de Sophocles-tragediën
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(en uit de vertaalde nog wel!) zulke vast geteekende gestalten ziet verrijzen.
En Sophocles was dan toch nog meer Griek dan de heer Boeken.
Evenwel, kan men zeggen, al zou dan ook het dramatische niet geheel gelukt en
meer dood dan levend zijn in dit werk, als gedicht, als taal-gewrocht kon het ons
daarom nog wel zeer bekoren.
Maar ook dit is niet het geval. De taal klinkt meest droog en stijf-onbeholpen.
Of hoe oordeelt men over deze staaltjes van moeilijk gewrongen zinnen:
Blz. 6.
Noch aan den horizont der zee kwam roovers-schip
Of onheil spellend zeil-spook van vijandige vloot,
Maar slechts, zoet-taal'ge tolken brengend, aangeroeid
De galjoen van verr' vrede en veil'g gehoorzaamheid.
Daan kwam 'k door zon'ge zee van blanke eilanden vol
En enkle nachten doorgespied aan 't stargewelf,
Met 's daags de markt gestroomd van heuvelige bocht,
Waar kaaklend spraak-verscheiden aanprijst elk zijn waar Kwam ik, 's Trojaanschen vorsten veel verwende zoon enz.

Er zijn zeker maar weinig menschen die deze passage dadelijk zullen begrijpen, en
zoo al begrijpen, ook mooi vinden, klankrijk, beeldend of krachtig en klaar. En aldus
zijn er een menigte plaatsen.
Op blz. 15 heeft de dichter deze versregel:
... En de in de weeën troostende Eilithuia heeft ...

In 't Grieksch bezit die Eilithuia waarschijnlijk één èn een klankvol epitheton.
Blz. 18 vindt men:
... Die mij gewill'g onwill'g gevarenvolle reis
En met der godheid duistre doel voor oogen, deed
Aanvaarden, wetend niet wat daarvan kome en wat
Na wàt lotwisseling der tijden oogsten blijk'.

Blz. 53.
Wel lieve lachjens loone' u van 'k weet niet wie nu
Gij op 't al-ziende pad belonkt en licht-bespiedt.

En eindelijk blz. 59.
... maar één stond,
Een oogenblik: ik zag. Hij was 't, die wij, daar ik ... enz.
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En deze voorbeelden zijn wel van de ergste, maar niet de eenige te dezer zake.
Wat verder opmerkelijk is, zijn de zeer virtuoos gedane nabootsingen van
Grieksche zinswendingen:
Blz. 23.
En niet bijwijlen ook zendt 't diep doordringend oog
... Maar wel gestadig dichten drom van pijlen uit.

De cursiveering is van mij en bedoelt niet zoozeer de aandacht te vestigen op 't juist
niet ongemeene beeld van dat oog dat ‘pijlen uitzendt’, als wel op de uiterst klassieke
negatie, die later door een dito bevestiging gevolgd wordt en die in 't Grieksch van
ik weet niet welke kracht moge zijn, in ons Hollandsch echter hoegenaamd geen
beteekenis heeft.
Op blz. 37 zegt Helena:
Vrouwen, nu volgt me omstuwend, dat 'k niet onbeg'leid
Noch als een onbeschutte, in vorstelijken staat enz.

Behalve wederom 't harkerige en 't gebrekkige van dat onbeg'leid, - een woord
afschuwelijk van klank - is hier merkwaardig het tegenwoordig deelwoord omstuwend
en dat noch als een onbeschutte. Beide die uitdrukkingen zijn geen Hollandsch,
maar vertaald-Grieksch en de couleur locale, die zij moeten aanbrengen doet enkel
denken aan een school-locaal, waar, in een onbeholpen jongens-Hollandsch,
krabbelig en onhandig, iets uit 't Grieksch wordt overgezet.
En evenwel is het mogelijk dat de dichter Boeken, in zijn blinde liefde voor het
Grieksch, ze juist zoo gekozen en gewild heeft....
Gelijk hij zonder twijfel ook gewild heeft de breedsprakigheid, de sloome traagheid
van dat tafreel tusschen Menelaos en Eteoneus aan 't slot der Lakedaimonische
Maagden.
Menelaos, van zijn krijgstocht terugkeerend, vindt zijn vrouw verdwenen, zijn huis
bestolen en verlangt inlichting van den huisbewaarder Eteoneus. En zie, in plaats
van het gejaagde, het verbijsterd-angstige, dat voor ons gevoel de situatie scheen
te vorderen en zoozeer aan de climax van de handeling en daardoor aan dezer
kracht-van-indruk zou ten goede komen, geeft Boeken hier een dialoog, als men
ook in Koning Oedipus vindt, in het het tooneel tusschen den vorst en den ziener
Teiresias.
Dezelfde redeneer-spitsvindigheid, dezelfde passielooze dialectiek
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en bedaard van-repliek-dienen, als waren de heeren debatteerend in den Raad van
State.
Het klinkt Grieksch.... zonder twijfel, maar het is juist de, voor ons modernen,
valsche snaar der taal die hier aanklinkt. En op 't Hollandsche instrument is de toon
zeker heel niet te benaderen.
Ook het slot dezer ‘Maagden’ geeft nog eens een pak van ditzelfde laken. Nadat
Eteoneus, beschrijvend hoe de ontvoering plaats had, eerst van een ‘opwapprende
godin’ gewaagd heeft, die door een ‘wolk’ ‘welzalig los’ gelaten wordt, breekt de
diepgehoonde en bedroefde Menelaos in deze zeurig-droge smartkreet los:
Blz. 47
‘Maar Hera wreek' mij, die de schendge Kupris haat,
En ééndre zaak met mij maakt en op Sparta slaat
Beschermende oogen en gesteunde vorsten schermt,
En Argos en Myceen mint, waar mijn broeder heerscht,
Zij die het eedgespan, dat me op den schender wreek',
Opzende en begeleide tot een leger-tocht
Waar alle goôn in deelen, al zeestrand van klink'.

En.... en.... en.... klink'!!
Dit is wel buitengewoon dood, nietwaar? en een Hollandsch dichter onwaardig,
die beter dan menigeen weet wat klank en rythme zijn. Toch is het dien Hollandschen
dichter niet gelukt zich ganschelijk te verloochenen in dit zoo klassieke en nog meer
doode peuterwerk. Somtijds, en wel zijns ondanks misschien, breekt een levendiger
klank door, is er waarlijk een modern-gevoelige noot in dit redekavelig grauw.
En klank èn meerder zwaarte van beduiding ontbeert niet deze strophe:
‘Slaap nu sluite hun beide 't oog,
Sluimer, die in donkeren,
Diepen grot-zaal licht-doorvonkt,
Van het komende Ongeweten
Beelden en verschrikkingen,
Angsten en verlokkingen,
Van 't verleden 't lief verloren
Pijn'gend en ook troostend geeft,
En den diepen nacht van 't Niet-zijn,
Best heul-sap voor alle leed,
Slaap, o koester wat ook wachte hen.’

Die laatste regel is misschien minder fraai.
Dan de tegenstrophe, fijngevoelig en zacht-mysterieus en droomvol:
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‘Geesten zweven door het huis hier,
Slapen in het klaar dag-licht,
Maar bij de' avond zijn zij wakker,
Wachten, als droomen in 't menschhoofd
Wachten op nachtlijke stilte en alleenheid,
Leven van kleine geluidjes alleen,
't Ritselen langs muren en 't knagen
Van nacht-dier met tiplenden tand
En 't onverwacht kraken van houtplank,
Maar dan komen de geeste' en verschijnen,
Erinneringsrijk nu zij arm zijn,
Niet kwaadaardig meestal maar meest treurend
Om 't heden, dat zij niet verhelpen,
Om 't leven, dat niet meer het hùnne is,
Om 't dierbre dat niet meer hùn hoort.’

En eindelijk een soort van weemoedig-wijsgeerige conclusie in den ‘Vijfden
tegenkeer’:
Want der menschen goed 's verganklijk,
Blijft niet eens voor d' eigen tijd,
D' eigen, wat hij 't eigen noemt ach,
't Eigen, dat ach hem zoo duurzaam lijkt,
Hem, die maar tastend bij duister in 't licht leeft.
Dagen, ze zijn maar de poortjes der nacht,
Even gaat 't open en blij is
Niet eens maar de mensch in die stond,
En wacht weer verlangend op 't dalen
Van d' avond, die dooft en verkleurt eerst
Het al-lichtende scherp dat des daags heerscht,
Dat goden alleen maar genieten
En durend verdragen genotrijk Dan ligt nu en slaapt in den korten
Stilstand en vóórbeeld van dèn nacht.

Niet zoo mooi van klank, met al te veel ‘eigen's’ en ‘ach's’ bekoort mij echter deze
strophe door haar vage melancholie. Ik heb daarbij aan Wagner's Tristan en Isolde
gedacht. Een windezucht van gelijke twijfeling en bange droefheid scheen mij hiervan
op te komen, die dáár als een woest-vlagende storm raast....
En ten slotte citeer ik nog deze Rei-zang, nadat Aphrodite, de heloogige godin,
aan Helena verschenen en weer gegaan is, voor de Rei onzichtbaar. Iets zeer moois
vooral van beelding en beweging dit:
Wie verdween? Wie verscheen?
Hoordet gij 't wat weergolfde als het klateren
Van waat'r in zee-engte en wegmompelde in 't diep?
Zaagt ge 't licht niet neerdwarlend
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Rood-poozend rondom
En nog marrend daar 't helst reeds verschoot?
Rozeblaadren, ze ontplooiden,
Duiveveedren, ze zwirden een zwaatlend gezwerm 't Al een scheemring van licht en van geur.
En daar-binnen, het straalde,
En daar-binnen het toog,
Een stem, maar 't onvoer voor mijne ooren.
Wie was 't die daar sprak,
Wie was 't die verscheen,
In een kring van roô roozen, licht-plooien,
Die togen en schoven voor 't oog?

Zou het schrijven van enkele zulke verzen niet genoeg excuus zijn voor 't
archaeologisch-verzot en ongevoelig bedrijf, dat voor mij overigens deze
drama-fabricatie is? Of zou het de schuld, - een zeer ‘tragische schuld’ - eens
dichters nog verzwaren? Hij ten minste kon beter weten, is men geneigd te meenen.
En toch, zoo hier een zonde werd begaan, schijnt 't er een uit liefde.... en die
wordt lichtelijk vergeven. 't Was wijl de heer Boeken de klassieke oudheid zoo innig,
zoo zelfvergeten liefhad, dat hem de lust overkwam een tragedie te dichten,
ganschelijk van 't vocht uit de véritable Hypocrenenbron doorsapt. En hij vergát, in
zijn ijver, dat hij zelf geen Griek maar een Hollandsche poëet was.
Daarom is op een lager plan zijn daad te vergoelijken en zelfs te prijzen, nietwaar?
Geen zucht naar den bijval der wufte menigte, geen àndere eerzucht dreef hem
dan de begeerte zijn geliefde meesters nader te komen en zoo wrocht hij dan een
werk, uitteraard zoo volkomen vreemd-soortig en impopulair, dat men niet zonder
glimlach op het titelblad leest, dat: ‘Het recht van opvoering, door den auteur (wordt)
voorbehouden’.
Ik denk dat de auteur ook zonder dit voorbehoud niet bestolen zou worden. Onze
tooneelgezelschappen zullen dit drama ongetwijfeld zéér met rust laten, en alleen
de heer Willem Royaards, aan wien het werd opgedragen, zal er misschien iets van
zijn gading in vinden ter voordracht. Mogelijk wel de fragmenten, die ik citeerde en
eenige andere zeer verdienstelijke beschrijvingen in de monologen.
En dat is dan ook wel het beste, dat er voor dit boek-van-Boeken te hopen is.
Ik houd 't in 't gemeen liever met zijn Gouden Ezel.
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1)

Tropenwee. Fragment .
Door Henri van Booven.
Het was nu donker.
Suf van het daglange zitten in het hokkerige wagonnetje, probeerde de witte te
slapen.
Er waren nog geen lichten aangestoken, het was diep duister overal. Het praten
van de enkele reizigers had opgehouden.
Maar dikwijls remde het treintje met een metaalachtig opjankend geschuur van
de vastgedrukte, dikke wielen op de droge rails. De wagens botsten dan krakend
tegen elkander en de negers voorin op den open wagen bij de locomotief gilden en
floten uit scherts, omdat het stilstaan zooveel gebeurde.
En zoo bleef hij wakende, met in zijn hoofd toch altijd het denken aan de aankomst
in Kinchassa.
Men had hem verteld dat de factorij een kwartier weg lag van het station en dat
de bagage door negers zou gehaald worden. Hij wist van Kinchassa ook dat het
een zeer klein plaatsje was aan de rivier, aan de overzijde lag Brazzaville, dat was
grooter, daar waren veel meer factorijen en ook huizen.
Het kon nu niet meer ver-af zijn.
Misschien nog maar een half uur.
Hij herinnerde zich dat tegen donker worden het treintje in de vlakte raakte, maar
het duister was snel neergevallen en kijkend langs de spoorlijn, om te zien of er in
de verte al wit van daken kwam, had hij niets opgemerkt dan een wijden, ijlen nevel,
die bedekte het uitzicht naar de kim.

1)

Zie over hetzelfde onderwerp Elsevier's Maandschrift, December 1902.
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Soms als de wagens weer stil stonden, gingen er reizigers naar buiten; zij liepen
fluitend en neuriënd langs den trein; het gloeien van hun sigaren schokte langzaam
lijn-golvend weg als meegetrokken in het gedeun. Enkelen bleven staan, spraken
met elkander. Het gerucht ketste droog aflangs de nog lauwe, zongebrande
wagonwanden. De reizigers spuwden op den grond, wandelden heel langzaam
verder en de walm van hun sigaren trok naar binnen de wagons.
De witte rook dien walm en hij had een klein gevoel om ook naar buiten te gaan
en een sigaret te rooken en zoo te wandelen en even te praten met iemand dien hij
ontmoeten zou, maar hij bleef zitten en hoorde nieuwe geluiden: het opstoken van
het vuur in de locomotief, het neersmakken van ijzeren stookwerktuigen, het drukke
praatgesis van de zwarten in den voorsten wagen, en even uit een raampje leunend,
zag hij vonken hoog opdwarrelen de stille lucht in van uit de locomotiefschoorsteen.
En het ging weer verder.
Lomp rukten de wagens elkander op, de stootgeluiden herbegonnen, de wielen
rolden bommelend en knarsend door, in lange rij.
Wonderlijke gedachten kwamen in zijn hoofd.
Overal was de hooge stand van den nacht, vol dichtgedrongen duisterheid en
daarin hortte de reis verder, de dagenlange spoorreis naar het zeer geheimvolle
einde.
Hij vond het vreemd dat hij niet een enkel maal had gedacht aan gevaren, aan
veel gevaren die misschien aandreigden ergens.
Dachten de anderen ook zoo? Dat was onmogelijk.
Als de trein stil stond, wandelden de menschen op en neer en rookten, en de
negers tierden in den voorsten wagen en op de locomotief was een geraas dat bij
machines behoort die werk doen.
Het was alles droomerig en loom en vermoeid, maar niet angstig, alsof de nacht
elke fatale gebeurtenis verhoeden zou, alsof alle gevaar zou worden weggestuwd
door wakende machten.
Soms, zooals wel meer gebeurt in niet te zeer overstelpend rumoer, waren er
enkele seconden van toevallig samengaand zwijgen der geluiden. Dan had hij die
heel vreemde sensatie alsof hij in een kamer was waar veel menschen door elkander
praatten, en alsof er opeens iets ontbrak, alsof door allen iets aankomends vermoed
werd dat in diepste stilte moest worden afgewacht.
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De menschen staarden elkander verlegen in de gezichten, en niemand wist waarom.
Dan waagde een het wat te zeggen, strak kijkend naar zijn overbuurman, die al
gauw door meer menschen werd aangekeken. En anderen kwamen met wat woordjes
van geen belang. Een knecht stapte binnen. Dat was zoo'n vlakke gewoonheid, een
bediende, en het gepraat was er weer, in eens.
En tusschen zijn gewaarwordingen door had hij gehoord tòch, de reuzige
ademingen van den tropennacht, het hevige trilbeweeg van insecten, dat zich
sidderend opstootte tot een wild en machtig deinend gesuisel.
En plotseling in klaar besef vond hij het zóó vreemd en zóó zeldzaam, dit leven
van hem in dezen zoo gansch ongewonen opgang der gebeurtenissen, dat hij zich
zelf te betasten begon om zekerheid te hebben, om te voelen dat hij nu wakker was
en zich zelf, los van alle droomerij....
Er waren heel in de verte lichten.
Het treintje hield niet meer zoo dikwijls stil, maar rukte als bezeten en hol
rammelend voort, rechtuit naar de lichten toe. Het was of het landschap minder
duister werd. De bommelende wagonnetjes holderden een klein, wit huis voorbij
waar binnen in een licht brandde.
Even zag de witte een langen neger, die wuifde met een lantaarn.
In den voorsten wagen werd een geweldig leven gemaakt, altijd geweldiger.
Velerlei schreeuwgeluid verwrong zich met het denderende rolgebots van de
wagens en ook het locomotiefje begon dikwijls te gillen, kort-afgebroken, felle
fluit-gilletjes.
De witte dacht nu wel gauw het station te zien, weer zoo een laag, zeer klein, wit
gebouwte met dunne steunsels voor een kale warande.
Het treintje was nu in een bocht ingegaan. Schuurjankend zwenkten de
hobbelkrakende wagentjes, hellend naar de binnenbocht van de rails. Een groote
handkoffer viel naast hem neer, hem even rakend langs den schouder; een man
sleepte den koffer lui naar zich en zeide:
‘Zoo! Dat hoef ik er niet meer af te halen.’
En de witte: ‘Zijn we er nu?’
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‘Ja, verdomme! 't Werd knapjes tijd. Heb je àlle baggage vóór, bij die zwarte
donders?’
‘Ja, al m'n bagage is voor.’
‘Dan kan je der plezier van hebbe....’
De witte hoorde niet meer naar den man. Hij dacht na over de hardheid van zijn
eigen geluid dat hij uren lang niet gehoord had. Er was iets zeer vreemds in zijn
stem, alsof die veranderd was, een andere woordtoon, een ongewone klankbuiging.
Met een dom-botte schok stond het treintje kreunend stil.
Rechts zag de witte vuur-glinstering in water; wat meer naar voren lag het
stationnetje met schaarsche lichten. Er kwamen negers aan met lantaarns, die op
gelijke hoogte dicht bij den grond wiebel-bengelden.
De witte stond op in den wagen en rekte zich. Hij bespeurde een groote stijfheid
in zijn knieën, een kramperig rekgevoel. Voorzichtig stapte hij uit en andere reizigers
kwamen ook te voorschijn.
Maar de negers met de lantaarns kwamen op hen af en riepen:
‘Remontez! Remontez! Le train va repartir de suite pour Kinchassa! Montez pour
Kinchassa! Montez pour Kinchassa! Le train va repartir!’
De negers schreeuwden door elkander, het was moeilijk te verstaan eerst, maar
toen begreep de witte, ze moesten terug.
En toen hij weer zat, zag hij in het schamele licht dat van het station afkwam, den
man van den koffer, die met lange slokken uit een flesch dronk.
‘Als je hier geen drank heb, ga je naar de bliksem! Mot je ook wat?’
De witte gaf geen antwoord eerst, zeide toen, om toch wat te zeggen: ‘Moeten
we weer terug? Zijn we Kinchassa lang voorbij?’
De man vloekte.
Het treintje begon achteruit te rijden en gilde zijn brutale geluid door den nacht
heen. Het bleef gillen al maar door en de echo's ratelden weg over de vlakte.
Een heel fijn geluid kwam van zeer ver terug, misschien heel van den overkant
van de rivier. Het leek wel of het geen echo meer was.
Zoo ging het een tijd lang achteruit. Het geschreeuw in den voorsten open wagen
had opgehouden en de witte hoorde een tijd lang niets dan het holder-morrend
rolgeluid van de wagons, het

Groot Nederland. Jaargang 1

589
rekkend gillen van het locomotiefje en het klein-zuivere echogezang, dat van zoo
heel wijd weg opwemelde.
Een oogenblik had de witte een diep verlaten en naar wanhoop smartend gevoel
gekend, toen hij het roepen van de negerbeambten gehoord had; het weten, dat de
plaats waar hij zijn moest, voorbijgegaan was en er weer zooveel meer tijd noodig
zou zijn, vóór het van een dag-lange, schroei-heete treinreis afgemoeide lichaam
zou kunnen rusten.
Maar tegelijkertijd kwam gewis vastgrijpend de berusting, en zijn wil zette hem
met hardheid neer in de noodzakelijkheid van dit schakelen der onvermijdelijkheden.
Toch, in zijn hardheid mee, had hij het innige verlang naar rust behouden, al wilde
zijn lichaam onverschillig blijven voor de heviger en heviger drukkende afmatting.
Totdat het treintje stilschokte.
Het was midden in de nachtvlakte.
Naar den rivierkant zag de witte in het sterrenlicht donkere vlakken, aan de andere
zijde was de wijdheid, met aan den horizont nog wat flauwe lichtschemering op de
plaats waar de zon ondergegaan was, maar van huizen of factorijen was niets te
zien.
Naar de rivier toe ging een voetpad, zoo kon hij opmerken bij het licht van de
lantaarns, waarmee de negers langs den trein rondliepen en bij den rooden gloed
van het vuur, dat hij hoorde opstoken in het locomotiefje.
Aldoor gilde het stoomfluitje zijn geluid.
Vier negers gingen met een lantaarn het voetpad op. De witte zag lichtflarden
wegwriemelen in lage gewassen, negerbeenen bruin-in-licht wegtillen, en
bodemspleten en oneffenheden opbuilen en neerrukken onder het lantaarnlicht, tot
er niets meer te zien was en de boomvlakkingen wel als eens zoo donkere gevaarten
stonden te wachten in geheim-diepen stand.
De bagage werd uitgeladen uit den voorsten wagen.
Het zwarte vleesch spande om de zware vrachten; voorovergebukt duwden de
griezel-krachtige, levens-taaie ruggen onder de vrachten en hieven zich.
Alle koffers werden op een hoop gebracht, vlak bij den weg naar de rivier.
De witte ging naar den hoop en zag dat zijn bagage er bij lag.
Vele reizigers sleepten hun koffers weg van den hoop en gingen er op zitten. Een
oogenblik dacht de witte er over dat ook te
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doen, maar hij deed het niet en bleef starend bij een hooge, zware koffer staan.
Hij legde er de hand op. Het hout was nog warm. Hoe kon die koffer nog warm
zijn, terwijl de zon toch al enkele uren geleden ondergegaan was? Langzaam besefte
hij dat het de inhoud moest zijn die nog hitte uitgaf aan het buitenste.
Als het gefluit op de machine een tijd-lang niet gehoord werd, keek de witte rond.
Hij zag reizigers roerloos steunend op hun geweren, zitten op koffers, sommigen
spraken wat met elkander, anderen lagen languit, doodvermoeid.
De witte begreep niet waarom hij ook niet zoo liggen ging; hij was toch moe ook
en verlangde naar rust.
Vóór hem hokte de stil-staande trein. De hemel was vol sterren, dezelfde sterren
waarin hij gekeken had aan boord van de groote zeeboot. Het waren gansch andere
dan die in zijn land gezien werden.
Het was nu Januari. In die maand was het in het Noorden koud, dan vroor het,
en des nachts tintelden de Noordersterren met helle glanzen. Maar de Zuidersterren
stonden als sterren uit een droomland, ze murmelden niet die zoete, geheime, verre
weeldeverhalen, ze staarden streng, als vreemde, kleine schittergezichten neer,
met strakke, onberoerbare zielen van weinig vertrouwen.
Dit maakte den witte droef en hij keek weer naar de menschen die op de koffers
zaten en naar de negers, die leunend tegen den wagen, druk pratend den rook van
hun pijpen uitbliezen in de lucht.
Hij voelde nu geen moeheid meer, maar een wijder en wijder uitzettende droefte,
en hij wist niet waarom.
Hij hoorde den nacht, het bestaan der dingen om hem, in alles suisde mee een
ontzaglijke smachting naar verandering.
Maar dan rukte zijn wil hem weer stug los uit de dofte van zijn mijmeringen en de
witte stond rechtop, met oogen strak kijkend naar de struiken bij het voetpad,
waarachter de reuzenboomen opwalden tot diep-zwarte dreigingen.
Er pijlde een licht door het lage duister, stemmen kwamen duidelijker en duidelijker
op, drukker sterkten de geluiden zich aan bij het neerplekken van meer licht,
uitschommelend naar voor, uit het zwarte wegge-geheim.
Veel negers met lantaarns kwamen op het pad naar de rivier, voorop gingen twee
in het wit gekleede mannen met witte breedrand-hoeden op.
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Zij groetten den witte en spraken met hem en lachten wat, de witte lachte meê, heel
flauwtjes.
Met hun drieën gingen zij het pad af. De negers hadden zijn bagage op de hoofden
genomen en liepen voorzichtig voor hen uit.
Andere negers droegen de lantaarns.
Zij kwamen op een hellend gedeelte van den weg met veel geboomte aan beide
kanten.
De lichten wiebelden laag. Het schijnsel waaierde en zwaaide, en verstopte zich
in de dichte struiken en plofte breed tegen de grijparmende monsterboogbladen
van jonge banana's; de negers begonnen zacht te zingen, in weinig en aanhoudend
weerkomenden toon.
Bij een houten loods, waar hooge massa's hout gestapeld lagen, klonk het
negergeluid van zeer dichtbij terug, alsof binnen de loods en tusschen de lage
gewassen andere negers waren die het geluid nazongen.
De witte zag in de verte nieuwe lichten.
‘Nu zijn we er gauw,’ zeide een van de mannen die naast hem liepen.
De witte vraagde: ‘Hoe laat is het?’
‘Bij acht. We zijn over tijd met eten.’
‘Dat kwam van het doorrijden.’
Er was een korte poos geen gepraat.
De witte zeide toen weer: ‘Ik ben “naar boven” gestuurd; ze hadden beloofd dat
ik aan de kust zou blijven de eerste zes maanden. Hebben ze “boven” menschen
noodig?’
‘Doet er niks toe. Beneden is niks. Geen steek buiten 't geld te verdienen. En dan,
ze beloven altijd, maar dat is 'n wasse-neus, al wordt er nog zooveel beloofd, allemaal
motten ze “na-bove”, allemaal....’
‘Daar wordt gezegd in Boma dat Telaar, Fortuin en Harreman dood zijn, alle drie
in Ouesso. Is dat waar?’....
De witte kreeg geen antwoord.
Ze stonden nu voor een groote factorij, die vlak bij de rivier lag. Langs den muur
slopen een paar katten.
De factorij lag neer als een witte, lage waggelmassa.
Achter zich kijkend over het erf dat in sterrelicht grauw schemerend, zacht helde
naar het water toe, zag hij een ander lang, wit gebouw, dat laag weggrijsde, zich
stil, geheim strekkend.
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Het lantaarnlicht had spitshoekige schaduwen uitgetrokken op den houten vloer der
warande, waarvoor bij de enkele traptreden een paar geel-leemen pilaren stonden;
en de witte, voelend hoe zijn lichaam zich mat opduwde over de warande-trap, dacht
er nu opeens aan, dat hij eten zou. Daar had hij nog niet aan gedacht. Misschien
zou het goed zijn om te eten.
Binnen stond de tafel gedekt; een lange tafel, alsof er meer menschen moesten
aanzitten dan de vijf, die er nu waren aan de kleinste helft.
Op het witte dek stonden twee lampen.
Vele insecten fladderden in wijde kringen om het licht. Dikwijls stootten er tegen
het lampeglas, die vielen dan neer, bleven een korte poos liggen en begonnen traag
over het dekkleed te kruipen.
Onder bij de lamp lagen vele insecten stil, maar overal op de tafel bewogen kleine
torren, die zich vermand hadden, herbegonnen met vliegen en lang-lijnden door de
kamerruimte.
Dikwijls vielen er insecten in het eten, maar niemand bekommerde zich daarom,
daar was men lang aan gewoon geraakt.
Terwijl de witte at, en een na een de menschen bekeek, die zwijgend zaten, zag
hij dikwijls naar de open plek aan de tafel. Het laken was daar op verschillende
plaatsen bemorst, alsof er kort geleden nog menschen op die plaatsen gegeten
hadden. Hij keek er verder niet meer naar.
Etende voelde hij zich minder afgemat, niet meer het jagende gevoel van voor
weinig tijd en hij werd nu weldadig bevangen door de bevrediging van een begeerte,
die niet had kunnen bestaan bij zijn lange smachting naar rust. Maar al bemerkte
hij hoe zijn physiek vermogen aangesterkt werd, nog niet geheel en al had zijn
lichaam zich kunnen overgeven aan de kalmte der nu gebeurende dingen, na de
dagbrandende spoorreis. Dikwijls kwam het voor, dat hij zich niet zuiver bewust was
van wat er omging bij het stille avondmaal; dan waande hij zich nog in het telkens
stilstaande, botstootende treintje, dan voelde hij de schokkingen opnieuw en weer
hoorde hij het geraas van de negers en het knarsen van droog, heet ijzer. Maar
iemand aan tafel vraagde iets, zeide wat van de slaapplaats waar de witte den nacht
zou doorbrengen, sprak van de rivierboot die komen zou den volgenden morgen
tegen acht uur en van den chef der ‘Boven-afdeeling’, waarvan men gezegd had,
dat hij met groote feestviering in Brazzaville
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zou worden terug verwacht van zijn inspectiereis naar de watervalfactorijen.
Hij gaf een kort antwoord, strak kijkend naar een dikke, zwarte tor, die een der
eters onder een glas gevangen hield.
De tor fladderde op in het glas, stootte het harde lijf tegen de wanden en poogde
zich met de sterke pooten weg te peuteren onder bij den rand. Dat lukte niet, want
een hand hield het glas neergedrukt.
Maar toen de druk weggenomen was, had de tor zich onder den rand gewrongen
en kroop er zóó nijdig onder uit dat het glas omviel.
Dat was een oud spelletje, het kwam dikwijls aan tafel voor, de witte had het ook
wel gedaan.
Het avondmaal liep ten einde.
Er werden mango's op tafel gezet, een groote schaal vol rijpe, geel-bruine mango's.
Toen werden er pijpen en sigaretten gerookt en de stoelen schoven
stommelkrakend achteruit.
Iemand gaapte en geeuwkauwde een paar woorden: dat het maar 't best was
naar bed te gaan; half tien was een fatsoenlijke kinderbedtijd en de ‘Libreville’ zou
morgen vroeg aankomen met ivoor, dat zou een drukken dag geven.
En al gauw waren vier van de mannen uit de kamer.
De witte was nu alleen overgebleven met den man die hem het eerst bij den trein
gegroet had. Zij leunden naast elkander tegen den muur en spraken van de lading
ivoor die weer zulke kolossale winsten zou geven.
Twee negers namen de tafel af.
Eén lamp was uitgeblazen en om het licht dat was blijven branden, draaiden en
wentelden zeer vele insecten nu.
De glazen lampebol trilde na wanneer ze er tegen aantikten en neervielen,
bedwelmd door de botsing. Een der negers lichtte de lamp op, de ander nam het
tafelkleed bij de punten en schudde het buiten uit.
Den neger die de lamp hield, tikten de insecten in het gezicht, terwijl hij naar een
kast toeliep waarop hij het licht neerzette.
Op de plaats waar de tafel stond was donkerte gekomen. Het licht op de kast gaf
een rond-gele plekking tegen den wit gekalkten muur, met grijze verschemeringen
naar de omgevende dingen.
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De man ging naar de open deur waardoor al maar meer insecten binnen vlogen.
Hij zag buiten rond. Zijn stem riep.... ‘Cabinda!... Cabinda!.... Lantaarn!’.....
De witte stapte naar den uitgang en wilde vragen, maar de man zeide:
1)
‘Laten we alvast buiten wachten, hij komt dadelijk. Kom nog een “teetje” bij me
drinken.’
‘Dankje, ik ga dadelijk slapen, ik ben doodaf.’
‘Da's waar, ik had er niet aan gedacht. Je zult het beter hebben hier dan in Matadi.’
‘Ja, daar lagen we als beesten op den planken vloer, geen eens bedden. Mieren
en spinnen kropen over je heen en dan de muggen nog en geen water. We waren
stuk gebeten. Mijn beenen zaten vol bulten. In Matadi is het gewoon een
beestentroep.’
‘Heb je Van Zeusten nog gezien?’
‘Ja, ik herinner mij dien Van Zeusten geloof ik wel. Was het er niet een, die een
reis van zes maanden uit het binnenland naar de kust te maken had?’
‘Ja, dat was Van Zeusten.’
‘Dan heb ik hem gezien. Hij zag er beroerd uit, geel en mager. Hij bleef liever aan
boord, wij zagen hem bijna niet op de factorij, hij ging met de Fransche Mail.’
Cabinda kwam met een lantaarn.
‘Kom, laten we dan maar,’ zeide de man.
De neger liep alweer vooruit en de witte met den man gingen achter hem over
het erf naar het lange, lage gebouw, dat vlak aan den waterkant lag.
Zwaar gonzend leefde de tropennacht, in op en aan, van hoog en van laag
aankomende, deinduwende geruchtstooten, wild suiselend als een zee.
Geen wind waaide door de lauwe lucht, boven stonden in verren hemelglans de
diepe Zuidersterren.
De mannen liepen zwijgend voort.
De neger maakte een deur open.
Het slotijzer schuurde droogjes met even klein-zingende opklanking van
veerontspanning en binnen verhalde dat geluid.
‘Hier is het,’ zeide de man. ‘Bedenk je je niet, nog even een teetje?’

1)

Cognac met Apollinaris-water.
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‘Dank je.’
‘Nouw, goeien nacht dan. Je weet 't hè, morgen half zes.’
De witte ging naar binnen.
Zijn koffers stonden in een hoek van de kamer, boven op zette de neger de
lantaarn neer, ordende dan het bed, jaagde met een doek de muggen uit de
moustiquaire en stopte de tule onder de dekens in. Toen stak hij een kaars aan,
nam de lantaarn en ging naar de deur.
Zacht kletste het bloote voetvleesch op de roode steenen.
Bij den uitgang zag de neger even rond, toen, buiten, trok hij de deur dicht en de
witte hoorde weer de kleine metaalklinking van het slot.
Rond hem stonden de halfdonkere muren in strakken opgang en loerden grijs
van alle kanten naar hem toe.
Het was nu overal stil geworden, geen geraas van menschenwerk meer, alleen
domp, het suiselen van den nacht.
Hij deed zijn jas uit en keek in een kleinen spiegel, maar hij kon er niets in zien,
omdat er geen licht genoeg was en hij ging voort met zijn kleederen af te doen.
De kaars brandde met lange vlam.
Om de zwarte, gebogen kern was het rustig-blauwe hart-ovaal waarboven het
slanke vuur in wijding steeg.
De witte had zijn kleêren weggelegd en was op het bed gaan liggen, zich dekkend
alleen met een laken.
Zoo lag hij een poos, de oogen gesloten, genietend die eerste momenten van
volkomen rust.
Dan merkte hij dat hij de kaars vergeten had, maar hij opende de oogen nog niet
toen hij zich naar het licht keerde.
Later keek hij liggend opnieuw in het statige nijgen van de ranke vlamlijn, totdat
die stille lichtbekoring jammer verloren raakte in een storend en hinderlijk
flikker-wapperen.
De witte blies toen de kaars uit....
En de slaap nam hem, neer in looden bedwelming, na die moordend-heete,
schroeiende afmatting van de daglange reis over de plateaux.
De witte had een visioen.
Hij zag de menschen waarmede hij gesproken had, bewegingloos zitten in het
licht van de lamp op de lange tafel, maar op
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de plaats waar het andere licht scheen, daar waren ook menschen die hij aan het
avondmaal niet had opgemerkt.
Zooals het in droomen gaat, er wordt zoo weinig gezien; scherp begrensde
indrukken worden niet verkregen, alles gaat zoo duister weg, hoezeer in wakenden
staat later de beelden worden teruggewenscht; toch droomende wilde de witte sterk
dat hij dit onthouden zou, dat hij dit bij het ontwaken nog weten moest, want dit
gezicht was zeker ongewoon en het mocht niet vergeten raken.
Op de plaats waar hij de morsige plekken in het witte dekkleed gezien had, waren
drie jonge mannen die zonder beweging zaten.
Langzaam verdween het gezicht.
Maar het kwam terug.
Hij zag de drie jonge mannen nu nog veel duidelijker, de gezichten waren zeer
goed op te merken boven de witte pakken.
De man die vlak voor het licht zat, had een roode vlek op het voorhoofd; hij was
blond, de mond was een weinig open en achter de zeer witte tanden was de zwarte
mondholte te zien.
De twee anderen waren veel kleiner, ze hadden donker haar; een van hen had
een buitengewoon breede kin waarop een dunne baard groeide.
De drie jonge mannen zaten daar, de oogen gesloten....
De witte schrikte wakker.
Om hem sloot het donker van de leege nachtkamer, hij staarde er in, wijd open
de oogen.
Was er iets binnen gekomen?
Overal was de vaste dichtheid van het onverstoorde, holle zwart.
De witte stapte het bed uit en voette tastend naar de deur. Toen maakte hij die
wijd open....
Trillend leefde de nacht.
Links, boven aan de droomende helling van het erf, lag in sterrenschemering de
factorij.
Daar achter, het reuzige, zwarte bosch.
Rechts worstelde een geweldige boom zich boven alles uit.
De zware stammen wrongen zich op en krampten zich vast in de ruimte.
Hij luisterde.
In stille suizingen deinde een gerucht aan van uit de rivier, het razen van het water
door de stroomversnellingen en het verre, sombere zieden van woeste kolken.
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En aandringend van overal, stijgend dalend en heen en terug drijvend, gingen
geluiden van insecten en vorschen voort door den nacht, zich als onaanvattelijke,
booze dingen, opstuwend tot een eeuwige rustschenning. Maar hoog, hoog over
alles stond het Zuiderkruis, wonder van heerlijk stralende tropenschoonheid, stond
in onzegbaar prachtige, heilige lichttintelingen, het Zuiderkruis....
De witte luisterde....
Toen ging hij weer naar binnen....
-------------------Toen hij wakker werd was het donker nog in de kamer, maar de plaats waar twee
luiken voor de vensters waren aangebracht zag hij verduidelijkt door vierkantende
wit-blauwige lichtstrepen: de dag was er weer.
Er hing een lauwe lucht.
In zijn slaap had hij blijkbaar zijn lichaam bewogen, want het laken voelde hij als
een dik kluwen onder aan het voeteneinde ineengewoeld, doch in de
moustiquaire-kooi was het branderig heet.
Terwijl er meer licht door de kieren begon te vallen, zag hij het binnenste van de
kamer aanduidelijken. Hij zag zijn koffers met den blaker, den stoel met de kleederen
daarop en de strakke, witgekalkte plankwanden.
De witte bespeurde een drukkend gevoel in zijn hoofd; het was geen bepaalde
pijn, eerder iets dat naar meer slaap deed verlangen.
Zóó keek hij dan de omgeving aan en bewoog zich niet.
Hij begon te denken aan het visioen van den verganen nacht. Hoe vreemd, hij
herinnerde zich nu dat hij in zijn slaap zich zelf gezegd had dezen droom toch niet
te vergeten en ziet, hij had wakende aan niets willen denken en de gedachte er aan
was van zelf gekomen; hij wist zeker dat wanneer hij gewild had zich iets te
herinneren, hij tot geen uitkomsten zou geraakt zijn.
Maar nu zag hij wakende zijn visioen terug, de drie vreemde, jonge mannen met
de gesloten oogen en tegelijkertijd staarde hij naar een mug, die buiten op de
moustiquaire zittend, het venijnigspichtige lijf bewoog.
Overal ontwaarde hij buiten op de tule muggen en tusschen zijn terugdenken aan
zijn droom waasde kleintjes de voldaanheid om dat afdoende verweermiddel.
Die eene blonde, jonge man, die vlak tegenover het licht zat,
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wat zou dàt geweest zijn: dat teeken van die roode vlek op het voorhoofd? Die
blonde, magere, jonge man. En de gesloten oogen?
Nu voelde hij het opeens, als een innig afgrijzen, een akeligdichtbije, gevaarlijke
zaak: een doodsvisioen was het geweest.
Onbeweeglijk lag hij neer in bed, volkomen wakker nu, helder wakker gemaakt
door die snelle, hevige opkomst van een heillooze ontdekking.
Maar het intensieve van eerste na-rust-waarnemingen wordt altijd snel verkleind
door den overstelpenden stroom van nieuwe, zeer gewone en toch volkomen
aandacht eischende sensaties en al gauw had de witte zich hersteld, hij was snel
uit het bed gegaan.
Door de reten van de luiken kwam nu een zóó fel licht dat de kamerruimte er
gemakkelijk mee zichtbaar werd. Hij waschte en kleedde zich.
Toen maakte hij de deur open.
Er was een groote zon in den nieuwen morgen.
De factorij lag hel wittend in die jonge heerlijkheid van fonkelendvochtigen schijn.
De boomen hieven zich vorstelijk hoog, als koningen naar boven.
Een negermeisje kwam op het voetpad over het erf naar de rivier toe.
De witte ging naar het einde van het gebouw om haar voorbij te zien gaan.
Zij was groot. Haar pano had ze over de borsten en haar sterke schouders en
armen waren bloot.
1)
‘Botte! Mendelle! Botte!’, zeide het meisje toen ze langs ging en ze glimlachte,
met de dikke lippen wat op, zoodat de witte tanden te zien kwamen.
En de witte lachte terug en groette. ‘Botte! Botte!’
De morgen klaarde hoog en wonderbaarlijk en overal was geur van groote
bloemen.
Hij wandelde nu den hoek van het gebouw om.
Daar was de verre strekking van het riviervlak; de zwarte rotsbrokken waarop de
stroom schuimend verdeeld raakte, de vischarenden hoog boven in wijde kringen
stijgend en dalend en laag neerzwevend tot aan het water.
Aan de overzijde kon hij de witte gebouwen zien van Brazza-

1)

Goed (en dag)! Mijnheer! goed (en dag).
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ville. Hij zag ook een kleine stoomboot die een kreek uitvoer en langzaam, schuin
tegen den fellen stroom opvarend dichter bij kwam.
Links waar de rivier een kromming maakte, zich wegwringend door de mamelons,
hieven zich de zwaarbegroeide bergen, rustig en massief neerliggend in machtig
golvende rondingen.
De zon begon hooger te komen.
Boven de reuzige boomen kwam de lucht in klimmende beving en over alles zette
zich uit van uur tot uur de overstelpende hitte van den dag....
De witte hoorde achter zich voetstappen.
‘Het wordt tijd van ontbijten.’
Hij keerde zich om. Het was de man van den vorigen avond.
‘Ja, ik ga meê.’
‘Heb je de Fly gezien? Die komt je halen. Na 't ontbijt zullen we je wegbrengen.
Je koffers zijn in orde hè?’
‘Ja, die zijn in orde.’
Zij gingen voort over het erfpad dat nog zwart was van den vochtigen nacht.
De witte dacht dat het wel veranderen zou na een paar uren.
Dan zou de aarde grijs gebrand zijn en de grond zou openscheuren van droogte.
Vóór de factorij groeiden accacia's; tusschen het fijne blad bloeiden roode bloemen.
Het witte dak sloeg het zonlicht breed terug en het was of er van boven uit het
huis een wit licht uitging.
Binnen in de eetkamer was een wachtende leegheid.
Op de gedekte tafel stond brood en koffie, een schaal met ham en een groote
schaal vol gort.
‘Nog niemand,’ zeide de man. ‘Wij zijn de eersten.’
‘Het is nog vroeg.’
‘Vergeet niet dat er veel te doen is, vandaag!’
Zij gingen zitten en begonnen te eten.
De man ging door: ‘Ik begrijp niet wat de Fly komt doen, waarom is de Lulanga
niet in eens gekomen? Alles maar omslag. Enfin, we zullen zien.... Misschien is de
Lulanga nog niet aan, 'n ouwe boot, al driemaal stuk geweest, laatst aan den grond
gestooten, groot lek. De machinist is notabene weggestuurd, omdat-i
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zoogenaamd, niet gauw genoeg stopte; maar vraag me niet wie de kaptein geweest
is!’
‘Ik heb zoo'n voorgevoel dat de Lulanga niet komt vandaag.’
‘Voorgevoel? Wat doen we met voorgevoel?....’
De witte zweeg.
Er kwamen een paar mannen binnen die ook geweest waren bij het laatste
avondmaal.
Zij groetten, hingen de witte helmen aan den muur en gingen dadelijk zitten eten.
‘Gude is ziek,’ zeide een van hen. ‘Hij heeft van nacht koorts gekregen; nog al
erg, veertig graden.’
Een ander zeide: ‘Weet-jullie dat er een van de missie ziek is?’
‘Van de missie! Hoe kòm je der an?’
‘Cabinda.’
‘Och dat beest liegt. Kletspraat. Hij heeft altijd van die grapjes, hij mot zeker weer
hebben.’
Alleen het getik van de vorken en de messen klonk, terwijl de handen het voedsel
tilden en de monden bewogen.
De witte en de man waren gereed met eten en stonden van tafel op.
Buiten ging een schor getoeter door den morgen.
‘Daar is de Fly,’ zeide de man.
Zij gingen samen naar de deur; de anderen waren opgestaan.
Buiten was de hitte zwaarder al, de zon vlamde over alles een hellen brand uit,
de grond was snel uitgedroogd, het erf strekte zich gelaten in harde grijsheid.
Het was weer middag.
De chef was niet aangekomen, want de Lulanga kwam eerst den volgenden
morgen, de witte moest nu nog een dag blijven.
In den namiddag wachtte Cabinda voor de kamer van den witte. De hevigste
warmte was voorbij nu. Al dikwijls was de begeerte in hem geweest zijn geweer te
gebruiken. Er waren veel hoenders in de vlakte achter de spoorbaan, er was daar
al dikwijls een voordeelige jacht gemaakt....
In het daglicht zag de witte nu de houten loods aan den smallen weg, die hij den
vorigen nacht gegaan was. De wanden waren van ruwe, zeer dikke blokken hout,
zware takken van hoog geboomte hingen over het witte dak.
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Aan de randen van den weg bundelden overal harde bladpunten boven de
goudschemering van ananassen.
Vóór den witte liep Cabinda.
Onder de strakke pano lilde het stevige, zwarte vleesch bij het voortstappen en
telkens zag hij de witte voetzolen van den neger zich heffen en naar achter afzetten,
terwijl de glimmend-gladde, dunne kuiten stakerig droegen de breedheid van het
massieve schouderlijf.
In de verte zag de witte tusschen banana's door de spoorbaan, en al gauw kwam
hij op de plek waar hij den vorigen nacht bij den trein gestaan had.
De grond was daar nog vol voetsporen en op de plaats waar de koffers neergezet
waren, was het harde gras vernield.
Voor hen lag tot aan de blauwende plateaux de wereld uit in streng-wijde hardheid,
achter zich zag hij aan den rivierkant de dichte boom-hoogten, er was niets te zien
dan boomen, het eindelooze van de vlakte en de namiddaghemel.
Hoe gansch anders was dit land dan het land in het Noorden. Hier leek de hemel
zonder grens en diepte; de horizonten lagen ondenkbaar verborgen in woeste
onbekendheden; de rivieren, mijlen breed en jaren reizen lang woelden haar geel
water voort door zongezengde regionen en schudden zich neer van de bergen in
maatlooze, groene kustvlakten, waar 's nachts boven zwart-giftige moerassen het
blauwe vuur dwaalde in verschrikkelijke eenzaamheid.
Hij herinnerde zich opeens dat er iets vergeten was, er waren te weinig patronen.
Cabinda moest ze gaan halen dan zou hij wachten op deze plaats.
Hij was opnieuw alleen en dacht weer aan het tropenland.
In dit gedeelte van de vlakte stonden overal kleine boomen vol ronde, wollige
vruchten als perzikken, het gras groeide spaarzaam op den gespleten bodem, maar
het was hoog en dik als riet.
Ver weg waren de bergen; onbereikbaar, heel ver achter die vijandige, strakke
landmassa's, maar toch lagen ze vertrouwelijk, brekend die lijnen van immense
vlakheid, omdat ze als wegwijzers waren, gidsen naar het Westen, naar de zee.
Geuren van bloemen stuwden zich van af de rivier-zijde naar hem toe, in dikke,
tot bijna voelbare vastheid geworden walmen; groote insecten zwermden, de lucht
bewegend, langs hem. Hij
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voelde, de dingen zoo ziende, zijn wil wegzinken, en zonder weerstand liet hij zijn
gedachten gaan waarheen ze wilden en droomde hij wat van het Noordland, vage
en bekoorlijke gedachten.
Eerst was het weer het scheepsleven, waar het licht van de zee karig over heen
scheen, het leven als een lange dreuning van machines, een voort-durend, in wijdheid
verborgen, eenzaam, werkeloos leven van een gevangene die goed verzorgd wordt.
Totdat er zacht en vredig voor-schuivend kwam een gezicht van wondere teederheid.
Groene velden vloeiden weg naar de god-schoone nederbuiging van een
zomerhemel, heerlijk diep blauw en met enkele witte wolken, die als edelsteenen
gingen over grondlooze wateren van vrede. En de zon stond hoog in den vroegen
middag en blonk in lange slooten waar wel kroos dreef om blanke waterlelies, en
er waren ook populieren waarvan de bladeren zich wendden en beefden als de wind
er in was. En onder de boomen mijmerde een wagenpad met twee diepe sporen
van zware karren.
Er was ook ver weg rook die opging over de woning van eenvoudige menschen,
er was een haan die kraaide en een hond die enkele malen blafte, en het roode
dak, breed en beschermend, lag tot een juiching in het groen neergespreid, in rustige
harmonie wijdend de streek waarin de eenvoud tot een zeldzaam juweel was
geworden. Dan kwam er een kar aan over den weg met een oud paard er voor dat
den kop hangend, met magere pooten moeilijk voorttrok den last, een oud man zat
voorop, dwars, de klompen soms even rakend den grond of het groote wiel. De man
rookte zijn pijp en de oude wagen rees en daalde traag met bonkige, schuinsche
neerploffingen in het ruwe spoor, de wielen draaiden langzaam piepend en het hout
knarste....
Dan zag hij een kleine stad waar kalm geloop was op de schoone, drooggewaaide,
vierkante steenen. Maar opeens kwam er overal rood- wit en blauw van uitplooiende
vaandels en er was muziek van oorlogsvolk te paard, blanke wapens flikkerden in
het wit-zilverige schijnsel van een warmtelooze zon achter regenwolken en ze kwam,
de koningin, in een zeer doorzichtig, voornaam voertuig, waarvoor acht paarden
langzaam gingen. Het volk schreeuwde, de mannen zwaaiden met hoeden, de
vrouwen met zakdoeken....
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En dan sloeg de regen grauw neer uit grauwe luchten en de vlaggen hingen slap
en zwaar van water en heel den dag regende het.
De beelden wisselden in wonderbonte rij.
Hij zag zich gaan over de breede trappen van een zeer groot huis, binnen was
achter in de marmeren vestibule een zware eiken deur, hij maakte die deur open
en stond in een groote gang waarop wit marmeren trappen uitkwamen met naar
boven hoogwit-opwelvende wanden.
Hij kwam in een groote kamer.
Tot aan de zoldering waren daar de boeken gezameld. Wat menschen zaten met
boeken aan lange tafels. Aan een van de tafels neerzittend zag hij achter het huis
een tuin.
De stilte hing dicht in de ernstige kamerruimte. In den tuin stond in vrede de
namiddagrust, alles in en om het groote, oude huis was van ruim en vriendelijk
vertrouwen.
Zacht gleed een late zon het gele licht langs kleinroode steenen van een muur
en er was weelde-tinten-getoover in de bloesemvolte van lage vruchtboomen....
--------------Een groote vogel vloog recht op naar boven uit het gras vlak bij den witte en sloeg
zich ruischend door de lucht. Hij schoot, snel.
De korte knal ging verloren in de wijdheid en de vogel vloog door....
Nog een schot, de vogel scheen getroffen, vloog moeilijker maar toch verder en
verder weg en streek ver weg neer.
De lust tot vervolging kwam machtig in hem en hij holde over de vlakte door het
hooge gras, heel voorbij de lage boomen waaraan de witte vruchten bloeiden. In
het gedeelte van de vlakte waarin hij nu geraakt was, groeide alleen een hoog, hard
riet.
Stil gaand kwam hij dichter bij de plaats waar de vogel zijn moest.
Hij speurde scherp rond....
Daar was het weer, het ruischen van vleugels.
Hij schoot toen het dier even boven het riet uit was.
Het ging recht op de lucht in en hij zag bloed neerdruppen uit de witte veeren.
Weer mikte hij, maar de patroon viel weg en hij zag hoe de vogel hoog steeg en
dan langzaam weer neerzweefde in de vlakte.
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En opnieuw holde hij door het riet dat hooger en hooger groeide, toen zag hij in de
verte het dier lang vóor hij bij die plaats was, voor het laatst opgaan, want het vloog
door, door, den kant van de bergen op, totdat het niet meer te zien was....
Hij keek rond.
Zwaar hijgend van het lange, harde loopen voelde hij het kloppen van zijn hart
als een snel, luid gebons. Wat hadden de gewaarwordingen elkander in woeste
willekeur opgevolgd.
Hij luisterde, nat van zweet en trillend van de overgroote inspanning.
Er was stilte, alleen ver weg hoorde hij even fijn optrillen het insectengerucht; het
kwam van den rivierkant en hij dwaalde zacht loopend en overal speurend verder,
den kant naar de bergen uit....
Het zou avond worden.
Hij had de zon dichter bij de plateaux-randen zien komen en nu brandden in het
westen de afscheidsvlammen, brandde het laatste dage-vuur.
De witte stond stil en zag er naar.
Het was een ontzetting, een opperste geweldigheid. Op zee had hij
zonsondergangen gezien waaraan hij nog dikwijls in verrukking gedacht had.
Maar dit was een zóó drukkend-aangrijpende verschijning, dat hij er zich angstig
en gekweld voor voelde.
Bloed was heel de hemel, één levend, lillend purper, uitgestort in de wereld.
Ver over de vlakten waren de hooge riethalmen als staven rood gloeiend metaal,
een zee van slanke, heet-metaal-gewassen en in die zee stond hij zelf, rood als
een die in vlammen zal te gronde gaan. Maar aan de kim gingen van zware branden
walmende walmen uit, in schakeering van zeer licht tot donker-paars, paars dat ook
brand-heet gloeide in vuur-rijen, in eeuwige hellen.
En boven het zwart-paars van de bergschaduwen waren groote bloedkruizen in
den hemel, en roode hemelzuilen en stralende steunselen onder levende
bloedpurperen gewelven.
Als dan het grootste ronde vlamlicht gedaald was achter het paarsche
bergschaduwduister, bleef het rood nog langen tijd en nog waren er kruisen en
zuilen en vreemdvormige hemelschoonheden van bloed in de hooge lucht, maar
langzaam was het gloeien
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van het riet in de vlakten gedoofd en een rosse schijn kwam in den nieuwgeboren
avond....
De witte zag weer rond.
Hij was ver weg van de factorij.
De boomen naar den rivierkant waren niet meer te zien; naar die streek toe was
de zachte glooiing van de vlakte naar boven, rechts was wel een donker bosch maar
dat konden niet de bosschen van de oevers zijn, die waren veel verder weg.
Hij liep voort, haastig, om in dàt gedeelte van de vlakte te komen waar de lage
boomen stonden met de wollige vruchten.
Als hij snel doorliep zou hij er zijn vóór het donker viel. Hij begon hard te loopen,
totdat hij aan een plaats kwam waar het riet hooger groeide dan hij het ooit gezien
had. Hier was hij niet geweest.
Rechts zag hij dichter bij nu de donkerte van het bosch. Hij stond stil en zag achter
zich.
Daar waren nog de bergen, zwart nu, met daarboven lange vlakken purper van
het laatste licht, maar uit den hemel was de rosse gloed weggegaan, de schemering
begon....
In het diepst van den witte was het op eenmaal alsof er iets kouds en scherps fel
scheurend verwondde. Het schokte in hem neer.
Een wijde angst zette zich uit tot een afschuwelijke wanhoop. Hij stond alleen,
alleen tegenover het wreed-vijandige van deze vernietigende natuur die zich van
overal opzette tot volkomen verdelging....
Verdwaald....
Gillend, in vreeslijk afgrijzen voor al het onheil van de geluidlooze vlakte, holde
hij waanzinnig, met groote sprongen door het hooge riet; achter zich had hij de
bergen, als hij van de bergen wegliep moest hij bij de bosschen langs de rivier
komen.
Maar hooger en hooger werd het riet.
Recht op-gaand stonden de zware, sterke rietstammen in den weeker en weeker,
in den drassig wordenden bodem....
Een moeras....
Hij moest terug. Nog kon hij zijn voetsporen zien en hij holde terug, van angst
krankzinnig.
Het werd donkerder en donkerder.
Het paars van den hemel was al veel meer zonder gloed, de zon was misschien
al onder.
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Hij stond opnieuw in de vlakte, nu volkomen verdwaald met het wanhopige,
neerslaande besef in zich, dat hij nergens een uitweg kende.
Toen, in tergenden angst, begreep hij ook, dat een nacht in dit jaargetijde, op
deze vlakte, den dood kon geven als er een tornado opkwam, dat het weerlicht als
een kwaad en moordend vuur zijn lijf bereiken zou.
Rechts zag hij weer, dichter bij nu, het donkere bosch.
De boomen krampten als zwarte spoken tegen een heuvel aan en lagen er tot
een duisteren klomp ineen.
Hij hield huiverend op met loopen en luisterde weer.
De vlakte was misschien bewoond achter de boomen.
Weer schreeuwde hij uit alle macht en schoot toen het geweer af.
Het schot ratelde weg door de schemering en de echo's kwamen van tegen het
vaste hout op den heuvel in het lage land terug.
Hij ging langzaam nog een paar stappen naar het bosch toe....
Een glans van goede verwachting kwam op eenmaal in den witte.
In den schemer zag hij tegen den heuvel aan, aan den rand van den breeden
waterplas waarvoor hij nu stond, een smal voetpad dat langs de hoogte links wegging
in het riet. En nu hoorde hij opeens ook weer het geraas van krekels en insecten,
dat meekwam van den rivierkant in een zachten wind, die door het riet begon te
suizen. Hij was dan nog in het bewoonde gedeelte aan de oevers. Voorzichtig begon
hij door den waterplas te waden, maar toen hij drie stappen gedaan had ging hij
terug: het water was diep.
Een poos stond hij, zinnend hoe aan den overkant te geraken....
Harde geluiden van stemmen kwamen in de stilte, de geluiden verduidelijkten,
altijd dichter bij.
Er scheen een licht over den heuvel; zes negers gingen langs het voetpad de
helling af.
De witte schreeuwde:
‘Mr. d'Angremond's place, show me the way!’
De negers gingen langzaam door het water en kwamen naar den witte toe.
Een van hen zeide:
‘Lost the way for d'Angremond's place, Kinchassa’?
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‘Yes for mattabiche bring me down there!’
‘For good mattabiche?’
‘Good mattabiche, yes.’
Er was nog lang gepraat van de negers met elkander, toen gingen er vijf met het
licht den kant van het bosch.
De man van mattabiche wees den witte een waadplaats in het water en stapte
voor hem uit den heuvel over.
Zij gingen kleine, smalle paadjes op een ongelijken bodem, soms tusschen hoog
riet, over vochtige aarde, waar de witte diep in weg zakte, terwijl er groot geraas
was van vorschen en velerlei insecten overal in 't rond.
Dan een tijd lang ging het door een kale streek.
‘Is it far, d'Angremond's place?’
‘One hour’, antwoordde de neger.
De witte zag lichten en hij vraagde van welke plaats die lichten waren.
Het was 'N-Dolo.
Zijn vertrouwen kwam terug. 'N-Dolo was juist één uur loopen van Kinchassa
weg.
En al gauw waren ze op een voetpad naast de spoorbaan van 'N-Dolo naar
Kinchassa....
Het was nacht nu in de vlakte, de sterren tintelden en aan de kim rees tot een
verrukking het Zuiderkruis door het donkere nacht-paars.
Sterker en sterker werd het insecten-geruisch hoe dichter zij bij de zwarte
boom-vlakkingen kwamen, die in verten werden gezien.
Zij liepen snel voort en er werd geen woord gesproken.
Nog altijd was de witte niet stellig overtuigd dat hij volkomen buiten gevaar geraakt
was.
Hij had de gewaarwording alsof de gebeurtenissen der laatste uren eenvoudig
waren geweest, hoewel hij een dwingende macht voelde die hem opjaagde; wèl in
angstige beproeving maar niet in blijvende verschrikking. Maar deze gewaarwording
was onzuiver, niet juist in zijn ziel geteekend en, voortgaande, begon hem nieuwe
vrees te kwellen voor kwade trouw van den neger die hem leidde op den weg.

1)
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Hij begon toen te denken dat er al meer dan een uur geloopen was en dat het pad
bij de spoorbaan naar de factorij toe al veel tijd achter hen lag, en hij dacht verder
aan zijn weerloosheid zoo zonder middelen tot verdediging in een streek waarvan
hij nooit iets geweten had.
Maar in groote gespannenheid turend naar de nachtschaduwen zag hij zich bevend
van vreugde terug in een omgeving die hem niet meer vreemd was, hij zag de kleine
boomen met de wollige vruchten, het korte gras langs de spoorbaan, de banana's
langs het voetpad.... Dat waren wel zekere herkenningsteekenen; het handelshuis
was dicht bij.
De teekenen werden duidelijker.
Hij zag een doode boom, dat was de boom dicht bij het pad naar de rivier....
De mannen zaten nog onder de warande vóór het avondeten.
Hij sprak met hen, kalm; en hij vraagde of ze wel eens op de vlakte gewandeld
hadden, hij had dat gedaan.
Toen liet hij zich brandewijn inschenken.
Een oogenblik was er stilte.
Rookend lagen de mannen achterover in de vouwstoelen.
Hij zag naar buiten.
De nacht boog diep over de wereld neer, ruischend en levenszwaar....
In de verte rommelde dof een aandreigend gerucht....
Een stem zeide: ‘Laten we nu maar gaan eten.’
Binnen was weer het licht van de twee lampen over het tafelkleed en de insecten
die breed kringend zwermden en neervielen op het witte laken - - - - - - - - - - - - - ---------------9 Jan. 1903.
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Stadsmenschen. (Fragment.)
Door Frans Hulleman.
I.
Het hoofd wat voorovergebogen, de handen in zijn winterjaszakken, liep mijnheer
Verploeg, de boekhouder, in korten haastigen stap de marmeren gang over van het
hooge en ruime heerenhuis op den Singel, stapte de stoep af en drukte op straat
zijn nek wat naar achter in de opstaande kraag. Hij schudde onmiddellijk alle
gedachten aan zijn kantoorbezigheden van zich af, gelijk een hond, die gezwommen
heeft de waterdruppels van zich afspet. Hij stuwde zijn denken naar huis; zijn zoon,
dien hij gisterenmorgen aan het ontbijt voor het laatst had gezien, die niet was thuis
gekomen gisterenmiddag, noch gisterenavond, noch den nacht en die waarschijnlijk
nu wel weer was komen opdagen om aan 't middagmaal present te zijn. Het was al
de derde keer binnen 'n maand dat dit gebeurde en mijnheer Verploeg was
vast-besloten zijn zoon streng-berispend te wijzen op het foei-onbehoorlijke van zijn
gedrag, hem het ergerlijke van zijn heele manier van doen te laten gevoelen en te
zeggen dat dit zóo langer niet ging. Wat was dat voor 'n manier van doen! Wat was
dat voor 'n voorbeeld aan zijn jongere broêrs! Wat was dat voor 'n optreden tegenover
zijn moeder, die 's nachts geen oog toe-deed en aldoor maar vroeg: heb je Anton
ook hooren thuis komen, dan er-uit, om te zien of-i soms al thuis was.... Goeie-God,
wat 'n jóngen. En waar
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Zal dit jaar compleet verschijnen in boekvorm, als roman.
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wás-i? In welke krotten en sloppen kroop-i? Want dat maakte hij hem niet wijs, dat-i
niet in obscure gelegenheden kwam, vuile nacht-adressen in Nes of Pijp. En met
saamgepreste lippen beet hij: die vervloèkte effectenrommel, 't avond of morgen
schiet-i zich nog voor z'n kop! O God, daar niet aan denken; het bloed gudste-óp
naar zijn hoofd, deed hem driftiger jachten langs de avond-donkere en stille gracht,
deed hem aanbonzen tegen 'n jongen-met-'n-mand, die er-uit knalde: hééé! wat
hem ontnuchterde in-eens en kalmer nu deed gaan. Hij dacht nu aan:
hóe-het-hem-te-zeggen, onmiddellijk maar, als-i thuis kwam, maar, maar, maar....
als-i eens niet thuis was en het huiverde door hem heen, het rilde langs hem heen:
als-i eens niet thuis was!.... Opnieuw holde zijn opgolvend bloed naar zijn hoofd,
sloeg néer zijn denken, wolkteaan een grauwe melancholie, gelijk 'n onweers-lucht
boven 'n stad.
Wonderlijk-vreemd vond-i het, dat nog altijd net als vroeger hij vaak het allerergste
vreesde en met geen koele redelijkheid, met geen strengen wil dit onderdrukken
kon. Zenuwachtigheid, kwaal van de Verploeg's stelde hij zich-zelf gerust, maar hij
herinnerde zich weer, dat-i jaren-geleden toch 'n tijd-lang beheerscht was geworden
door de zenuwen.... Hij kon toch maar niet met de trein-van-Rotterdam mee. Op 't
perron stond-i en hij moest voor zaken met de trein mee en hij kón niet. 't Was 'm
godsonmogelijk; alleen maar de gedachte, het idee-fixe, dat vast zat in zijn hersens,
dat die trein onderweg zou verongelukken. En of hij al redeneerde: maar Willem,
dat is krankzinnigheid, waarom sta je hier anders met je kaartje in je hánd als om
af te reizen; of hij al wilde en zich-zelf aanhitste: vooruit, vooruit, vooruit, ik wil, ik
móet.... hij liet den trein weggaan en bleef zelf achter als versuft, als lam. Maar
goddank, die tijden was-i te boven. Alleen, alleen, als 'r wat was, dan altijd de
gedachte aan 't ergste, direct. Toen hij gewaar werd zijn huis te naderen, en reeds
dichtbij was, verlevendigde hij zijn slap-geworden stap, verlangend te weten of Anton
thuis was.
Hij stak den sleutel in de deur, duwde die open en zag voor zich de meid, gehurkt,
dweilend en veegend den vloer.
- Goeien-avond.... Mina. En terwijl hij zijn jas in de gang uitdeed, vroeg-i
kwasi-onverschillig: Meneer Anton thuis?
- Dat 'k weet, niet, meheer; of de jongeneer most al thuis zijn, maar ik geloof niet.
Ik het 'm te-minste niet gesien.
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Hij voelde het nu in zijn binnenste onstuimig-worden, kalmeerde zich met 'n kalm,
kálm, ging de gang door en trad de achterhuiskamer binnen, waar zijn vrouw den
jongsten jongen, een hoogere burgerscholier, vermaande zijn schriften op te pakken,
want dat de tafel moest worden gedekt. Toe Dolf, nou niet zeuren, daar is pa ál.
- Anton niet thuis? zenuwachtigde zijn stem, terwijl zijn oogen zich wijd-sperden
en haar aanstaarden groot.
Onmiddellijk reikte ze hem 'n telegram en zei: Dat is vanmorgen gekomen, nèt
toen je weg was.
Hij béefde. Zij zag het. Stel je maar gerust, suste ze, hij heeft bij Eduard overnacht,
zègt-i. Als 'n bad voor zijn hersens, die hij pijnlijk gloeien voelde, als 'n dam in de
woest-vloeiende kanalen van zijn bloed, viel deze tijding kalmeerend néer. En hij
las, las nog eens, verfrommelde het ding toen tot 'n vod. Dolf, ga jij 's even naar
boven, naar Willem, die is toch thuis, niet?
- Ja zeker pa.
- Nóu, enne, blijf daar's 'n minuut of vijf, hè jong'!
- Ja pa.
Hij warde nog even door de gekrulde haren van z'n Dolf, wachtte toen.
Dolf, fluitend, ging naar boven, naar het kamertje van zijn wat-ouderen broêr, die
hoogste-klas-leerling van de handelschool was.
- Wat kom je hier doen? vroeg die.
- Ik moet hier wééze, beweerde Dolf.
- Zoo, wie zègt dat?
- Pa, als je 't nou wete wil. Pá zègt 't.
- Waarvoor is dat? Bê je weggestuurd?
- Och jô, wat zanik je, ze hebben 't over Anton. Wat zal-i op z'n falie krijgen as-i
thuis komt. Je hadt moeten zien zeg, hoe pa dat telegram-je-weet-wel in mekaar
kneep. Hij zegt dat-i bij Eduard heeft geslapen. Geloof jij dat?
- Ik geloof t'er geen steek van. Zeg geef me 'n sigaretje van je.
- 't Is me laatste.
- Dat lieg je, je heb je zakke vol.
- Nou voel dan maar, waarachtig 't is me laatste. We gaan immers zoo ete.
- Dan steek ik 'm na den ete op, hè wat bê-jij altijd gierig, hou ze voor mijn part,
vraag ik an Anton één.
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- Maar keek pa niet vreemd op, dat-i nu nog niet thuis was, vroeg de oudere Willem.
Dolf zweeg, maar floot.
- Nou mot je 'n sigaret, ja of nee? vroeg Willem.
- Nee.
- Nou donder dan maar op, wat doe je hier eigenlijk?
- Vraag dat an pa, antwoordde Dolf correct.
------------------Beneden was mijnheer Verploeg direct naar zijn vrouw toegestapt, had haar 'n
zoen gegeven als uiting van blijdschap door de gerust-stelling, die ook de oogen
van zijn vrouw uit-straalde. Hij drukte even de toppen van haar vingeren, zag haar
aan en beiden voelden, wat ze elkander zwijgend zeiden. Toen liet hij los zijn
toomlooze woorden als op-steigerende paarden fier-forsch:
- 't Is uit, 't moèt uit zijn, zie-je, 't gaat niet langer, ik duld 't niet langer. Ik heb 'r de
heele dag over gedacht en geworsteld met me-zelf, maar hij zal, hij zál buigen. Ik
wil het. En doet-i dat niet, wil hij niet voldoen aan de eischen, die ik stel en die ik
zal blijven stellen aan al m'n kinderen zoolang ik leef, omdat ik wéet, voor me-zelf
heilig weet, dat ze redelijk, dat ze billijk zijn, dat ze er-aan kunnen voldoen, zonder
aan iets ook te kort te komen, niet-waar, dat bê-je toch met me eens? En ik.... ik....
ik.... verdòm 't langer, dár, dat-i jou behandelt als 'n mensch, waar-i op kamers
woont. Met de handen in zijn broekzakken stapte hij norsch en forsch heen-en-weer,
fronzend van brauwen in zwaar gepeins.
- En wat was je van plan 'm te zeggen, Willem, vroeg zij, nu-angstig voor het
aandreigende antwoord, dat ze vermoedde.
Hij liep, het hoofd voorover, in straffe schreden steeds heenen-weer. Hij kon 't
niet zeggen. Het was alsof zijn kracht-als-man in hem smolt. Hij voelde aan het
geluid van haar stem, dat ze ontstellen zou, als hij het zei.... Hij áán-voelde zijn
eigen ontroering, als hij het zich zeggen hoorde: ‘dan moet-i uit huis’. En aarzelend
om dat ééne, als 'n vlieg om vlam-in-lamp, beet hij tusschen-tands: hij tart me, hij
wil hebben dat ik 't hem zèg, dat ik 't hem bevéél....
Ze zagen elkander aan opnieuw en uit haar eenvoudige, trouwe oogen glansde
hem tegen: niet-te-zeggen-dàt, kleurde weer-om zijn oogen-schijn, waar-in als was
ontdooid zijn snijdend ijs-van-wil.
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Toen ze 'n geruchtend geluid bij de voordeur hoorden en het niemand anders als
Anton kon zijn, richtte hij zijn wijsvinger óp voor zijn mond, haar toe-voegend rap:
‘niet 'r over spreken aan tafel, niet doen hoor, ik zal, ik zal, ik zal daarná.... je begrijpt
me....’ hij snoot z'n neus.
Anton kwam binnen: dag máátje, wat kijkt u leelijk, dag pa. Krijg ik geen antwoord!?
Zijn vader stónd, keek hem uit-vorschend aan, klankte met kracht: Ik verzoek je
niet tegen óns te spreken voor dat ik met jou gesproken heb, verstaan?
- Waarover wou u mij dan spreken, vroeg Anton, koeltjes van toon.
- Daarover straks, we gaan eerst aan tafel, klonk kort het bevelende woord van
den ander met klèm.
- Zooals u wil; ik had anders liever, dat u mij maar direct zoogenaamd ‘vaderlijk’
onder handen nam, als 't ten minste is over dat niet-thuis komen van mij. Is u
ongerust geweest, moê?
- Doe nou in góds-naam niet zulke kwasi-gevoelige vragen aan je moeder, want
daar meen je niets van.... dan had je er wel naar gedáán, als je er werkelijk wat van
voelde. Ze keken elkander aan, vader en zoon, staal-hard. Ik geloof dat we mekaar
begríjpen, nikte meneer Verploeg met denzelfden scherpen oogblik naar zijn zoon,
waarna hij zitten ging aan het sneeuw-witte tafel-vlak, waarboven de lamp gerustig
brandde.
Ze zaten aan tafel, allen, beschenen door 't gele licht, gekoesterd door de
wel-willende warmte van den gestadig gloeienden haard, aangelokt tot tevredene
intieme kamer-genegenheid door de glimmende dingen rondom. Ze zaten allen,
bewarend het zwijgen met zorg, afwachtend stil de dampende schalen, aangedragen
door de meid, waarvan de spijzen er-op hun toelonkten, lekker en smeuig, en de
gretige oogen van Dolf en van Willem al gingen te gast. Maar toen de borden
voorzien werden door uitstrekkende armen naar dit, dan naar dat en het geklikkel
van lepelen en vorken onderling een ge-schermutsel geleek, drukte het zwijgen
doffer, grauwer, een dichte mist gelijk, die over landen hangt.
Mijnheer Verploeg, met een kleine wenk van zijn gestrakt gelaat, vroeg soms
even ‘die-schaal-daar’, dan 'n kort ‘merci’ tot antwoord, weer getip met zijn vork,
gehap van zijn mond, geveeg langs zijn dik-donkere snor-en-baard. Hij wendde het
hoofd naar
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zijn vrouw, die bezig was de jongste jongens, Dolf en Willem, te voorzien en vroeg
toen den laatste, kijkend hem aan: Hoe is 't met je Zweedsch Willem....?
- Gaat nog al, pa; we hebben 'n nare leeraar nóu, een met 'n rooie néus, as 'k an
die neus denk mot 'k lache. Hij ziet zoo rood als biete-nat, hahahaha.
Dolf hik-lachte, had innerlijke schik, próestte, vergat heelemaal 't geharrewar met
Willem boven, verslikte zich, hoestte.
- Drink wat water, drink wat water, toé, verzocht mevrouw, jij met je biete-nat ook,
tot Willem, wat is dat voor 'n malle vergelijking, wie zegt dat, zeker die lange jongen
van de overkant hè? die bleeke.
- U denkt geloof 'k alles wat ik zeg, dat dat van Andersen is, hij ken 'm niet eens,
hij hééft 'm niet eens; Andersen zit in de vierde.
- Als die vergelijking dan van jou is, bewijs je niet erg veel respect te gevoelen
voor iemand, die toch in elk geval je meerdere is, onderbrak meneer Verploeg, je
meerdere in kennis, je meerdere in levenservaring, geef mij 's eve.... jà.... dank....
je spreekt van je leeraar of 't 'n màkker van je is.
- Och maar pa als u 'm zàg, zou u 't ook zegge, hij h'ft 'n gezicht, daar mot je om
lache, zukke kleine varkesoogies, en Willem kneep ter aan-schouwing zijn eigen
oogleden strak toe en loerde zoo over de tafel heen naar 'n kamer-hoek....
- Nou, 't is héel mooi, maar hou daar maar meê op, verzocht bits meneer Verploeg,
je bent al net als de rest, spotten, glossenmaken achter de rug van 'n man, 'n man
die god-weet hoeveel kennis heeft opgedaan èn theoretisch èn practisch....
- 'n Lekkere Tines, grommelde-na Willem, hij lust ze niet, maar, maar nou l.... lieg
ik.
- Oepie, bij ons, die drinkt ook, zeggen ze, zei Dolf ter-zij.
- Och, geloof toch niet al die praatjes jongen, verzekerde mevrouw, bê-je-d'r bíj?
Dan wéet je 't immers niet. Je mag zoo iets niet van iemand zeggen, als je 't niet
weet. Zèggen ze, zèggen ze, de menschen zeggen zooveel.
- Och moê, ik weet, ik weet 't zeker, beweerde Dolf, ik weet 't van de jongen die
z'n vader zelf 'n café heb, 'n heel groot café en waar-i komt, bij de Raampoort is 't,
't is 'n héel groot café....
- Maar da's toch nog geen bewijs vèntje dat die man zich te buiten gaat, vergoelikte
zij zacht-aardig op vriendelijken toon.
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- Och moê maar de hééle klas die weet 't, 't is pósitief. Je ken alles bij 'm doen. Ze
róóken d'r gewoon, sigaren, is 't nie-waar Willem?
- Bij Oepie? vroeg Willem, rookten ze vroeger pijpe.
- Nou, ziet u wel moe, píjpe, 't is 'n sloome hannes, hij ziet niks. Maar verlejen is
t'r één leelijk ingevloge, die rookte ook, hij zat vlak naast me op teekenlokaal en hij
had 'n sigaar in z'n mond, 'n heele dikke van drie centen, - kê-je die Willem, Anton,
trio, merk trio, kenne jullie die niet? - nou enfin dat doet er niet toe, en nèt komt de
baas binnen, nou dat was 'n beweging hè, stopt die stommert, in plaats van 'm onder
de bank te smijte, stopt-i 'm in z'n zak, in z'n broekzak, wat 'n stommert hè, Tijssen
heet-i. En wat wil 't geval? nèt komt de baas.... want die had in de smiezen, dat-i
rookte, nèt komt de baas vlak naast 'm kijken naar z'n teekening. En hij had die
sigaar in z'n broek, begrijp je, 'n brandende sigaar in z'n zak, dat brandde natuurlijk
door, dat snap je, au-au-au zat-i al, 'k heb me dóód-gelache....
- Heb jij tegenwoordig de Vries, voor Nederlandsche Taal? vroeg Willem, die is
ook geloof 'k an de drie-jarige gekome, met zoo'n baardje?
- Met zoo'n sikkie, zoo'n klein blond sikkie, ja, die bij jullie is, als je 'n woord vraagt
wat of 't beteekent, 't is waar hoor, kijkt-i eerst zelf in z'n woordenboekie na, is 't nie
waar?
- Dat weet 'k niet, ik geloof 't niet, antwoordde Willem.
- Nou, moet je maar 's an de lui vragen van de eerste en van de tweede, die
hebben 'm, moê krijg 'k nog 'n beetje zjuu? Vast hoor. Hij weet niks.
- Zèg wees jij nou's 'n beetje minder druk, verzocht mevrouw, Dolf aanstootend,
je doet niéts als praten. Hiér....
- Dank-u, ik éét toch ook; hè, allemaal over de groente heen....
-------------------

II.
Anton ontwaakte. Het was nog nachtelijk-donker in de kamer, die hij met Willem
deelde, en daarom beurde hij zijn hoofd uit 't warme dek even óp, om onmiddellijk
zijn gezicht weer in het kussen te wringen, zich gerustend dat 't nog niet de tijd was
en ze van beneden ook nog niet waren komen roepen. Maar hij bezon
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zich nu dééglijk, hadden ze 'm al niet geroepen? Was 'r zoostraks.... en hij deed
moeite geluiden-van-beneden op te vangen, zich stevig-àf-vragend, of 'r zoo-straks
niet al was geklopt. Maar het bleef huis-stil om hem heen, hij giste dat 't pas was 'n
uur-of-zes, en doezelde weer weg, in den om-armenden slaap.
Tot er geklopt werd op de deur en de meid meldde, dat 't kwart voor achten was.
Hoort u me? bij achten, verergerde ze, want ze hoorde maar zoo-effetjes jà-zeggen.
- Bê-je wakker Anton? Anton? Anton? bê je wakker? klonk 't, vraag-keilend door
Willem, die aan den anderen kant van de kamer in zijn chocolâ-kleurig, kil-ijzer
ledikant zich oprichtte, z'n oogleden toe-strakte, geeuwend en gapend, toen het dek
van zich weg en bletterend met bloote voeten over het ijs-kouë zeil. Hij rukte zijn
kousen aan, keek toen langs de kier van het neerhangende gordijn naar buiten,
waar de sneeuw-morgen in ijlheid en witheid den winter vierde. Den ganschen nacht
waren in gestadige daling de vlosse vlokken naar de aarde gekomen, wit-betrijpend
de wegen, wit-bestrepend de boomen, de naakte takken, vragend, biddend naar
meer. En de vlokken, vroom, stil, waren gevallen al-maar, al-maar, door den
zwart-looien nacht heen, uit dik-grauwe luchtegrijs-en wijdheid, betapijtend de
pleinen, wijd en wit over 't àl.
Willem keek naar buiten. Hij zag de gracht vol sneeuw, voelde het sterk-witte,
blind-tintelend tegen de oogen, trok toen het gordijn omhoog en hoorde Anton vragen
of 't gesneeuwd had....
- Nou, kom d'r maar 's uit, moet je 's kijke.... wat is 't nou in-eens licht in de kamer
hè, 'k zal dàt gordijn ook optrekke. Rang, het donkere doek gleê omhoog.
Anton richtte zich op, harkte met gekromde vingeren door z'n haar-bos, even,
zocht toen zijn kousen van uit het ledikant.
Willem was begonnen zich haastig-te-kleeden, greep de bol-buikige waterkan,
gudste in de ronde waschtafelkom het snel-gulpende water, dat plissend plaste. Hij
boog zich voorover, schepte met beide handen het koud-frissche water, oppatsend
en kletsend in 't snuivend, huiv'rend proestend en nee-schuddend gelaat.
- Zèg heb je nou weer 'n broek van mij an, vroeg Anton, beloerend de pijpen van
Willems' broek.
Willem deed of-i 't niet hoorde, zei: hè, 't water is koud hoor, brrrr, brrr,
nee-schuddend aldoor, toen grijpend de handdoek, die hing ter zij, ruw-drogend,
ruw-rukkend, ruw-vegend, hard, ferm.
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Brutaal-rood het hoofd, de haren nat-zwart van
nog-afsiepelende-druppelen-in-zijn-nek, hoorde hij 't nu Anton duidelijk
nog-eens-zeggen:
- Da's 'n broek van mij, zèg....
- ....Draag je immers toch nie-meer, hangt 'r al minstens 'n maand of vijf, wordt-i
ook niet mooier van, 't is 'n ouwe trouwens....
- Nnn, zoo oud is-i nog niet.... mopperde-wat-tegen Anton.
- Mag 'k 'm houën? Je draagt 'm toch niet-meer, kijk 'r 's, zie-je hoe kaal op de
knieën, zie je wat?
- Dàt? Noem je dat kaal? Ga 's bij 't raam. Noem je dat káál? As je me nóu....
- Nou kijk dan 's van ondere, kijk 's van ondere, wat noem je dat? en dàt? èn....
versléten. Dìt versleten. Nee kijk nou's.... voor de áárdigheid, kijk nou 's.
- Nee 'k heb geen tijd meer, 't is, 't is.... kwart over achten al, hoû-maar-an. En hij
haastte zich met grijpende hand naar de water-kan.... Zeg gooi nou toch je water
weg, dat laat je ééuwig-en-altijd staan.
Willem deed 't.
Anton stond gereed. Niks vergeten? Nee. Zeg Willem.
- Ja?
- Breng die boeken, die daar op tafel ligge voor me naar de bibliotheek, vanmiddag.
- Geef dan maar cènte, hoe lang heb je ze?
- 'n Week, nog-niet-eens en 't eene is vijf cente en 't andere 'n dubbeltje; doe je
't? hiér, 'n kwártje.
- Moet je dat dubbeltje weerom hebbe? mag 'k houë hè voor me boodschap? Zijn
't die twee?
- Ja. En vraag dan of e....
- Multatuli, Ideeën?
- Of ze thuis hebbe, Thérèse Raquin van Zóóla. Niet van Multatuli.
- Thérèse Rà....?
- Thérèse Raquin. En als ze dat niet thuis hebbe, Multatuli, Ideeën?
- Ja-dan-dàt-maar, 'k heb geen tijd meer. Bejour.
- Bejour.
Anton, de trap-treeën afgaande, kwam in de gang, keek naar de buitendeur, zag
het Handelsblad smal-gevouwen, als er-in-gebeten door den brievenbus-bek.
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Hij ging er heen, nam het blad er-uit, vouwde het in de gang open, zocht de koersen
van het fonds, waar hij 'n ‘engagement’ in had.
Waar stonden ze? Hier, Topeka's 75⅜, mooi, dat ging goed. Hij vouwde de krant
nu toe, liep de gang af en ging de achterhuiskamer binnen, waar zijn moeder bezig
was te zorgen voor 't ontbijt.
- Morge maatje.
- Dag Anton.
Hij ging naar haar toe, rondde zijn arm om haar hals; ze zagen elkander aan. Hij
herhaalde lacherig, haar aanziende, morge maatje, en drukte 'n zoen op haar wang.
Ze stil-knikte weerom, maakte zich los: nou met pà vanmiddag goed-make hóor.
- Heeft-i gister-avond nog wat over gezegd?
Ze zei van neen, maar waarom ook zóo gedaan? je denkt heelemaal niet aan
ons of wij er verdriet van hebben, aldoor maar je-zelf, je-zèlf. Nou geef je me 'n
zoen, straks bê je 't vergeten.
- Nô-nô-nô, moet u niet zegge, da's niet waar, ik weet heel best dat 'k verkeerd
heb gedaan, daar heb ik meer berouw over dan u denkt.... maar ik wor hier door pa
behandeld of, of, òf 'k 'n jòngen ben. Hij zat aan tafel. Ik zal als-i straks binnen komt
naar 'm toegaan....
De deur ging open, mijnheer Verploeg kwam binnen.
Anton stond-óp, liep naar zijn vader; nee-nee, weerde die af, nee-nee, geen
berouw-betoon, dànk je wel, daar ben 'k niet op gesteld. Van avond wil ik met je
praten, want gìster-avond ben je uitgegaan.
- Ja, ik mòest uit gister-avond....
- Is die schoenmaker nog geweest.... Berta? vroeg mijnheer Verploeg.
- Nee, niet geweest, maar zet ze voor de hand, dan kan Anne....
- Jà. Je moet zegge, dat-i 'r niet van die verschrikkelijke dìkke zoole onder zet....
die láatste leken wel planken. Wàt heeft 't gesnééuwd hè? Dat geeft weer 'n
heeleboel werk in de stad. Hij kwam te zitten. Is 't Handelsblad 'r al?
Ze wees met 't hoofd naar Anton, die er in las.
- O.
- Merci. 's Kijken of die advertentie d'r in staat, d'r moet weer zoo'n jonge snuiter
bij....
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- Bij wie? Op kantoor? vroeg zij.
- Jà, op kantoor. 'k Weet waarachtig niet, wat 'k die jongen te doen zal geven,
da's nou zoo'n gril van die oùë...., dat heeft-i in z'n kop zitten, 'k zeg gisteren tegen
'm.... o, hier heb 'k 'm: Jongmensch gevraagd op een handelskantoor, jà, dat is 'm....
'k zeg tegen 'm, meneer, ik weet waarlijk niet wat die jonge doen moet, nou dat was
dan dit en dat, rekening-courant-boek geloof 'k, krijg je weer zoo'n aap van 'n jaar
of zestien van de burgerschool.... kan niet eens goed tellen natuurlijk, da's te min
voor zoo'n heer.... we hebben d'r één.... enfin je weet 't, die Swart.... met 'n bóórd....
'n vádermoorder, 't lijken wel manchetten, die dingen, z'n heele nek wèg.... komt-i
bij me, meneer ik sluit niet, 'k zeg Swàrt....
De deur ging open en Dolf, de jongste, die op de burgerschool was, kwam er-in.
Morge pa, morge moê....
- Dag Dolf, zei de vader.
- Wat zit je haar verwilderd jonge, merkte z'n moeder aan, heb je je gekàmd?
- Och natuurlijk, gribbigde Dolf.
- Maar jonge kom 's hier, vroeg z'n moeder, òch-nee, heele pieken steken d'r uit....
ga je nou eerst 's.... toè....
------------------Anton, in de gang, trok zijn dof-zwarte winterjas aan, knoopte die dicht, keek even
omlaag naar de punten van zijn lange, slanke, dof-glanzende laarzen en vond dat
die wel wat glimmender gepoetst konden worden in 't vervolg.
Hij zou 't Mina vanmiddag 's zeggen. Toen zijn harde hoed op, de voor-rand naar
de oogen toe, ging hij het huis uit en stond op straat. Het hoofd wat voorover, de
handen in zijn winterjaszakken liep hij in regelmatigen sterken stap de gracht langs,
zag nu en dan warrelende sneeuwvlokjes, die vielen van de sneeuwboomen af. Tot
plotseling joelend, loeiend, jongensgehoei aan de overzij van de gracht hem deed
óp-zien.
Hij zag ze in hollende vaart op elkander inhoeien, had er even inwendig genoegen
van, maar zeide zich-zelf voort te moeten maken om op tijd op kantoor te zijn.... ook
wilde hij als altijd even 'n glas melk drinken in de Utrechtschestraat, en hij ging nu
wat haastiger, maar toch met regelmatigen, door de sneeuw-laag onder zijn voeten,
krakenden stap, verder. Op de brug van de Heeren-
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gracht keek hij even de boomrijen langs, die als reuze-boeketten op lange, magere
pijp-vaas, voor grauwe huizen schitterwit prijkten. In 't midden van de grachten vlakte
een wit veld van besneeuwd ijs waar trippende grauw-witte meeuwen pikten,
vleugel-fladderden in 't rond; aan den kant onder de wal-rand licht-groende het
ijsvlies zichtbaar. Anton daalde de brugglooiïng af, stapte de straat in, groette met
'n killen hoofdknik 'n voorbijstevenenden klassekameraad van de burgerschool van
vroeger, die 'n zwart-bezeild botrammen-rolletje met breed-bruin elastiek eromheen
onder zijn arm meedroeg. Anton deed moeite zijn naam te her-inneren, maar die
was hem ontgaan. 't Was ook al zoo'n tijd, dat-i er vandaan was. Was 't al niet zeven
jaar? Jà. 75⅜, maar wègdoen vond-i, 't was toch mooi op één fonds, negenhonderd.
Van de zomer ging-i weer heerlijk naar Parijs. 't Vorige jaar was-i d'r ook geweest,
veertien dagen lang. Dat had 'm wel een boel geld gekost, maar hij had er ook voor
genoten! En die wijntjes, die je daar kreeg, die fijne wijntjes! En in vergelijking met
hier waren die niet zoo duur. Waarachtig niet. Maar met wie zou-i gaan deze keer?
Alleen? Hij was er toch maar aardig bovenopgekomen, met geen cènt kapitaal
begonnen en noù, nou had-i, met deze negenhonderd erbij, toch 'n kleine
zevenduizend gulden. Maar hij gaf te veel uit, de laatste weken. Dat zwieren met
Eduard kostte hem te veel. Dat was toch soms op één avond.... Nee maar hij hield
'r mee op, 't was ook voor thuis te erg....
Stel je voor, nee-maar stel je voor, dat morgen-aan-den-dag Roosevelt werd
doodgeschoten.... had je 'n ‘krach’.... en tòch hield-i ze. Nee, hij deed ze niet wèg.
Of hij moest vandaag.... och, maar je kon niks vooruit zeker-zeggen. Misschien
deed-i ze wèl weg. Op den Dam keek hij óp naar de rood-gouë uur-cijfers boven
aan 't Paleis en haastte zich toen de Kalverstraat in. 't Was later dan hij dacht. In
de slikkerige, glibberige, zich-uit-strekkende steeg-straat ging hij achter twee
dametjes, die hij bijna elken morgen zag op dezelfde hoogte, bij Suisse, in hun
los-lijnige, plooierige, gele regenjas-mantels, met boeken in de hand. Ze stapten
flink door, vond hij, hij kon ze niet eens passeeren. Maar wat-drommel - en in gauwen
gang.... hij was ze voorbij. Nu zag hij vóór zich uitloopen jonkheer van IJsselstein,
den directeur van de Amsterdamsche Wissel-Bank. Hij herkende hem aan zijn lange
gestalte, zijn slobkousen, zijn voorovergebogen loop.... Op de
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beurs zeiën ze, dat-i 'n aparten boekhouër voor zijn kleêren had. Maar Anton geloofde
dat niet. Nou, van Leeuwen wist 't zeker, 'n aparte boekhouër die er de administratie
van hield wat of meneer den volgenden dag aan moest hebben, pak no. 5 vandaag,
pak no. 6 mórgen. Van Lééuwen, dat was nou, vond Anton, 'n gókker, 'n brutále
hoor. Je moest 'm zien staan daar in dien hoek, aldoor maar bijtend op zijn snor en die óógen.... hij voelde zich op zijn schouder tikken.... 't was 'n collega van 'm,
Greevelt.
- G'môrge, knikte die dof, gedempt.
- Goeie morge, groette Anton, vroolijk. Wat 'n smeerboel, hè?
- Verschrikkelijk, antwoordde Greevelt, 'n zwijnepan. Ik heb me daar vannacht
om half één bijna doodgeschrokken zèg.
- Zoo, hoe dat? vroeg Anton verwonderd.
- Mot je wéten.... ik ben met m'n vrouw naar kennissen van me geweest op de
Prinsegracht.... die kleine jongen was daar jarig.... en we gaan daar om kwart over
twalef, half één, vandaan. En daar loopen we an de stille zij van de Prinsengracht,
leit me daar midden op de weg 'n kerel, làng-uit. 'k Zeg tegen m'n vrouw, kijk die
daar 's leggen, 'k denk natuurlijk dat-i 'n brom in hèt.... Maar toen 'k 'n huis of tien
verder ben, toen zeg 'k tegen me vrouw: 't is toch eigenlijk 'n beetje bàr, as d'r 'n
rijtuig an komt.... weet je wat, blijf jij hier effe staan, dan ga ik effe terug. En ik kom
weer bij de kerel, ik denk dat-i slaapt hè, leit-i me daar god-vergeef-me in 'n plas
bloèd.... met 'n revolver naast 'm.
- Dood? angstigde Anton.
- Voor z'n harsens geschoten, hier-zoo an z'n slapen, 'n smoel, o god as 'k 'r an
dènk, wor ik nog beroerd....
- En wat heb je gedaan?, vroeg de ander.
- Wat of 'k gedaan heb? Ik zie goddank menschen aankomen van de andere kant,
nou toen hebben we 'm met ons drieën opgenomen, één is politie gaan halen....
maar wat 'n ellende hè, àrmoê! 't Eerste wat we uit z'n zak haalden waren
lommerdbriefies....
- Je zal wel geschrokken wezen, zoo-midden-in-de-nacht.
- Ik, ik stond te beven op m'n beenen, 'k zeg tegen m'n vrouw, toen 'k thuiskom,
geef mijn 'n konjakkie want ik ril.
- Hij is zeker naar politiebureau vervoerd?
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- Dat weet ik niet. Ja natúúrlijk. Ze hebben 'm naar de Ouëbrugsteeg gebracht.
- Treurig zoo iets. God weet wat daaraan vooraf is gegaan! Was 't 'n màn?
- 'n Màn, 'n wèrkman leek 't me, met 'n boezeroen.... Komt dat 'r nou op an, de
kerel is verrekt van armoê, kon je zien.... lommerdbriefies in z'n zak.... voor 't huis
van zoo'n rijke patser had-i 't moete doen.... Och maar wat had dat ook eigelijk
gegeven....?
- Nee, dat geeft niks. Daar kom je niet verder meê. Ga je even mee 'n glas melk
drinken, hiér?
- Nee 'k loop door, 'k lus geen melk, 'k heb thuis thee gedronken.... tot straks.
Anton stapte den melk-winkel in, dronk voor de toonbank staande, zijn glas leeg,
ging heen. Om kwart over negenen stapte hij de stoep op van het kantoorgebouw
op de Heerengracht, ging de breede en hooge vestibule binnen, groette met 'n
‘môge’, de blauwe-jas-met-groote-gouë-knoopen, die de concierge en portier was
en onderdanig vriendelijk ‘goeie morge m'neer’ weeromde. Hij steeg de steenen,
marmeren-trap-treeën op, eerst rechts, toen links, ging daarna naar 'n deur toe, die
hij naar zich toe-trok, achter zich dichtduwde; en hij stond in het kantoorlokaal, waar
zijn afdeeling was, hoog-gezolderd vierkant, bematglasd en in 't midden zes
schrijftafels aanelkaâr geschoven, met 'n bureau aan de kant, waar de chef zetelde.
Die was reeds aanwezig, en zat te schrijven 'n brief-particulier. Er waren drie
bedienden, waarvan twee hun schrijfgerei voor den dag brachten, de derde stónd.
Anton was de vierde. Terwijl hij in het kleed-kamertje zijn winterjas uittrok en ophing,
kwamen de andere twee heel-haastig ook er-in. Ze zeiden elkander goeie morgen,
vluchtig, vies-bij-de-weg vond één, en duwde met zijn laarspunt zijn overschoen uit.
Achter elkander kwamen ze de kleedkamer uit en het hoog-gezolderde vierkant
binnen, Anton voorop. Hij zag ze nu alle drie aan hun tafels, schoof zijn stoel
achteruit, neerdaalde op het voorste-van-de-stoel-zitting, rinkelde zijn sleutels te
voorschijn, zocht den goeie, hield dien in de vingers en groette recht tegenover hem
de Weerdt, die opkeek-even, weer néêrboog over zijn boek, en in fraaie slanke
letters een firma-naam, met woonplaats-erachter teekende. Zoo gebogen over z'n
boek, zei hij tot Anton iets over de sneeuw.

Groot Nederland. Jaargang 1

623
Ze zaten nu alle zes aan hun tafels; de Weerdt had zijn penhouder in 't midden van
zijn boek even néêrgelegd, de pen keek er boven uit. Daarnaast zat met gebukten
rug over zijn werk, in kressend gekras van de pen over 't papier, Wolters, die nijdig
op zijn stoel achteruitschoof, waardoor de Weerdt met gebogen rug over zijn boek
naar Wolters vroeg: wat mankeert jou?
- Beroerde penne, hake aldoor in 't papier.
Anton, die bezig was 'n berekening te maken van z'n ‘eigengok-fondsen’, hoorde
vragen van achter het breede geelbruinhouten bureau, door den chef: of één van
de heeren ook wist of Amerongen in Gelderland of in Utrecht lag.
- 't Ligt precies op de grens geloof 'k, meende Anton.
- Utrecht! zei Wolters in zekere-weting, hij was er op de fiets heengeweest, toen-i
naar Renkum ging.
- Zéker? herhaalde de chef.
- Ja meneer, positief, verzekerde Wolters.
- Dank-je.
De pennen krasten nu snibbig over 't papier, de hoofden bogen soms schuin naar
elkander en zeiden dan iets van Topeka's 75⅜, Denver Rio's 45¼, of was 't dat niet,
20% dividend? Totdat de chef opstond en het lokaal uitging. Het was even heel stil,
één pen maar kraste, het was die van de Looper naast Anton. Toen vroeg de Weerdt,
die tegenover Anton zat, of hij wel 's had gehoord van die kleine beestjes die in de
varkens zaten, hoe of ze die ook weer noemden?
- Trichiene, onderwees Anton.
- Nee, knikte lacherig de andere: kleine biggetjes; hij lachte alleen.
- Flauwe mop, vond Anton. En oùd, zei 'n ander. Nee, heb je wel 's gehoord....
- Schei maar uit, verzocht Anton, zonder iets ervan gehoord te hebben, die kèn
'k.
- 'k Ben gisteravond naar Cyrano de Bergerac geweest, meedeelde de Looper,
die naast Anton zat, en hij aankeek Wolters over 'm. Die vroeg of 't mooi was,
Coquelin niet?
- Pràchchtig spel.... bewonderde de Looper.
Anton, die zich naar de Looper had toegekeerd keelschrééuwde heraut-achtig:
‘Ce sont les cadets de Gasconje
De Carbon de Castel Jaloux’,
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maar hij wist 't niet verder, zei: ja 't is 'n mooi stuk, verlegerigknikkend.
- En hoe is 't verder? vroeg de Weerdt, de verlegenheid bespeurend.
Maar de Looper redde onbewust Anton, door 'm te zeggen, dat Coquelin dat juist
inplaats van luid en heftig, heel zacht en kalm had gezegd.
- Zoo? verwonderde zich Anton, maar vreezend dat de Weerdt weer zou vragen
hoe of 't verder was en hij - Anton - dus met de Looper maar doorpraten moest om
dit te ontwijken, lóóg: toen ik 't heb gezien, zei-d-i 't juist heel luid.
- Dan heb je 't niet van Coqulin gehoord, beweerde de Looper.
- 't Is al een jaar of vier geleden, giste Anton.
Die balcon-scène is prachtig, vin-je-niet? vroeg de Looper, als Roxane zegt: ‘Oui,
c'est bien de l'amour’ en als Cyrano zegt, ik meen daarvóor, je sais que l'an dernier,
un jour, le douze mai, tu changeas de coiffure.... pràchtig, vin je niet?
Maar Anton, die 't benauwd kreeg, hij had 't nòch gelezen, nòch gezien, zei, wéêr
over zijn werk gebogen, ja-ja-já, dat is prachtig, maar dat is toch ook aardig van Ce
sont les cadets de Gascogne.
- .... Zoo? zegt-i dat juist heel zacht, Coquelin.
De Looper, die een klein-vermoeden voelde, dat Verploeg op zat te snijen en 't
stuk-zèlf niet kende, dacht erover na, hoe of hij hem erin zou kunnen laten loopen,
Anton. Hij wou 't fijn-doen. Hij wàs 'r.
- Weet je wie ik alleen 'n nare figuur in 't stuk vind? Die Lodewijk de veertiende,
die hadden ze d'r best uit kunnen laten.
Anton zweeg. De pennen krasten.
- Vin jij ook niet Verploeg? die doet meer kwaad aan 't stuk dan goed.
- Wie zeg je? vroeg Verploeg.
- Lodewijk de veertiende, die d'r in voorkomt, die herinner je je toch nog wel?
- Jazeker, loog Anton brutaal, wat is daarmeê?
- Die hadden ze d'r best uit kunnen laten, zei wéêr de Looper, die doet meer
kwaad aan 't stuk, dan goed, vind ik. Jij niet?
- Née, née, absoluut niet, dan was 't stuk geschonden geweest, verzekerde Anton
strák, maar 't is 'n persoonlijke opvatting, hoor.
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- Wat zit jij nou idioot op te snijen, kropte de Looper eruit. D'r komt in 't heele stuk
geen Lodewijk de veertiende voor, en hij uitbarstte in schaterend lachen om de mop
en 't gekke gezicht van Verploeg en de anderen, die ópkeken, nog niet wisten
heelemaal-precies, maar reeds meeproestten.
De chef kwam binnen.
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Bibliografie.
Beproefden, door J. Eigenhuis.
Amsterdam, H.J.W. B e c h t . 1902. - Dit is een heel mooi boek, een der allerbeste
van het verstrijkend seizoen.
Het is geschreven met dat kalme, bezonken gevoel, dat het gemoed van den
lezer wel niet dadelijk en heftig beroert, maar het des te langer in emotionneele
beweging houdt.
De heer Eigenhuis is, wat in dezen tijd van veel en haastig produceeren tot de
ongewone verschijnselen mag worden gerekend, geen decadent. Bij hem geen
opschik van het woord, barok ten opzichte der kleedij van den zin; geen schittering
van den zin, in wanverhouding tot den luister der periode; geen ‘grandezza’ der
periode, ongeëvenredigd aan de kracht van het geheel. Heeft men eene zijner
schetsen uitgelezen, dan zoekt men tevergeefs zich een bizonder fraai gedeelte te
herinneren, daar de to taalindruk sterker is dan de impressie van elk onderdeel.
Die evenredigheid van bouw geeft aan de schetsen eene zekere rust, welke
aangenaam aandoet.
Het zijn eenvoudige geschiedenissen, die de heer Eigenhuis vertelt,
gebeurtenissen in toestanden ‘des dagelijkschen levens.’ Dat alles heeft hij echter
belangrijk en aantrekkelijk weten te maken door gevoelsdiepte, die deernis met de
‘beproefden’ in ons wekt. Hij doet ons de beproeving meêvoelen, meêleven. De
schrijver doet meer dan de levensvoorvallen zien, hij beseft ze ook.
‘Ze zuchtte, en bleef denken aan hem. Ze zag hem in zijn leunstoel zitten, zooals
hij den laatsten tijd was, nog met een kleur op z'n magere wangen, maar de akelige
handen in zwarte stroppen.... En toch altijd geduldig en tevreden....
Klaas schoot voorbij het raam, en Ant kwam er ook aan. Ze tipte met haar bonte
boezelaar even de oogen uit, want waarom moest ze toch altijd zoo tobberig wezen,
ze had toch zooveel om dankbaar te zijn. Och, en Klaas zou ook wel veranderen,
maar zulke jongens van effentjes twintig - nou ja, Klaas was net drie en twintig bennen altijd ongestadig. Want kwaad was hij toch niet!’
Ziedaar een staaltje van de fijngevoelige, ingetogen kunst des heeren Eigenhuis.
Naar zijn conceptievermogen te oordeelen, is hij in staat om een mooien
psychologischen roman te maken, zonder in analytische futiliteiten te vervallen.
Indien hij daar eens zijn krachten aan beproefde....

Cinematograaf. Tril-beelden, door G. van Hulzen.
L.J. V e e n , Amsterdam. - Wat het boek wil geven wordt reeds door den titel en den
ondertitel aangeduid. Ten overvloede heeft de schrijver zijne bedoelingen in een'
‘Proloog’ omschreven. Ziehier de eerste alinea daaruit:
‘Mejuffers en meneeren, ik ga u vertoonen eenige tafereelen uit m'n
cinematoskoop, dat is het procedee, wat fikseert in snelle aanéénrijging van
schakeldeelen, ons te zien geeft de zenuw-trille afkaatsing van ons reëele leven in
reëel bewegen.’
Op dien kermistoon gaat het voort, vier bladzijden lang.
Elf schetsen geeft het boek, elf
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schetsen in den gewonen schrijftrant van Van Hulzen. Cinematografisch - sit venia
verbo - zijn ze, dunkt mij, al heel weinig. Want litteraire ‘tril-beelden’, om eens de
uitdrukking van den schrijver over te nemen, zouden brokstukken uiterlijk leven
moeten geven, voorgesteld in sterk gedramatiseerde dialogen, desnoods eene heel
korte pooze afgewisseld met wat snelle descriptie. Op handeling en op snelheid
komt het aan. Van Hulzen vermeit zich echter in deze schetsen niet zelden in
uitgesponnen beschrijvingen en gaat, wat bij de cinematograaf niet kan, weleens
in de geschiedenis terug.
Men kan echter de schetsen nemen zooals ze zijn, zonder rekening te houden
met de in den titel, den ondertitel en den proloog uitgedrukte belofte. Maar ook dan
stelt dit boek teleur. Want Van Hulzen is hierin niet op zijn best. Het lijkt wel eene
verzameling van zijne minste geestesprodukten. De verzamelzucht gaat zelfs zoo
ver, dat daarin als slotstuk eene schets is opgenomen, die hij indertijd heeft
geschreven als reclame voor de eene of andere verzekering-maatschappij en waarin
van kunst al heel weinig valt te bespeuren.
Wel vinden wij ook in deze schetsen het vaardige waarnemingsvermogen des
schrijvers ten opzichte van de oppervlakte der dingen terug, doch zijn minder goede
hoedanigheden, hier geserreerd in een klein kader, komen des te scherper uit.
‘De kelner, gewoonte-attent, had het al in zijn hoofd.
- Met 'n schijfje, gedienstigde hij nog.’
Men behoeft nog geen purist te zijn om dat ‘gewoonte-attent’ en dat ‘gedienstigde’
verschrikkelijke zelfgemaakte neologismen te vinden. Van dergelijke bizarre
woordvormingen wemelt het boek. Dan de grove taalfouten! Geen opzettelijke,
beredeneerde afwijkingen van het gangbare, grammaticale Hollandsch, maar
bepaalde taalfouten wegens gebrek aan spraakkunstige kennis.

Langs den Stormvloed, door Joh. H. Been.
Met portret van den schrijver. Amsterdam, S.L. v a n L o o y . 1903. - Joh. H. Been
is een van de heel weinige Hollandsche historici, die de uitkomsten van hunne
geschiedkundige nasporingen en studiën boekstaven in populairwetenschappelijken
vorm.
‘Mijn wijze van doen is als in “het Keezenboek”: een oud-geworden tijdgenoot
vertelt uit de jaren zijner jeugd en jongelingschap het zelfdoorleefde. Mijn bronnen
zijn bekend.’ Zoo heet het aan het slot van het voorbericht.
De heer Been heeft een' prettigen verhaaltrant, vol van familiare zegswijzen en
kernachtige uirdrukkingen, die de lektuur van zijn pretentielooze boeken tot eene
aangename bezigheid maken.
Dit boek, dat de schrijver als een' schakel beschouwd wenscht te hebben tusschen
‘Het Keezenboek’, reeds vroeger verschenen, en ‘Het Vrijheidsboek’, alsnog te
verschijnen, behandelt het volksleven uit de jaren, die uitloopen op het vrijheidsjaar.
Zijn kijk op dat leven is frisch.
Voor wat romantiek heeft de heer Been ook gezorgd.

Gus van de Meer. Hugo.
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Amsterdam, C o h e n Z o n e n . - Gus van de Meer is een best mensch, die, om
eens een' gemeenzamen term te bezigen, ‘hoopjes’ goede eigenschappen heeft,
als daar zijn gevoel, medelijden, edelaardigheid, billijkheid. Gus van de Meer moet
ook veel gelezen hebben, groens en rijps, maar vooral veel groens, slechte
romantiek. Slechte romantiek van den ouden trant. Gus van de Meer vindt de liefde
tusschen man en vrouw een mooi ding, dat wel de moeite waard is om verheerlijkt
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te worden. Indien Gus van de Meer de werken van Alfred de Musset kende, zoû hij
- of zij - stellig de volgende oratie van Perdican tot Camille, in On ne badine pas
avec l'amour, onderschrijven: ‘Adieu, Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu'on
te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonnée, réponds ce que je vais te dire:
Tous les hommes sont menteurs, inconstans, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux
ou lâches, méprisables et sensuels; toutes les femmes sont perfides, artificieuses,
vaniteuses, curieuses et dépravées; le monde n'est qu'un égout sans fond où les
phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange; mais
il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si
imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent
malheureux; mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne
pour regarder en arrière, et on se dit: J'ai souffert souvent, je me suis trompé
quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par
mon orgueil et mon ennui.’ In menig opzicht lijkt Gus van de Meer's roman eene
uitwerking van Perdican's stelling.
Gus van de Meer heeft dus, zooals reeds gezegd is, zeer veel sympathieke
eigenschappen. Maar hij - of zij - is sentimenteel tot aan de toppen der vingers, die
de pen hanteeren. Ook bezit de auteur van Hugo eenc dosis valsch pathos, dat,
werkende op zijne - of hare - eigen traanklieren, op beminnelijke wijze vraagt om
meêvoelen van den lezer. Ten slotte mag, helaas, de auteur niet roemen op het
bezit van taalgevoel en zelfkritiek.
Als men Hugo heeft uitgelezen, wordt men heel in zichzelf gewaar, dat men veel
sympathie gevoelt voor den mensch in Gus van de Meer; de auteur doet echter
meesmuilen. Tevens koestert men het vriendelijke vermoeden, dat Gus van de Meer
geen schrijver, maar eene schrijfster is. De toets der vrouw, zacht en liefkozend, is
onmiskenbaar. Tòch is het mogelijk, dat men zich in die appreciatie vergist; doch
dàn is Gus van de Meer ongetwijfeld een heel jonge man met eene vrouwelijke ziel.
K.

Réforme, geïllustreerd artistiek maandschrift, onder redactie van Mme.
De Vroye, Mevr. E. Lopes Suasso - Aletrino en H.C.A. van Booven.
- De eerste aflevering van dit nieuwe maandschrift ontvingen wij ter aankondiging.
De redactie licht haar streven aldus toe: ‘Wanneer wij goed om ons heen zien,
ontwaren wij op alle mogelijk gebied een streven naar verandering, en vooral wat
kunstzaken betreft, mogen wij een werkelijke verbetering opmerken. Ons doel is
zooveel mogelijk al wat met het belangrijke dezer jongste verbetering in verband
staat, in ons maandblad te geven.’
Gelijk de titel en de naam der eerstgenoemde redactrice doet vermoeden, is het
tijdschrift voor een deel gewijd aan kunst, toegepast op dames-kleeding, en het zal
zich daardoor de belangstelling van vele lezeressen kunnen verwerven. Maar, we
lazen het reeds, het streven is verre van beperkt, en de eerste afl. geeft een artikel
van Karl M. Kutzmany over Toorop, met vele waaronder fraaie reproducties, een
‘Geleitwort’ over reform-kleeding, door Dr. Lahmann, verder Aethetische Ontwikkeling
door Henri van Booven, La Mode door Mme. de Vroye, Le costume féminin, door
G. van Wette, benevens mode- en kunst-berichten.
v.N.
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Tijden van beroering.
Door Gustaaf d'Hondt.
I.
Met een ruwen vuistslag, zwaar bonzend als de slag van een mokerhamer, stiet hij
de deur open, kriskrassend-krijschend op hare roestige hengsels.
Niemand bevond zich in het kleine vertrek....
Schorvoetend trad hij toen binnen. Zijn logge, met ijzer beslagen schoenen krasten
over het scherpe, mat-glimmende kiezelzand van den rooden tegelvloer.... En midden
in de kamer bleef hij staan, roerloos bijna, de oogen glazerig vóór zich uitstarend,
als in een sufferige verwondering er niemand aan te treffen, de handen in de zakken
van zijn slodderig-vuil-blauwe linnen broek gestopt....
Hij keek rond, idiootachtig eerst, toen met een grimmige uitdrukking in den blik,
wrevelig om de ongerepte stilte die daarbinnen heerschte....
1)
- Colas! riep eene vrouwenstem, boven, nauw hoorbaar....
Doch hij scheen niets te hooren. Plotseling, met een barschen vloek, schopte hij,
uit al zijn macht, tegen een der stoelen, die met een kletterend gerucht den hoek
der kamer in stoof.
- Colas! klonk nogmaals dezelfde stem, ietwat luider en bitsig ditmaal.... Wat krijgt
ge?
- Ha! ge zijt daar tóch, morde de man, in een nieuwen vloek.
De zwartkleurige houten zoldering dreunde eventjes krakend onder gezwinde
voetstappen en als in een windvlaag vloog eene nog jonge vrouw plotseling de trap
af.

1)

Nicolas.
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- Ehwel? vroeg zij, onrustig, bijtend bijna, toen zij vlak vóór hem stond, de oogen
stout in de zijne blikkend.
Maar hij deed alsof hij het niet zag.
- Dáár! - dáár! vloekte hij, nijdig. En met breeden en krachtigen armzwaai wierp
hij zijn blikken keteltje en zijn grauwen knapzak geweldig op de tafel, in den hoek
der kamer.
Zij greep hem toen plotseling bij de schouders, vrij ruw en keek hem nog dieper
in de oogen, met een angstigen trek die zich eventjes op haar gelaat afteekende.
- Ehwel! Wat is het nu? kreet zij weêr, terwijl de woorden hijgend tusschen hare
mooie witte tanden sisten.
- Niets! - 't Is uit!.... We werken niet meer....!
Er volgde eene poos stilte.
Met hare zwarte, zielvolle oogen staarde zij hem aan, lang, van het hoofd tot de
voeten, in eene uitdrukking van nauw ingehouden bewondering en wild opbruisende
liefde.... En hem brusk de grove, zwarte handen omvattend, in eene zenuwachtige,
stuipachtige drukking, stamelde zij, gejaagd, als in eene plotselinge opwelling van
aandoening die de woorden in hare keel terugdrong:
- Heel zeker? - Heel zeker? - O, gij hebt gelijk, véél gelijk!....
In de laatste dagen had zij hem, elken avond, wanneer hij, afgetobd en stinkend
naar het klamme zweet, van de hoogovens te huis kwam, onbarmhartig brutaal de
miseries van zijn zwoegersleven hooren uitbraken.... Elken avond, met eene
overtuiging, suggestief door hare schijnbare onwrikbaarheid, had hij gebulderd tegen
wat hij noemde het onverdiende genieten van rijken en van patroons, - het
onmenschelijk ellendige der zwoegers als hij.... De geest van opstand die, sinds
eenigen tijd, de gansche streek door, langzamerhand de gemoederen overweldigde,
in eene onstuitbare aanzwelling van geweld, had ook op hem zijn invloed laten
werken. En anderen praatte hij het na, dat de toestand thans te gespannen was
opdat hij nog langer duren zou....
Nu hij, eindelijk, tot een flink besluit was gekomen, nu was zij als gelukkig in zijne
plaats, omdat, meende zij, de verbetering thans nakend was....
En, onwillekeurig eenigszins, liet zij er op volgen, in al het naïeve harer
opgeschroefde overtuiging:
- Neen, het kón niet meer!.... Ge zijt immers geen honden...
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Zijn jeugdig, reuzig lijf, ietwat gebogen reeds onder het knakkende van een
bovenmenschelijken arbeid, rees toen plotseling overeind als onder een brusken
zweepslag. Er kwam een onheilspellend blikkeren in zijn oogen en zijne hoekig
uitgehouwen kaakbeenderen waren op elkaar geperst, ijzervast, terwijl zijn
athletenhanden krampachtig tot een gespierden vleeschklomp samentrokken.
- Neen, herhaalde hij, met eene schijnbare kalmte, we zijn geen honden, - vóoral
geen honden....
In de kleine plaats, waar de vallende duisternis allengs binnendonkerde, scheen
zijn hooge gestalte bijna reusachtig groot.... In zijn schitterende oogen lag er, bij het
deemstere van den avond, als een weêrschijn van blauw staal en zijne
kakebeenderen schroefden nog vaster op elkaar....
Zóo had zij hem het liefst....
Het was zijn machtig lijf, ijzersterk, en zijn vaak wild opbruisende natuur, gloeiend
als het spattende erts dat knetterend aan de blakende smeltovens ontgutste, die
haar, maanden geleden, tijdens de woeste bacchanaliën der St. Elooisfeesten, in
zijne armen hadden geworpen.
Onverwachts niet, echter....
Maanden lang hadden zij elkaar ontmoet, dag aan dag, wanneer hij, langs de
Samber, naar den arbeid toog en zij daar, als 'n man, zwoegde aan het laden der
kolenschepen.
Zij hadden nooit met elkaar gesproken.... Enkel, in 't voorbijgaan, een goeden
dag, en soms een vluchtige kwinkslag beantwoord door een anderen.
Maar dikwijls hadden hunne oogen, als instinctmatig, in elkaar geblikt, onverschillig
wellicht, en toch met een gewaarwording van steeds intenser begeeren.... Bij beiden
was vaak die gewaarwording afgestompt tot iets als een voorgevoel dat eens een
dag komen zou, komen moest, als onder een fataal dringen hunner passie-borrelende
individualiteit, dat zij tot elkaar zouden gaan, in een roes van bedwelming,
onweêrstaanbaar gedreven door het innerlijke van hun zelven, onafkeerbaar
noodlottig....
En thans was het 't reusachtige van zijn romp dat haar aan hem bond, onafrukbaar,
met een soort van magnetisch-vleeschelijke kracht, - al was er ook nooit, sinds den
dag hunner willoosonoverkomelijke koppeling, tusschen hen over een mogelijk
huwelijk gesproken geweest.
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Zij was, zooals het voorgevoel ervan sinds lang in hare ziel donkerde, de gedweeë
slaaf van dien man geworden....
En zij wist eigenlijk niet wanneer zij hem het liefst had: - in zijn liefkozingen, naïef
onbeholpen, woest soms, met iets gedempt dierlijks daarin, - of in zijn brusk
losbarstende woede, wanneer hij haar, bijwijlen, onbarmhartig afranselde, in eene
woest-hijgende worsteling, lijf aan lijf, op den vloer der woonkamer, met razend
beenengestamp en spierkrakend armengewriemel. Want ook zij was gespierd, sterk
als een man....
------------------- Colas? sprak zij dan weer, na eene lange, lange stilte.
- Phrasie? zei hij, dood kalm thans.
- Ik dacht er aan, zoo even: ik zal wel ergens aan den kost geraken voor ons
beiden.... Zoo sterven wij ten minste niet van honger....
- Van honger? - Men sterft niet meer van honger, bulderde hij, somber, met een
trillen van onwrikbare overtuiging in de stem.... Daarom is er nog te véél in de
wereld....
- Ja, maar men lijdt toch honger.... En honger lijden, Colas....
- Honger lijden!.... Honger lijden!.... snauwde hij, weer bitsig geworden.... Wat
scheelt mìj dat?
- Maak u toch niet boos daarom.... Wij weten immers niet wat ons te wachten
staat....
- Ik maak me niet boos, beet hij.... Ik, ik heb honger geleden, ik, - verschrikkelijk
soms.... En ik zou het nóg kunnen, - als het moest!.... ge weet, om uit te werken wat
me hier, in den kop, brandt....
En, bonzend, klopte zijn vereelte vuist op zijn beenderig, abnormaal uitgespannen
voorhoofd.
- Ik weet het wel, zei zij, als inschrompelend onder dien brutalen uitval.... Maar
honger lijden, terwijl zij, de ‘patroons’, zich de ‘pens’ volstoppen, tot berstens toe,
zuipend wijn en champagne, o zie, dat kan me razend maken....
Zij was opgestaan en stond vóór hem, de handen in de lenden geschroefd, onrustig
wachtend wat hij zeggen zou.
- Ja, ja! knarsetandde hij, het verschil is te schreeuwend, te brutaal.... Wij,
Goddank! krijgen nog de twee eindjes bij mekaar.... Maar onder de glasblazers,
poedeleurs, mijnwerkers
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zijn er stumperds die armôe hebben.... En dàt is pijnlijk, - dàt mag niet zijn!....
Zijn hoofd was hem toen op de borst gezonken en zijne oogen puilden uit in het
vaag deemstere van den avond, dat thans meer en meer de voorwerpen uit de
woonkamer wegdonkerde.
Met strak uitgestrekte kin beaamde ze zijn woorden:
1)
- Ze loopen met honger-grollende buiken om hunne keuteljacht niet te laten
verhongeren.... En dan, in hun stomme razernij, verzuipen zij hunne laatste centen
aan jenever....
Ze zweeg. In de aandikkende duisternis schitterden hare oogen in een wilden
glans....
- Ja, volledigde toen Colas, zeer heftig en zichzelven, langzamerhand, door den
klank zijner eigene woorden opwindend, - ja, en daarbij gansche dagen slaven als
'n beest, dat de spieren u in 't lijf rekken en kraken als droge koorden, - gansche
dagen één slaven en wroeten, jaar in, jaar uit; - elken dag in de onzekerheid leven
of men 's avonds nog wel levend zal thuis komen.... En daarbij nog creveeren van
honger, als honden, - ja, als honden, terwijl zij, de rijke luiaards, het geld opstrijken
met schoppen, zonder te werken....
- O, de lafaards! de lafaards! kreet zij, aangevuurd door het zenuwachtig-bijtende
zijner verontwaardiging.... Zie, indien ik een man ware, dan stampte ik een dier dikke
luiaards in de gloeiende ovens....
Zij hield plotseling op....
Buiten, in de duisternis, steeds dikker en dikker aanzwartend, krasten slepende
voetstappen over den kiezelweg als van iemand die, onzeker, voortsukkelde.... En
toen hoorden zij iemand struikelend naar de deur tasten, een rauwen vloek
uitstootend.
Colas was overeind gesprongen en rukte de deur open:
- Wie daar?
- Men kan zich hier gemakkelijk den nek breken, morde iemand, snel
binnentredend. - Nog geen licht aan, Colas?
- Ha! 't Is Jean-Pierre....
- Hij zelf, zei de man, mat-koud en ernstig.
Phrasie had inmiddels de lamp aangestoken en die op de kleine tafel geplaatst,
waaraan Colas en Jean-Pierre zich neêrzetten. En toen was zij vlak voor den laatste
komen staan, de handen op de heupen gevat:

1)

Fransch: marmaille.
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- Gij ook, Jean-Pierre? vroeg zij hem, half luid, met eene trilling van tevredenheid
in de stem.
- En waarom niet, Phrasie?.... Het kan niet meer.... Maar ditmaal, - ditmaal zullen
zij toegeven of de boel zal aan stukken vliegen, niet, Colas?
Die woorden, sissend gefluisterd, waren vergezeld van een dreigend gebaar, zeer
beteekenisvol. En hij keek geheimzinnig naar de deur, als om zich te overtuigen dat
daar niemand stond te luisteren.
- Ha, ja! Nom de nom!....
Somber, akelig bijna, ontvielen die woorden Colas' lippen, als eene geweldige
bedreiging, terwijl hij droomend in de bevendflikkerende vlam der lamp blikte, de
beenen ver uitgestrekt langs den vloer, het hoofd op de borst, de handen in de laag
afhangende broekzakken....
Toen viel plotseling de stilte in....
Phrasie was naar de kast gegaan, onder de trap, en plaatste brood en kaas en
look op de tafel, bij de beide mannen, die daar nog steeds sprakeloos zaten, volgend
de gedachten die in hun brein onrustig omwoelden....
- Eet gij niet een stuk met ons? vroeg toen Phrasie aan Jean-Pierre.
- Dank u, Phrasie.... Ik heb geen tijd om honger te hebben.
- Ik ook niet, zei Colas.
- Maar gij kunt toch zoo niet den ganschen avond rondloopen met een ledige
maag, meende Phrasie.
- En als ik u zeg dat ik niet eet! schreeuwde vloekend Colas, plotseling
rechtstaande en zijn stoel, in een bruske beweging, ruw van zich afstootend.
En zich tot Jean-Pierre wendend:
- Kom, we gaan!....
- Moet ik op u wachten? vroeg nog Phrasie, zacht, Colas daarbij
vleiend-onderworpen in de oogen blikkend en hem wat geldstukken in de hand
stoppend.
- Neen, zei hij, ietwat minder barsch.... Kruip maar in uw nest....
En zij gingen.
Aan de deur keerde Jean-Pierre zich nog eens om:
- Goên avond, Phrasie.
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- Salut!
De openstaande deur wierp eene lange, scherp uitslinkende lichtvlek in de
duisternis die, grijszwart, als een nevel was neêrgesmakt.... Eene wijl lang bleef
Phrasie in de deur-opening staan, tegen den deurstijl aangeleund, het hoofd buiten,
de beide mannen met groote gezichtsinspanning naoogend over het eenigszins
afglooiende stronkelpad dat naar de groote baan leidde. En wanneer hun beider
hooge gestalte, schimmig groot, ten einde der lichtstreep, in den donker was
uitgewischt, sloot zij stil de kleine, roestig-krijschende deur....

II.
Nevens de Samber, langs den hobbeligen trekweg, in de inktzwarte duisternis,
trokken de beide mannen zwijgend voort, de vuisten nijdig in de zakken hunner
vesten gestopt. Uit hunne zware pijpen trokken zij, gulzig-smakkend, dikke
rookwolken, die zij, onzichtbaar bijna, puffend vóór zich uit bliezen, in het nachtzwart
dat hen omhulde.
En nevens hen stuwde de rivier hare groezele, doodsch-blikkerende wateren,
sterk aangezwollen door de gesmolten sneeuw uit de gebergten van Frankrijk en
door de regens der laatste maartsche buien, onstuimig voort, naar Charleroi toe....
De booten, langs den oever vastgehakt, zwalpten op den stroom, in een
aanhoudend, eenzelvig klappend geklots.... Achter de schepen, hier en daar bij
elkaar liggend, in groepen, in een donker opbonken van zwarte, log-sluimerende
massa's, met naakte, droevigrechtopstaande masten, in den nachtschemer, gutste
eentonig-kabbelend, het rusteloos voortstuwende water....
Verder op, als vlekken van zwartrood geronnen bloed, schemerde de brandschijn
der hoogovens op de donkere kabbeling der golfjes....
En in die oneindigheid van levenvolle duisternis, die aarde en wolken in de
nachtelijke omarming in elkaar smolt, dreunde, langs de beide oevers der rivier, het
rustelooze, zenuwachtige leven der zwarte streek, tot in de onzichtbare,
nauw-vermoedbare verte....
En in den nacht die, smokerig-rood, als in vulkanische schemerhelderheid, ginds,
dieper, ópklaarde in den nog zwakken gloed der rook en vlammen brakende
hoogovens, log en somber afge-

Groot Nederland. Jaargang 1

636
stompt in die zee van duister, zong nog de Arbeid zijn eindelooze, eentonig-droeve
lied van hijgend zwoegen, - van zwarte drommen, wroetend-hamerend door de
ingewanden der moê-gemartelde aarde, - van schelklagende mechanieken, knedend
het gloeiende erts tot ruig staal en ijzer, - van reuzenkrachten, koelend de
gulp-vloeiende lava tot ruw glas.... Eén symphonie was het, onder dien immer
smook-zwangeren hemel, van rusteloos, bovenmenschelijk hijgen en worstelen van
snorrende mechanieken en naakte, zweet-druipende menschenrompen.... - één
symphonie, immer eenzelvig, dagen en nachten door, eindeloos lang....
- Het water klimt nog! meende Jean-Pierre, terwijl hij, zich voorover bukkend, op
den donkeren grond spoog.
- Ja, antwoordde Colas, de gedachten ver áfdwalend.... Het zal nóg klimmen....
En, in eene bruske opwelling, nijdig opborrelend, vervolgde hij plots:
- Jammer maar dat wij al die rijke luiaards dáár niet, in één gedrang, de diepte
kunnen instooten.... Met den stroom van nu zoudt ge ze ginds, aan den muur van
't gevang, zien aanspoelen, met vermorzelden kop....
En hij wees, met de hand, in de richting van Charleroi, welks lichten, diep achter
hen, den hemel eventjes helder vlekten....
Jean-Pierre lachte genoeglijk. Hij vond de gedachte van Colas bepaald aardig.
En tòen, plotseling ernstig wordend:
- En toch!.... Wie weet!
- Ik weet het! morde Colas, in een ijselijken vloek.... O, er hangt iets in de lucht,
Jean-Pierre, - er hangt iets in de lucht!....
In de duisternis, bijna vlak nevens hen, hijgde in droeve eentonigheid de kleine
stoompijp eener kolenmijn. En onder hun voeten voelden zij als het dof-dreunen
van den grond, sidderend onder het snuivend, luid-ophijgen van reuzenkrachten.
En in de verte, torenhoog, rolden kleine wagentjes in de duisternis in een beurtelings
aanzwellend en wegstervend geruisch van snelwielende radertjes. Toen plots een
bruske schok, ijzerklinkend tegen een klem, een gerucht van struikel-vallende
omtuimeling en het neêrstorten eener logge massa, ruischend afschuivend in de
donkere diepte.
Vlak vóór hen, rechts en links van het water, uit de buikige
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logheid der sombere hoogovens was het thans één uitflakkeren van zwart
omzwachtelde vlammen, vuil rood, rookvlokkend uit de gloeiend roode muilen, de
wolken in. Opwekkend bijna viel een metaalgetrommel uit de hoogte neêr als een
blijde noot in dat aanhoudend snuiven en hijgen der duisternis. En toen weêrklonk
plots, in een snerpend gehuil, de snorrende mechanische zaag, bijtend door de
ruwe blokken ijzer.
Nu waren Colas en Jean-Pierre blijven staan. Vóór de kleine poedelovens,
stonden, in schimmigen brandschijn, de mannen, de naakte rompen vettig
uitglimmend boven de vuil grauwe broeken. En uit de schitter-gloeiende kuilovens
haakten zij de wit-gloeiende vuurklompen. Snelwielend werden ze de dreunende
werkhuizen ingerold. Dan plotseling een genster-spatten regenend over vluchtende
mannen en een kromme ijzerbalk die, donkerrood, als een arm, dieper in het atelier
in de hoogte opstak.
En toen schoten weêr de mannen groote brokken erts in de gapende muilen der
ovens.... Het zweet lekte hun van het beenderige lijf en op hunne ietwat platte
koppen, staande boven sterk uitgespannen nekspieren, lagen de haren platgeplakt,
druipnat....
- 'n Onmenschelijk werk! meende Jean-Pierre, als om toch iets te zeggen.
- Ja. - En wat winnen ze? bromde Colas, verachtelijk op den grond spuwend. - 'n
Hongerloon!
- Zoo is 't.
- En toch valt hier ook de boel stil.... Het moet.... langer kan het niet duren....
- Weet gij iets? vroeg Jean-Pierre, met belangstellende nieuwsgierigheid.
- Phrasie's broêr werkt hier....
- Ik begrijp.... Des te beter.
En na een poos:
- 'n Pijp van mijn tabak, Colas?
- Ik wil wel....
Zij hadden hunne pijpen versch aangestoken en puften weer gulzig de rookwolken
voor zich uit.
Nu gingen zij niet meer langs het water. Nevens de laminoir waren zij een kleinen
steenweg opgegaan, hobbelig klimmend in de duisternis, schemer rood gevlekt
door den brandschijn der hoogovens achter hen.
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Aan eene groote herberg, boven aan den weg gelegen, hielden zij een oogenblik
stil. Op de laag afhangende gordijnen teekenden zich, in reusachtige schimmen,
de plompe schaduwen van menschengestalten af.
- We zijn er, zei Colas, kortaf.
Jean-Pierre spoog op den grond, als onwillekeurig, en klopte de asch uit zijn pijp.
Juist toen zij de deur openstieten steeg, binnen, een machtig gejuich op in hetwelk
zoo bepaald een nauw ingetoomde haat trilde.
- Nom de Dieu! Wat 'n leven! ontsnapte het Colas, heel en al bewondering.
Honderden menschenkoppen zaten daar, reikhalzend luisterend, in het smokerige
licht van groote petroleumlampen, eenigszins verdoofd door kronkelende
tabakswolken, onophoudend uit de groote pijpen opstijgend en zich slierend
ophoopend langs de hooge zoldering, als nevelstrepen.
Wringend en stootend kwamen zij tot aan den viezig-zwarten toog, waar ze jenever
bestelden.
Op eene tafel, in den versten hoek der groote herberg, stond een man,
blootshoofds, met een sarcastisch-dweependen rictus over het gelaat, bleek
uitkijkend onder den verwilderd weelderigen haarbos, en sprekend tot de
opeengepakte menigte in haatsijfelende woorden en met breed armengezwaai.
En boven het koortsachtig onrustige der zaal uit, klonk het, als in mokerslagen:
- Zwoegers.... slaven.... hongerloonen, - .... kapitalisten.... luiaards.... volk!....

III.
Er hing bepaald iets in de lucht....
Nog hing het daar, schijnbaar rustig, in een betrekkelijke kalmte, even
doorsijpelend soms in een geheimzinnig gesprek, in een brutaal ruwen vloek, in
een hatelijke vermaledijding. Maar langzamerhand had het zich in de geesten
neergelegd, onuitrukbaar vast en was daar toen aan 't gisten gekomen en aan 't
borrelen, onwillekeurig bijna, en nauw hoorbaar aanzwellend als een onweêr in de
verte, dat straks, onvermijdelijk, in overweldigend loeien zal gaan opsteken.
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Er hing iets in de lucht, - iets oproerigs....
Reeds was, in een paar kolenmijnen, het werk plotseling stil gevallen, als onder
een uitdrukkelijk bevel. En de gebouwen stonden daar, in hunne zwarte somberheid,
geruchtloos, neêrgedrukt onder een geheimzinnige, doodsche stilte.
In talrijke groepjes trokken toen de eerste werkstakers door de streek, en hielden
stil bij de glasblazerijen, kolenputten, hoogovens, laminoirs. Daar zetten zij het volk
aan tot staken, omdat er, eens en vooral, een einde moest komen aan een toestand
die te strak gespannen was.
Alles bleef rustig echter.
Maar in de hoogovens was het gerucht stil aan beginnen af te nemen. Poedelovens
bleven gesloten, het metaalgetrommel in de hoogte klonk slechts nog bij lange,
lange tusschenpoozen, eentonig in de invallende stilte alom, de hoogroode vlammen
likten niet zoo gulzig meer den smokerigen hemel: zij flapten nog eens bij wijlen
boven de torenhooge schouwen uit als de laatste ademtocht der uitdoovende vuren,
der uithijgende mechanieken.
Sinds jaren had geene zoo diepingrijpende stilte het zwarte land onder hare
akelige drukking geworgd.
Er hing beroering in de lucht, brutaal geweld, opstand, meende 't volk....
En elken dag, van vroeg in den morgen, rott'en honderden werkstakers samen,
in de gehuchten, langs de kleine wegen, in het opene-kaal-armoedige veld, in
sommige herbergen. En zij liepen nevens elkaar voort, als 'n kudde, straat-in,
straat-uit, willoos bijna, de handen onverschillig in de zakken der vuile
slodderbroeken.
Soms werd de toestand besproken en zijne mogelijke gevolgen veelal vreesachtig
ingekeken door de schuchteren. Maar toen dreigden telkens de stemmen hoog uit
boven het roezemoezen der groepen, in eene bitsige aanzwelling van rauw- en
schorheid. Want van toegeven, daar wilde niemand iets van hooren, al durfde ook
niemand bepaald er het voorstel toe doen. In eene onoverkomelijke koppigheid,
halsstariger wordend naarmate meerdere usines stil vielen, werd recht tegenover
recht geplaatst.
En de eenvoudige zielen die, hun gansche leven lang, rondsukkelden in 't gareel
eener sufferige onderworpenheid, jammerklaagden luide:
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- Tot een botsing moet het komen.... Onvermijdelijk is 't - fataal!.... En dan, - miserie,
miserie!....
En hunne wijd opengesperde, schrik-pinkende oogen, staarden idioot over het
doode landschap dat zijne barre poverheid daar zoo triestig onder den grauwen
hemel bloot legde.
De stilte nam nog toe, in de streek, met een angstige spanning in de
lenteademende lucht.... En over 't land liep er als een stille siddering....
Toen, op een vroegen morgen, was de werkstaking om zoo te zeggen algemeen
geworden.
Daar, waar men nog, bij uitzondering, was blijven doorwerken, kwamen honderden
opdagen, beslist en dreigend, luide eischend de staking en het gezamenlijke pogen
tot de lang verhoopte verbetering.
In alle gemeenten, in alle gehuchten, tot aan de poorten der steden zelve, - gansch
het zwarte, industriëele land door, liepen thans duizenden werkloos.
Eene glasblazerij - de aanzienlijkste der streek - een paar kleinere hoogovens
en, hier en daar, eene kolenmijn waren, ondanks alles, blijven voortarbeiden.
En telkens wanneer groepen werkstakers daar voorbij slenterden, bleven zij de
gebouwen nijdig staan aangapen en hunne vuisten balden naar de vensters toe,
woedend, in sprakeloos, haatvol dreigen....
De gendarmerie, bij hoogdringendheid opgeroepen, was te nauwernood bij machte
die nijverheidsgestichten te bewaken. En het leger, zei men, zou, bij het eerste
bevel, naar de streek moeten oprukken.
Nu had zich ook eene angstig-zenuwachtige stemming in de gemoederen
genesteld. Onder de rumoeriger wordende massa borrelde woest geweld dat
onophoudend dreigde in eene alles wegborstelende haatlosbarsting over te slaan.
Botsingen met de gewapende macht hadden plaats gehad. Reeds had bloed de
handen besmeurd, akelig rood, en daardoor de spieren heviger doen trillen, terwijl
ook de bitterheid brandender in de harten was neêrgedruppeld....
------------------Als 'n zwarte stip, in de hooge, stille verte, verscheen dien dag, bij het late
namiddaguur, een talrijke groep werkstakers.
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Langzaam kwamen de voorsten naar de diepte afgezakt, in brokkelgroepen, langs
steen - en landwegen. En van alle zijden kwamen er toen, uit Noord en Zuid, uit
Oost en West, mannen, vrouwen, kinderen, - steeds meer en meer aangroeiend,
als werden zij, bij de stil-invallende duisternis, bij massa's door de ingewanden der
aarde uitgebraakt.
Het was een stille, dreigende overrompeling van het gehucht dat, daar beneden,
de heuvelglooiïng zwart vlekte.
In dichte, zwijgende zwermen, slenterden zij naar de groote, steeds aan 't werk
gebleven glasblazerij toe, wier logge gebouwenmassa den ganschen armzaligen
omtrek somber beheerschte.
Binnen de werkhuizen, in den brandschijn der gapende vuren, zwaaiden halfnaakte
gedaanten de gloeiende grondstof aan lange ijzeren staven, in rhythmische
bewegingen....
Plotseling ontstond, hier en daar, als veroorzaakt door eene instinctmatige
behoefte, een machtig gedrang. Vrouwen en kinderen huilden in de aandikkende
duisternis....
- Werkstaking!
Het woord klonk eerst rechts, toen links, dan weêr vooraan, in de eerste rijen,
toen weêr verder, diep achteraan.
En het geroep nam toe. Honderden, duizenden monden herhaalden het,
aanzwellend en diep grollend als in een orkaan, rauw opbrullend soms uit den
donkeren avond als het ijselijk dreigen eener woelige menschenzee.
Binnen arbeidde men steeds voort, angstig, sprakeloos....
- Werkstaking! Werkstaking! Werkstaking!
Duizenden riepen het na, dreigender, akeliger dan ooit. En als een rollende donder
werd de kreet herhaald, in de nog onbeweeglijke massa, met stijgende en diep
wegstervende golvingen.
Eene donkere silhouette wipte door het halfduister rond de werkhuizen, kwam tot
nabij de ovens, sprak eenige woorden tot de mannen, dood kalm, en verdween toen
weer in de duisternis rond de gebouwen, als eene schim opgezwolgen door het
nachtzwart.
- Smijt den patroon in de ovens! klonk toen, boven het rumoer uit, eene forsche
stem.
Plotseling eene reusachtige beweging onder de groepen. Honderden mannen
schoten vooruit, de vuisten dreigend opgeheven of gewapend met stokken, naar
de verlichte zalen toe.
- Staken! Staken!
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Een zwarte zee beukte tegen de muren aan in een overweldigend pogen.
Weer schreeuwden de vrouwen en kinderen als om hulp....
Uit de duisternis, in dolle vaart, kwam eene afdeeling ruiterij op de groezelige
menschenwriemeling aanrennen. De schok was geweldig. Blanke wapenen blonken
onheilspellend boven de koppen, in het rosse licht dat uit de vensters naar buiten
stroomde....
Een oogenblik waren de werkstakers geweken. Maar toen kwamen zij beslist
terug, ruwe vermaledijdingen uitbrakend, bereid, vastbesloten tot een razenden,
uitersten kamp.
Een tweede botsing volgde, heviger van weêrszijden dan de vorige.... Uit de
rangen der werkstakers vielen steenen met duizenden, de paarden steigerden
geweldig, deden plots rechtsomkeer en verdwenen met hunne ruiters, dorpwaarts.
Een woest geschreeuw, iets als een brutale en aanhoudende verwensching, steeg
toen uit de menigte op.
En onmiddellijk, als aangebliksemd, kwam de gansche, zwarte massa in beweging,
onweêrstaanbaar, in een alles mederukkend gedrang. Uit sombere tronies sijfelde
de haat, hijgend als in een doodsstrijd, aanvurend, aanhitsend de mannen.
Hortend en stootend, in eene heesch-rumoerige samenrotting, stroomde nu die
gansche donkere zee op de gebouwen aan. Zij stormde, in eene reusachtige golving
van menschenrompen, met woest opgrauwende koppen daar tusschen heen, door
het weggedrongen hek, klom over de lage muren, huilend en jankend, beukend
tegen de muren en de deuren der werkhuizen, als wilde zij, in een
bovenmenschelijken stormloop, de gansche, groote usine te pletter loopen.
Midden in het gewoel, hier en daar, lichtten eensklaps zwartsmokerige toortsen,
terwijl de razende zwermen steeds koppiger tegen de gebouwen aanrolden, in een
hardnekkigheid opborrelend van woestheid, in eene haat-hijgende worsteling van
armen, rompen en koppen vóór de ingebeukte deuren en uitgesplinterde vensters.
Langs alle zijden was het werkvolk uiteengespat, alles prijsgevend aan de razernij
der overweldigers....
- Brand! brand! klonk het plots, angstig-akelig door de rangen der toeschouwers
die, op verren afstand, het griezelwekkende schouwspel volgden.
- Brand! brand!....
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Uit de werkhuizen, uit de magazijnen, uit het aanpalende kasteel zelve gulpten nu
dikke, warrelende rookkolommen tegen den hemel op. Vonkenspattende toortsen
vluchtten in de duisternis.
Toen opeens een woest gejuich, schor opklinkend alom. Boven de daken,
knalknetterend, lekten nu de rookomhulde vlammen uìt. En onder de
zwart-wriemelende menschenmassa steeg het gehuil woester en luider op, cynisch
als een brutaal hosannah der vernieling.
Langs alle zijden tegelijkertijd braken toen de vlammen gulzig door: uit deuren
en vensters, uit daken en torenspitsen. Gensters joegen hemelwaarts, in
knallend-ziedende opwalmingen. En plotseling, in een vlammen sissend gedonder
van materialen, stortten gansche verdiepen in elkaar. De brand was eindelijk
uitgeflakkerd tot eene razende zee van vuur, het inktzwarte van den hemel met
reuzentongen roodlikkend, overstroomend het omliggende landschap met een vér
blakenden schemergloed.
Duizenden stonden daar in den omtrek, het grootsche schouwspel in angstige
verbazing aan te staren, machteloos, door de majesteit van die ramp als met lamheid
geslagen. En rondom den gloed, sprongen en dansten woest schreeuwende wezens,
rauw huilend, in een wild armengezwaai, als spookgestalten in de dolste
bacchanaliën der duisternis.
In den omtrek, onder de star-toekijkende, in angst wegzwijmelende toeschouwers,
hing de stilte van den dood.
Boven de blokkig-bonkende gebouwenmassa klommen immer de vlammen hooger
en hooger. Alles was langzamerhand in lichtelaaien gloed gekomen, breeder en
machtiger uitslaande bijwijlen onder de dreunende instortingen.
Het rumoer was stil-aan gaan uithijgen en de woestheid verlamde, gesmoord
onder een instinctmatig-aanhoudend besef van verantwoordelijkheid. En toen trok
langzaam, schuchter bijna, de reusachtige menschenzwerm af, als een groot, zwart
leger, door de rangen der stomme toeschouwers heen, de aandonkerende velden
in. Op hunne bonkende ruggen wierp de eventjes slinkende gloed, zijn akelig rossig
licht, als de sombere aureool van hun aftocht. En wanneer de duisternis hun lange,
dicht-drommende rangen heel en al had opgezwolgen, weêrklonken, in de verte,
aarzelend en verward door elkaar, de eerste tonen der Marseillaise....
Onder de omstaanders kwam toen opeens eene machtige be-
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weging. Een angstig geroes van verward door elkaar zeurende stemmen, steeg op.
In de verte, hoog op den steenweg, weerklonken, in dreunend getrappel, hoefslagen
van hollende paarden. En in den rossigen brandschijn kwam de gendarmerie
stormsnuivend aanrennen als een orkaan, de groote mantels wijd-uitflakkerend,
eene onweêrswolk gelijk.
Langs alle zijden stoven de toeschouwers huilend uiteen, het zwart-duistere van
den nacht in.
Diep in de verte, aan de kim van het bloedig-schemerende landschap, klonk het
toen, uitstervend, in eene laatste, uitroezende aangolving van stemmen:
.... armes, citoyens!....
Formez.... bataillons!....

IV.
- Jean-Pierre!
- Colas!
Een handdruk werd tusschen de beide mannen gewisseld, beteekenisvol.
- Phrasie gezien?
- Neen.... Maar mijn vrouw....
- Goed! goed!
- Colas! - Gisteren, he?
- Ssst!....
En de beide mannen keken om, wantrouwend, als vreesden zij te worden gehoord.
Langs den kleinen, zwarten weg, enkel een paar stappen breed, kwamen dien
morgen, in wolken van opwarrelend stof, honderde mannen traag aanslenteren,
schijnbaar doelloos. Zij gingen altijd verder, eerst langs den spoorweg, met een
mompel-geloop dat tusschen de rangen wegstierf, en klommen toen, loom en zwaar,
een breeden zijweg op, naar het naburige dorp toe....
In de matgrijze lucht hing een sensatie alsof de dood, in die zwarte streek, alle
gerucht onder hare bevriezende nabijheid had gesmoord. Over den harden,
stofferigen weg kraste alleen, in drukkende eentonigheid, de schorvoetende gang
der lange, onophoudend aangroeiende rij.
Plotseling stond zij stil. Honderden koppen keken nieuwsgierig
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boven de anderen uit en een lang geroezemoes van verwarde stemmen liep, eene
wijl lang, door de dicht opeengedrongen rangen.
- Ehwel? kreten vele monden.
Diepe stilte volgde.
Toen weerklonk het, van groep tot groep, mat en klankloos bijna, als een
ordewoord:
- Naar de vaart!
- Naar de vaart!
- Vooruit!
En gezwinder dan zooeven, in een steeds luider en opgewekter oproezen van
helle stemmen, kwam de massa weêr in beweging en schreed verder de baan op.
En altijd stapten zij door, zwaar en log, in hardnekkig-eenzelvige cadans, velen
onder hen ietwat inschrompelend reeds onder een jarenlangen, rusteloozen arbeid,
die zich op hunne afhangende schouders had neêrgetast, hun lenden had geknakt,
hun gansche gestalte langzamerhand naar den grond voorover plooide. En boven
hunne ruw-uitgehouwen koppen blonk thans de voorjaarszon, flets en waterig, in
een nimbus van mist en angst.
Van lieverlede was weêr een drukkende stilte onder de traag voortstrompelende
massa ingevallen. De pijpen waren als van zelf uitgedoofd en in de diepe vestzakken
geborgen. Over de trekken van al die mannen had de ernst zich stil-aan neêrgelegd
in harde lijnen, die aan hunne koppen eene uitdrukking gaf van koppig doordrijven,
van hardnekkig willen....
Daar klonk, in de nabijheid, het schetterend klaroengeschal van het leger.
De eerste groepen waren nu vóór de kleine vaart gekomen en hielden daar halt.
Stil-aan kwam toen ook de gansche groote bende toegestroomd, sprakeloos en
traag, en weldra bevond zich daar eene dicht opeengedrongen, zwartgroezelende
massa.
Aan de overzijde, op enkele passen afstands van den oever, stond eene kleine
afdeeling infanterie, de wapens afgezet. Vèr af, langs beide zijden, hadden groepen
vrouwen en kinderen zich bij een gescharreld en staarden de werkstakers en de
soldaten aan, met wijd opengespalkte oogen, als in een bang-aantrillend voorgevoel
van dingen die gebeuren moesten.
Een tijdlang hing eene onrustige stilte in de lucht.
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Toen voer plotseling eene lange schudding door de zwartbonkende menigte die
daar stond als eene aanhoudend-toenemende bedreiging. Stemmen beten knappend
door de lucht en tusschen die reusachtige samenrotting roesde haat en brutaal,
passie-borrelend geweld.
Eerst aarzelend, toen meer bepaald en steeds aanzwellend, brak eindelijk een
razend gehuil en gejouw los.
Onmenschelijke verwenschingen werden uitgebulderd tegen de gewapende macht
die daar aan den anderen oever stond, schijnbaar kalm, afwachtend de
gebeurtenissen.
- Smijt ze dood! weerklonk het achteraan. Smijt de lafaards dood!
- Smijt ze 't water in! riep men weêr elders. - Luiaards! luiaards!
En de kreten en de vermaledijdingen namen toe, en in de ongerepte stilte van
den lente-ademenden uchtend, klonken zij akelig op, in eene aanzwelling van
schorre, nijdig-verward door elkaar razende stemmen.
Aan de overzijde stonden de soldaten, altijd roerloos nog, de oogen
onafgewend-turend op de groezelige massa gericht.
- Smijt ze dood! riep men weêr langs verschillende zijden, nadat het rumoer
langzamerhand was gaan liggen. En onder die onrustig-woelende zee van menschen,
kwam eene hortende beweging, meer en meer, - een steeds toenemend opbonken
van bleek-grauwe koppen waarboven gespierde vuisten gebald uitstampten, in
dreigende, stokkerige cadans.
Opeens, in een automatischen zwaai bijna, en spontaan als de weêrlicht, vloog
eene wolk steenen, onder een helsch rumoer, naar de soldaten toe.
De officier had, koortsachtig-snel, den degen getrokken en was de helling der
vaart afgedaald, de voeten in het water. En uit al de kracht zijner longen poogde hij
tot het volk te spreken. Maar zijne stem brokkelde weg in het bulderend gehuil.
Uit de rangen der soldaten werden een paar mannen weggehaald, met
bloedsijpelend gelaat.
Nu steeg het rumoer uit de oproerige menigte op in een majestueus opdreunen
van duizenden stemmen, zwellend-loeiend als een ruw-invallend orkaan.
De soldaten hadden de wapens aangelegd, brusk en kort.
- En joue!....
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Het klonk lang en scherp, bijtend bijna.
Als instinctmatig week de woelzieke samenrotting een stap achterwaarts en een
diepe stilte kroop tusschen de rangen heen.
Maar toen zwaaiden weer duizenden vuisten boven de woest schreeuwende
koppen uit en eene nieuwe wolk steenen vloog over de vaart.
- Feu!
Eén knal, - ratelend, kort en koud, met een doffen, akeligen weêrslag in het
heuvelige landschap rondom....
- En joue!
Eén vermaledijding, rauw ophuilend uit schor-heesche kelen, als toegeschroefd
door een bloed-stijvenden schrik, door het plots martelende besef van vernietigende
machteloosheid....
In de voorste rangen waren menschen gevallen, zielloos-plomp, voorover, de
vaartglooiïng af, met de koppen in het water, neêrgebliksemd door de spontane
losbranding.
En onder die zwart wemelende massa ontstond plotseling eene beukende,
reusachtige beweging. Eén hortende links- en rechtsomkeer was het, en dan een
woest gedrang, huilend en vloekend, één titaneske vermorzeling van rompen zich
opwringend boven rompen, met wanhopig armengewriemel en hardnekkig
opbonzende koppen, - het razend wegvluchten eener menschenmassa, met daling
en stijging als in een wegspattend rollen van golven.
En hijgend zweepten zij elkaar op, radeloos, in pletter-gedrang, den
zwart-stofferigen weg op, met nijdige worstelingen aan ieder huisje om er binnen
te geraken, of daar achter een veilige beschutting tegen de kogels te vinden.
Eén vluchten werd het, met dezelfde furie als den vorigen avond bij het
stormenderhand overrompelen der glasblazerij....
En onder de achterblijvers, bovenmenschelijke krachten inspannend om de uit
elkaar stuivende wriemeling te volgen, kwam er gewankel en gestrompel. Enkelen
vielen op de knieën, richtten zich pijnlijk weêr op, om eenige schreden verder, met
wijd uitstrekkende armen neêr te ploffen, het gelaat plompend in het zwart-mulle
stof der baan. En daar bleven ze liggen, roerloos, dood of stervend....
Uit de vaart, waar lange, kronkelende strepen bloed door het effene, wit-glimmerige
water liepen, als een doffe marmeradering, werden de dooden opgehaald en zwijgend
weggebracht. In de verte
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raasde het rumoer der vluchtenden langzaam uit in een lang en verzwakkend
jammergehuil....
Toen viel weêr de stilte van den dood in de zwarte streek....

V.
Sprakeloos en ontzenuwd stond Jean-Pierre vóór de kleine woon van Colas. Met
den punt van zijn zwaren stok had hij eventjes aan het venster getikt.
De deur werd opengerukt.
- Phrasie!.... zei hij, klankloos....
- En Colas? riep zij, - Colas?.... Waar is Colas?....
De angst trilde in pijnlijke trekken om haar regelmatig-mooi gelaat.
Jean-Pierre haalde de schouders op, moedeloos.
Maar zij sprong plotseling op hem aan, schudde hem geweldig bij de schouders
en kreet hem, vlak in 't gelaat:
- Colas! Colas! Waar is Colas? - Was hij ginds?....
Hij stond vóór haar, dom-staroogend, sufferig bijna, en gewildkalm brommelde
het van zijne lippen:
- Weet gij, Phrasie?....
- Wat? - De botsing met de troepen?.... Als de wind werd het hier rondgestrooid....
Dooden? - Gekwetsten?
- Ongelukkiglijk, - veel! Verschrikkelijk veel!
- En Colas? snauwde zij hem nogmaals in 't gelaat, - was hij er bij? - Gekwetst?
- Dood?
De woorden wilden hem nu niet meer uit de keel en weêr had hij dat hopelooze,
vernietigende opschokken der laag-afhangende reuzenschouders.
Toen week zij een stap achteruit en hield zich aan den deurstijl vast, als ging zij
neêrstorten.
- Zeg, Jean-Pierre? Spreek!
In zijne oogen kwam de uitdrukking van een onuitsprekelijk wee.
- Dood?
- Ja!....
Het was als viel haar plots een mokervuist in de volheid van haar gelaat,
goudvonken spattend in hare glazig-stijve oogen die strak in die van Jean-Pierre
gevestigd bleven.
- Dood! kreet ze toen, zóó schor dat Jean-Pierre de ijskoude zijn merg voelde
doorrillen.... Dood! Dood! - Zijt ge daar zeker van?
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- Heel zeker!.... Ik zag hem.... Ik voelde de kilheid van zijn gelaat.... Hij keek zoo
leelijk, - zoo vervaarlijk leelijk!
- O, de moordenaars! De moordenaars!....
Door haar vleezig lijf, grof-omlijnd als dat van een man, voer een bruske rilling,
als ademde de dood haar plotseling zijn ijskoude in den nek. Toen wreef zij even
met de hand over het gelaat en staarde weêr Jean-Pierre aan, met stijf kijkende
oogen.
- Waar lag hij? vroeg zij, zonder eigenlijk te weten wat ze zei.
- Aan de vaart. - Een kogel vlak in de borst, - hier.
En hij wees met den vinger, onder het sleutelbeen links.
Snikkend bijna, vervolgde hij toen:
- Morsdood op den slag!.... Met zijn kop in 't water....
Zij strekte plots de armen uit en plofte neêr, als levenloos.
Het gebeurde zoo in eens dat Jean-Pierre er niet aan dacht haar behulpzaam te
zijn. Wezenloos staarde hij haar aan, vast overtuigd dat de schok haar had
neêrgebliksemd.
Langzamerhand echter, ontstond er bij haar een lichte beweging. Stuiptrekkend
schokten de beenen eene wijl lang, en toen keerde zij zich plotseling om, het gelaat
in de over elkaar gekruiste armen verborgen.
Jean-Pierre verliet stil het vertrek.
Toen barstte zij op eens in een luid, zenuwachtig snikken uit, terwijl zij het gelaat
dieper en dieper in hare armen wrong....
En zóo bleef zij daar liggen, langs den grond, lang uitgestrekt....

VI.
Dien nacht waren versche troepen aangekomen en bij het eerste morgenschemeren
was de cavalerie de donkere, sombere streek ingereden met schel-klaroenende
fanfares....
Dien morgen, onder een reusachtigen toeloop van volk, samengestroomd uit alle
hoeken der rumoerige streek, werden de doode werkstakers naar het kleine kerkhof
gebracht.
Van het doodenhuisje trok de lange, zwijgende stoet langzaam vooruit langs de
smalle vaart, zilverig-tintelend in de bleeke Aprilzon, langs bleek-groenende oevers,
zacht en frisch opgolvend tegen het vuil-stofferige en droef-zwarte der smokerige
streek....
De scherpe kopertonen van het leger die, bij tusschenpoozen,
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hoog ópschetterden in de heuvelige verte en knallend in de eentonige stilte
weg-echooden, leken een eeresalut hun uit de verte toegeblazen.
In eentonig-tragische rij, schreiend onder de armzalige, zwarte pellen, droevig
opbonkend tegen den zwoelen lentehemel, volgden de lijkkisten elkaar op, de eene
onmiddellijk na de andere.
Honderden en honderden, in traag cadans-gestrompel, liepen den stoet achterna,
devotelijk stil, de koppen neêrslachtig ter aarde gebukt, geknakt onder het
majestueuse van dien rouwtocht.
En zwijgend steeds sukkelde de stoet vooruit, dorpwaarts, schorvoetend in de
akelige stilte....
In de oogen van vele mannen lag een sombere gloed, als de weêrschijn van een
onverwinbaar willen; - bij anderen was het iets als een gedweëe gelatenheid,
stil-berustend in eene onafkeerbare fataliteit. Anderen weêr hadden een bitteren
grijnslach over het beenderig, bonkig-uitspringend gelaat, als vloekten zij, inwendig,
hunne vernederende onmacht tegenover het leger dat dáár, beslister dan ooit, vóór
hen stond en waarvan de klaroenen, rechts en links in de verte, de schrikaanjagende
macht uitbazuinden als een gestadige bedreiging....
Phrasie bevond zich onder de menigte, vooraan, bij de vrouwen en moeders der
andere dooden. Zij wilde, op het kerkhof, Colas een laatst vaarwel toeprevelen en
hare sterk aangezwollen bewondering voor zijn heldhaftig durven....
Na de begrafenis keerde zij niet meer huiswaarts. Met andere vrouwen ging zij
de rangen der werkstakers aandikken, omdat, zei ze, er te veel ellendelingen onder
de mannen waren, die, bij het eerste schot, lafhartig het hazenpad kozen en den
moed hunner makkers niet dorsten steunen.
En in dichte drommen trokken zij toen van dorp tot dorp, pogend solidariteit te
eischen bij de weinigen die nog aan den arbeid waren en ook om standvastigheid
en onwrikbare trouw aan het gegeven woord op te leggen aan hen die,
langzamerhand, hun besluit voelden wankelen en, aarzelend, er begonnen aan te
denken den arbeid te hernemen.
Want, onopgemerkt, tusschen al het brutaal-rumoerige dier beroerde dagen,
kwam, stil-aan, de ellende in vele gezinnen binnensluipen....
En in de stille lucht hing nu iets naars, iets angstigs-beklem-
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mends, onbepaald-vaag als de mist, maar drukkend zwaar de gemoederen der
koensten onder de moedigen....
In één kolenput, trots alles, was men blijven voortarbeiden.
En dien dag zou men er, ook met geweld desnoods, het werkdoen stil leggen.
Nogmaals kwamen zij, in dicht aan elkaar gesloten, zwijgende groepen, de zwarte
wegen afgezakt, naar de mijn toe....
Maar al de gebouwen waren zorgvuldig door soldaten afgezet: een geduchte
legermacht stond daar, dreigend weêr, op het ergste voorbereid. Een weinig verder
op, dorpwaarts, stond de burgerwacht der aanpalende stad, met glim-waaiende
vederbossen.
De eerste groepen werkstakers waren op een voorzichtigen afstand blijven staan.
Vooraan de massa bevonden zich honderden vrouwen, nijdig snapperend, enkele
met zuigelingen op den arm, andere barrevoets, - eenige met verwilderde
loshangende haren en de sombere, onmiskenbare rictus der grauwende ellende
reeds op 't gelaat gedrukt....
En aanhoudend kwamen machtige groepen toegestroomd, zich sprakeloos, als
automatisch aansluitend bij de eersten, vormend alzoo langzamerhand een dicht
opeenstaand leger van opstand en ellende, duizenden sterk....
En allen stonden daar, in haatademende stilte, aangapend de zwartbestoven
gebouwen der mijn, waarboven de kleine stoompijp onophoudelijk haar melkwitten
damp de lucht inspuwde, kort en rhythmisch, in stil-eenzelvig loei-geklaag....
Onder de soldaten was er eene aanhoudende beweging gekomen.
Op dat oogenblik snorden steenen, bij duizenden, door de lucht. Eenige kwamen
tot bij de voeten der soldaten vallen.
En plotseling klonk het weer, kort-snauwend, in de diepe, onheilspellende stilte:
- En joue!.....
Instinctmatig kromp de reusachtige menschenbonk ineen, als voer de herinnering
aan de losbranding, ginds aan de vaart, plots door haar als de koude des doods.
De massa bleef toen roerloos stil, met strak vóór-zich uitkijkende koppen.
Eénmaal nog steeg, uit honderden kelen, een rauw geschreeuw op, als een
laatste, uiterste vermaledijding. En de vuisten die, eene wijl lang, dreigend boven
de grijnzende koppen hadden uitgeknot, waren neêrgezakt, ontzenuwd, machteloos.
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De wapens bleven steeds aangelegd....
Toen, stil-aan, met verward dooreen razende kreten en hatelijke verwenschingen,
slonk de samenrotting uiteen en brokkelde weg in rechts en links afzakkende
groepen....
Alleen de vrouwen bleven staan, hardnekkig.
Phrasie was vooraan. Nijdig schreeuwde zij de wegtrekkende mannen hare
verachting in den rug, terwijl zij daarbij de vrouwen aanvuurde tot een uitzinnig
verzet....
Plotseling dan, als in een wild aanrukkende windvlaag, kwam die gansche massa
vrouwen woest schreeuwend in beweging. Het was één gewaai van heen en weêr
vliegende rokken. En in dolle vaart, als razenden, gingen zij toen op de verderop
staande burgerwacht aanstormen, tot dicht bij de eerste rangen. Als een schild,
hielden velen onder haar de aan den hals vastgeklampte kinderen vóór zich en
beten de gewapende mannen grijnzend haren haat in 't gezicht....
- Voorzichtig! voorzichtig! klonk het, onophoudend, in angstige vermaning, uit de
gesloten rangen.
Maar de vrouwen wilden niets hooren. - Schiet nu, lafaards! - Schiet! huilden zij
honend, als in eene uiterste beleediging.
Phrasie, met loshangende haren, barrevoets, de bovenkleêren wijd opengerukt,
drong toen plotseling vooruit, hare weelderige naaktheid onbeschaamd aan de
gewapende mannen prijs gevend....
- Schiet, lafaards! Schiet.... Ziet, hier! moordenaars! tierde zij, cynisch ruw en
stormde, in wilde vlucht, op de bajonetten aan....
Het was een onverwachte schok. Bloed sijpelde haar over de naakte,
hoog-ophijgende borsten, terwijl hare handen stuiptrekkend naar de geweren grepen,
wringend aan de bajonetten.
- Colas! Colas! schreeuwde zij, altijd door, schor-gerekt en in een hysterische
samenschrompeling, rolde zij voor de voeten der soldaten neêr....
Het schreeuwen der andere vrouwen was in eens verstomd, gesmoord onder het
plotse der gebeurtenis. En met wijd opengespalkte oogen zagen zij Phrasie
wegdragen, door de rangen heen, haar woede uitrazend in een pijnlijk
smartgekreun....
------------------Diep in de verte hadden de laatste groepen afzakkende mannen het schouwspel
aangestaard, in stomme verslagenheid, aan den
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grond gesmakt door de honderden geweren die onophoudend hunne borst
bedreigden....
Dan, in een stil jammergehuil, waren de vrouwen plotseling op de vlucht gegaan,
naar de mannen toe, als gehoorzamend aan een ordewoord. En langzaam
verdwenen allen in een opwarrelende wolk zwart stof, achter de donkere gebouwen,
in de verte....
En rusteloos-droef, altijd door, hijgde de kleine stoompijp der kolenmijn haar
dampgegulp de grauwe stilte in, onophoudend, mat-eenzelvig, koud....
GENT, December 1902.
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Lente-wiegeliedje.
Door Marie Heijermans Jr. - Peers.
Dit zijn voor u, mijn kind, de éérste lentedagen,
Groeten van zon en bloem en kweel van vogelzang,
Geuren en goud-geluid in lieven drang.
Groeitierend kleutertje, 't wordt glanzing om ons henen,
Het stoeit uw lijfje om, als vlinder teer omhuld
Op 't rozenbed van blaadjes fijn gekruld.
O blankzacht kopje - lente is uw leven,
De luwe lentelach leit op uw kleinen mond,
Als val van gouden regen stuift uw haren blond.
Straks liet groen stengellijf de blaadjes wiegen,
Fluister in sluimerslaap van lentewind,
Uw mondje zilver-ademde, mijn doddelkind.
Nu opent zich uw oog en kijkt dit alles aan,
Met staren wonderlijk naar de Oneindigheid,
O, lente en gij m'n kind zijt puurste Godlijkheid.

KATWIJK-AAN-ZEE, Maart 1903.
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Ouderdom.
Door Gerard van Eckeren.
In de muffige broei-hitte onder de kap van den hooiberg scharrelde Peters te midden
der stugge garven. Hij had voor 't gemak zijn klompen uitgedaan, en nu, bij het
rondgetrippel hier en daar, al naarmate er nieuwe bussels om hem neêrkwakten,
prikte het stroo hem door zijn kousevoeten, dat hij zeerig te dansen stond en te
kermen, onderwijl zijn magere beef-handjes in de garven graaiden en ze pasten en
trokken en duwden, dat zijn adem hijgerig uit zijn keel zaagde.
En beneden, op den wagen, stond Gijs en stak maar onverstoorbaar op, met iets
triomfantelijks over zijn rood gezicht, iets krachtig-beslists in het opzwaaien van zijn
gaffel, als in onverbiddelijken spot met zijn, Peters', machteloosheid van hem bij te
houden. Het zweet kriebelde hem langs zijn wangen neêr, en een koude angst ging
door zijn borst bij het zien van de steeds meer om hem heen zich stapelende garven,
die tot een muur werden.
Hij kòn haast niet meer. Een duizeling van benauwing kwam hem voor d' oogen;
- hij verloor het evenwicht en sloeg op de ruige bussels neêr....
Toen hij de oogen opende, bukte Janneke over hem heen.
‘Hier boer, drink 's. De hitte hêt je te pakken gekregen, wâ?’
Met gulzige slokken dronk hij, en zag toen wantrouwend langs Janneke heen
naar omlaag, waar Gijs op zijn wagen te wachten stond, steunend op zijn gaffel.
‘Er zit rêgen in de locht, ge mô oe hoasten as-te nog alles dreuge wilt binnen hên,’
maande Janneke, van onder de kap uit naar de lucht wijzend, waar donkere wolkjes
fronselden tegen 't
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straffe blauw. Vlug-handig, pittig figuurtje in 't vaal-groen jak, schikte zij de kris-kras
tot een hoop getuimelde garven, die de boer niet had kunnen verwerken, om zich
heen, stevig gedrukt, met om en om de arenkoppen, tot een gladden vloer van
dofgeel stroo.
‘Nou kun je er dansen, boer!’ lachte de meid, en langs het laddertje verdween ze
in de diepte, gekte nu met Gijs, die haar met zijn gaffel in de kuiten te prikken trachtte.
Peters, op den berg, trilde van gemelijkheid en woede, om de doening van die
twee, dat gegek en gelach, dat maar niet ophield.
‘Loat ze met vreê Gijs, zeg 'k oe, heur-ie niet jong, wâ 'k dàan zeg, dâ je ze met
vreê loat....’ beval hij van boven, doch zijn stem hikte schor tusschen Janne's gegier,
en ze hoorden het niet. De deern, half-weg de ladder, trachtte de gaffel te grijpen,
die Gijs telkens plaagrig terugtrok en die hij nu, aangestoken door haar aanhalige
schaters, overmoedig te zwaaien begon, dat enkele kippen verschrikt, schuw
kakelend het erf op fladderden.
‘Alo dan Gijs, zie de locht dàan.... We kriegen 't niet dreuge binnen,’ kermde
Peters, trappelend met zijn kousevoeten op het lichtjes meêveerend stroo.
En nu Janne eindelijk beneden was en, proestlachend nog, in 't bakhuis verdween,
piekte Gijs, als haastig den verloren tijd weêr in te halen, twee garven te gelijk van
de wagenvracht en wipte ze den berg in tot vlak voor Peters' voeten. Het mannetje,
volijvrig, wierp er zich op als op een prooi, klauwde er zijn vingers in en moffelde
ze weg tusschen de anderen, securig ze drukkend aan alle kanten.
‘Vooruit, vooruit!’ riep hij, hijgend alweêr, en waarschuwend zing-klaagde zijn
mager stemmetje maar al van ‘we kriegen ze niet dreuge binnen, we kriegen ze niet
dreuge binnen.’
Toen zag hij al gauw dat het niet ging. Gijs, stoer en breed op zijn kar in zijn
paarse mouvest, weerde zich nu weder uit alle macht, en garf na garf vloog den
berg binnen, omstoeide duikeldwarrelend zijn beenen, of plofte tegen zijn borst, dat
hij ieder oogenblik dreigde omver te tuimelen. Het zweet brandde hem op zijn gezicht
en zijn armen schenen lam van het woeste gegrijp om hem heen. De garven wogen
lood; hij kòn niet meer, - en stikkend als in een benauwdheid viel hij voor de tweede
maal plat neêr op zijn borst....
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Gijs had met Janne de rest van den wagen in den berg gewerkt; onder een stortbui,
die uit de verdonkerde lucht nu neêrpletste, waren de laatste twintig garven naar
boven gepikt. Beteuterd, verregenend in zijn verfomfaaid bloesje, stond het boertje
beneden op den hof het opsteken aan te zien, en deemoedig liet hij zich de vloeken
gevallen, die Gijs hem grimmig over den kop goot.
‘Dat het ook verdraaid zijn eigen schuld was; met al zijn gesammel kon hij nog
geen poot verroeren.’
Nu zat hij in de bakkeet bij een knappend vuurtje en droogde zijn kiel en zijn kousen,
die van den regen kletsnat waren. Voor hem, op het fornuis, prutselde het eten, en
een zoetige walm drong in zijn neus, wat hem voor even in een behaaglijke stemming
bracht.
Maar dadelijk dan duwde dat andere zich weêr in zijn denken: zijn graan, dat niet
vóor de bui was binnengekomen, dat bedorven zou zijn, bedorven, twintig mooie
volle garven nu glad-weg bedorven!....
Een lammerig gevoel, een weeheid van huilen moeten drensde op in zijn borst;
en in zijn spijt om de schade overdreef hij, achtte hij niet de sussende opmerking
van Gijs straks: dat het wel losloopen zou, de bovenste halmen alleen maar wat
van 't water geleden hadden; en dan nog, van éen keertje nat zou de boel toch niet
rotten óok.... De zoetige etenswalm werd opeens hem tergend-hinderlijk; de weeheid
hikte steeds hooger in zijn keel; hij snotterde en hij slikte, terwijl hij zijn kousen
droogde, en in jammerend huilen barstte hij nu uit: ‘twientig gaarven.... twientig volle
gaarven.... weg.... stroo voor de vaarkens.... 't was om je te verdoen, om je te verdoen
was êt....’
Het onheil nam opeens reusachtige afmetingen aan; het scheen hem de ruïne
van zijn arme hoevetje, die nu, door zijn eigen schuld, aanstaande was. Hij had niet
meê gekund met Gijs, hij had niet op gekund tegen de brutale kracht van zijn knecht,
die als uitdagend hem met de garven bestookt had, tot hij uitgeput was neêrgevallen.
- O, die Gijs, hoe graag had hij hèm de schuld gegeven, dien jongen, dien knecht,
dien hij had groot zien worden en hem nu was over 't hoofd gegroeid, was over de
kracht gegroeid; hij voelde het hatelijk-duidelijk.
Maar Gijs was onaanrandbaar; Gijs was de overheerscher, die hem met zijn
dagenden blik op een afstand hield; Gijs hoog op
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zijn kar met zijn blinkende gaffel was als de krijgsman op die prent in zijn pronkkamer,
die tergend met zijn voet stond op den nek van een verslagene.
Hij, Peters, voelde zich als die verslagene, die bukkende voor een woeste kracht,
die hij haten kon, doch waartegen hij niets vermocht.
De ruïne van zijn hoevetje! - Als een donkere wolk hing het boven zijn hoofd, zijn
gedachten verwarrend.
En het werd, als was het hijzelf niet meer die de schuld was, doch Gijs, de
kracht-knecht.
Zijn hoevetje. Het hoevetje dat hij van zijn ouders geërfd had, dat zijn trots was,
omdat het was zijn eigendom en niet gepacht. Als jongen had hij er gespeeld,
gewerkt spoedig, gewroet in den grond, gemest, gekruid, onder de straffe slagen
der zon, het nijdige zwiepen van regen. Zijn leden had hij er op voelen worden hard
als hout; zijn spieren hadden gebold onder zijn kiel. - En reeds toen, dat zijn vader
nog leefde, was de stugge wil in hem gegroeid het hoevetje te verrijken, het land te
verbeteren; was het in hem geworden tot een starren trots tegenover de omwonende
boeren, die pachters waren, loontrekkenden! Het hinderde hem niet, dat die pachters
hem uitlachten, hem en zijn vader; ze poovere sjouwers noemden, die liever een
schamel stuk brood aten van eigen schraal gedoetje, dan dat ze het kalmpjes en
maklijkjes afdeden op een gepachte hoeve, waar je het goed hebben kon, een
vetpot, verstond je de kunst maar je ‘heer’ aan de ‘slechte tijden’ te doen gelooven.
- Het déérde hem niet; hij ging hoog, in zijn trots, te midden van al die bluffers; hij
ranselde op de kermissen hun zonen af, als ze 't openlijk waagden hem om zijn
gesjouw te bespotten. Want altijd, onder alles door, had dan het vooruitzicht gelegen,
hem lokkend met vizioenen van een gróóter hof, veel paarden, knechts en vetter
gronden nog.... en dat van hèm, hèm, den jongen Peters.... van hèm, van hèm.
Toen was zijn vader gestorven, en had het alles hem behoord. Doch ongeluk na
ongeluk had hem getroffen. Misgewas, ziekte onder 't vee. Hij had land moeten
verkoopen. Het scheen een oogenblik de ruïne. Maar tot een algeheele vendutie
had het niet behoeven te komen. Hij, met zijn stuggen wil, zijn starren trots, had er
z'n schouders onder gezet en het wankelend boeltje getild boven de misère uit;
hardnekkiger ploeterde hij in zon en regenweêr, tanden geklemd.
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Hij en zijn vrouw, ze leefden voor niets anders dan voor het óphouden, het óphouden
van hun verschamelde goedje boven de dreigende noodzakelijkheid eener
verkooping, een in-pacht-neming dan, een knechtschap. - En het was gelukt. Het
vizioen van den grooten hof wel verschrompelde, doch zij bleven vrij, en door hun
straffen arbeid slaagden zij hun hoeveke weêr tot een zekere welvarendheid terug
te brengen, die hun trots, den voor een tijdje bangelijk weggekropen trots, nu steviger
deed opschieten. De zorg voor dit welvaren, de streelende liefkoozende zorg voor
hun hoeveke werd hun godsdienst. Zij groeiden in zijn bescheidenlijk tieren, bij
iederen knop die in den moestuin ontsproot, ieder ‘keue’ dat geboren werd. In het
huis en de bakkeet deed Guurte haar werk van schrobben en poetsen, bakte de
lange brooden en karnde de melk. Geheele ochtenden was zij bezig in den moestuin;
piekte haar spichtige gestalte in blauwkatoenen zomerjapon, een breedrande
tuinhoed schaduwend over 't wat mager, van zon vervreten gelaat, te midden van
't hoog-klimmend boonen-gegroen. - Ze deed alles alleen. En het was haar trots.
En onderwijl werkte hij op het land, alleen ook eerst, maar spoedig met een hulp,
den jongen Gijs, den zoon van een daggelder, die wel, in den oogsttijd, los werk op
de hoeve verrichtte. - Gijs werd zijn rechterhand; Gijs was gewillig en niet lui; Gijs
ploeterde als zijn boer; Gijs ploeterde méér dan zijn boer. Doch Gijs was een kind,
een jongen nog. Gijs randde hem niet aan in zijn trots van zelf, door eigen kracht
zijn hoeveke óp te houden, met de welvaart van zijn hoeveke de oogen uit te steken
aan de omringende pachters, die vet werden, vetter werden dan hij; maar in
knechtschap.
Toen was zijn vrouw gestorven en dat was een heele slag. Hij had een deern
moeten nemen voor het werk in huis en in den moestuin. - Janne kwam en het ging
goed. Zij randde Peters' trots niet aan. Zij scheen hem, evenals Gijs en evenals de
losse arbeiders die hij wel, als het druk was, in dienst nam, een deel van het hoeveke
zelf, een rad in de machinerieën van zijn hofsteê, het mooi-gladde,
knusjes-glimmende raderwerk, dat zijn geregelden gang ging van dag op dag, omdat
hij, Peters, het door zijne kracht in beweging hield. Hij was het bewegende rad; Gijs
en Janne waren slechts de bewogene.
Zoo waren de jaren gegaan en was hij oud geworden, het staal van zijn spieren
verslapt. En telkens waren het toen kleinigheden
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geweest die zijn stuggen trots belaagd hadden: het besef van op de markt door een
listigen slager te zijn om den tuin geleid, een gevoel van loomheid, dat hem het
ploeteren in zon en regen van lieverlede zwaar ging, spoedig - als hij zich bekennen
moest - te zwaar. Toch hield hij zich star in zijn trots. - Tot nu dezen middag, na het
opladen in den berg, hij het eensklaps fel-duidelijk gevoeld had: hoe hij òp was; hoe
zijn boerderijtje hem had overheerscht; hoe hij niet meer het bewegende rad was,
maar het bewogene.
En deze ontdekking, die vlijmend door hem heensneed, deed hem kreunen van
onwil en angst.

II.
Want ònwillig was hij zijn bezit dien jongeren af te staan. Hij krampte er zich aan
vast als een prooi, waarop zijn leven, zijn gansche lange zwoegende leven hem
recht gegeven had. Hij blies van nijd tegen de indringers, de Jeugd, die het hem
scheen dat hem zijn rechtmatig eigendom ontwringen wilde.
Want Gijs en Janne zouden de ruïne voor zijn hoevetje zijn. Het verlies der twintig
garven, in zijn suffig hoofdje tot een Ramp gedijd, verwarde zich met zijn angst voor
die Jeugd, die de kracht had, en het was hij niet meer die de schuld was van de
Ramp: het was die Jeugd, welke 't hoevetje verderven zou, als zij de macht kreeg.
O, zijn eigene onmacht! O, zijn gulzig opgebruikte krachten! - Hij kon die vroegere
gulzigheid nu haast verfoeien. Er was nu niets meer, niets. Hij was nu leêg, een
simpel karkasje van oud, verwerkt mannetje.
Hij werd achterdochtig. Het begin der ruïne wàs er, mòest er zijn. En hij zocht en
gluurde en loenschte op zijn hoevetje rond, als zocht hij naar waar het verderf begon,
het rotte plekje van waar het snel zich verspreiden zou, over zijn gansche bezit.
Op een morgen over de deel gaande, struikelde hij over Janne's klompen, die de
meid achteloos aan den ingang van 't karnhuis had laten staan; hij viel voorover en
schramde zijn hand; en dien ganschen dag, bij het flauw na-weeën van de pijn,
drensde het door zijn kop: die klompen stonden niet op zijn plaats.... die
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klompen hóórden daar niet.... hij zou Janne zeggen.... hij zou Janne zeggen.... dat
ze....
Met die klompen-historie scheen het te zijn begonnen. Het was als een heel klein,
rot plekje, dat hij had ontdekt in de gladde gaafheid van den dagelijkschen leefgang
op zijn boerderijtje, als een wisje gestoken in de mooi-geregelde wenteling van al
de radertjes door hèm nog altijd in beweging gehouden; een wisje daar met opzet
in gestoken door een geheime, hem vijandige macht, die zijn achterdocht deed
toenemen.
En het scheen of, na dit voorval, van alle kanten zulke machten tegen hem werden
losgelaten; of het aantal rotte plekjes, die zijn goedje zouden opvreten, zouden
wegvreten, dat het als een ruïne zou in elkaâr zakken, vermeerderden met den dag.
- Nu eens was het, dat hij de spoeling der varkens te vet vond; dan vond hij een
kiekentje dood in den hof. Eens slingerde een paardentuig over de deel. - Een
andermaal, dat hij langs de bakkeet ging, zag hij door de ruit, hoe Janneke met Gijs
stoeide, en Janne, Gijs schaterend ontwijken willend, een koffiekan uit de hand liet
slippen, die met kletterend geraas toen stukviel op de plavuizen.
Het scheen hem als een stille samenspanning van die twee tegen zijn hoeve, een
smadelijke slooping van wat hij, jaar aan jaar, met de afbeuling van zijn lijf had
bijeengesjouwd. - En het werd tot een obsessie. Als Gijs met het paard naar 't veld
of naar den molen was, sloop hij als een misdadiger, bang nog dat Janne hem
betrappen zou, naar de deel en snuffelde tusschen het voer van het paard,
onderzocht zijne ligging. Eens had de knecht het beest een bos stroo te veel
gegeven, en dien heelen dag maalde 't hem jammerend door den kop: Gies bestêêlt
me.... hie renuweert me.... ik zel nog als daaggilder m'n lêven eindigen.... o
verschriekelijk, verschriekelijk....
In de bakkeet telde hij de kopjes met gebroken ooren; was er den eenen dag een
méer dan een vorigen, zoo was hij er uren lang van in de war. ‘Guurte brak noit,’
smoespelde hij dan onder het werk door.
Op een avond achter zijn karreschuur dwalend, loerend of hij iets van gebrek
bespeuren kon, zag hij Gijs gebukt staan over een kruiwagen, waarboven een klein
schamel ventje, een daggelderszoontje zoo 't leek, een smoezelig linnen
halve-schepelszak ophield, waarin Gijs uit een anderen, grooteren zak iets glijden
liet. - Mijn
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meel!.... schokte het door Peters' trillend lichaampje, en gehurkt achter een struik
bleef hij loeren, loeren. Een woede wrong zich in zijn keel naar boven; hij had moeite
het niet uit te schreeuwen: Dief! Dief!.... Maar hij hield zich stil, zag het ventje eindelijk
bedaard wegkruien, met een brutaal vuil smoeletje, den mesthoop en het varkenskot
langs, waar hij nog even staan bleef om de zeug met een steentje te verschrikken.
Hij had er, stikkend in zijn woorden, Gijs bij het nacht-zeggen over aangesproken,
doch Gijs, met een smalenden lach, had het heeten liegen. ‘Dat was wel zijn broertje
geweest ja, maar meel?? Hij likte d'r an, an z'n meel. Zijn moêr had goddank nog
wel zelf te vreten, hoor! 't Was zand, niks als een beetje wit zand, dat hij zelf van
bij den Vlieweg wezen halen was. Om te schuren gebruikte zijn moeder dat! Stik,
nou wist-i er alles van.....’
En het boertje had gekrompen voor Gijs en gezwegen. - Maar 's nachts, in het
donker van zijn bedsteê, had hij gehuild als een kind, om dat vreemde, dat sterke,
dat van alle kanten hem belaagde, en waartegen hij zich meer en meer machteloos
wist.

III.
Janne vrijde met Gijs.
Op een Zondag-middag, dat hij onder den pompoenboog van zijn moestuin in 't
zonnetje zat, waren ze beiden in hun beste spullen kordaat daar vóor hem komen
staan en had Gijs het gezegd, met een stem die als een oorveeg was: ‘We gaan an
't verkeeren, boer!’ - En Janne had gelachen, gelachen, als belachte zij hem om zijn
verbazing.
Sedert waren 't openlijke stoeipartijtjes den geheelen dag. In den hof, den
moestuin, over de deel, van overal klonk Janne's uitdagende schater, en als de boer
dan haar rood-geproest snoetje te midden der groene boonen zag, waartusschen
haar handen wild rondfrutselden, dan dacht hij aan Guurtes lange, bezadigde
gestalte, met den grooten zomerhoed, en dan voelde hij zoo eenzaam zich staan
op zijn hoeveke, als overgeleverd aan allerlei machten, die spotten met zijn
hulpbehoevendheid.
Toen begon hem de gedachte aan den dood te kwellen. En hij
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zag zich weêr terug op dien middag, lang geleden, dat hij met zijn vader op het land
gewerkt had. Hij, met het paard, had geploegd, en zijn vader, op een ander deel
van 't veld, trok de eg, die hij moeizaam voortsleepte over de hobbelige aardkluiten.
- Het was een fel-heete middag, en hij, aan 't uiterste eind van den akker, zag de
ineengeschrompelde gestalte van het ouwentje als een donkere vlek tegen de
blauwe lucht.
Toen - nu eerst na jaren stond het hem weêr eensklaps voor den geest - was
even de gedachte door hem heengesneld: als vader stierf, hij is oud, dan zou ik de
baas zijn en dan zou ik.... zou ik.... nog wat harder ploeteren voor een tijd, 'k ben
jong, en dan.... Toen waren de vizioenen opgeschitterd van een grooter hof, veel
paarden, veel land, waarmede hij den simpelen pachters de oogen kon uitsteken....
Een half uur later, dat hij als toevallig omzag, stond het blauwe lucht-veld leêg
tegen den akker; het hobbelende schrompel-figuurtje van zijn vader, trekkende de
eg, was verdwenen. Alleen, nu hij goed keek, ontdekte hij dicht aan den slootkant
de eg en daarboven een zwart hoopje, dat hij niet onderscheiden kon. - En toen hij,
plotseling beklemd, was naderbij gekomen, vond hij 't oude mannetje voorover
gevallen in 't zand, het touw van de eg nog in zijn krampige vingers gekneld, dood.
Zijn witte haren, als zilver in de zon, wuifden licht op den heeten windadem....
Het was, met de jaren, uit zijn herinnering gegaan, doch nu, dat hij zelf oud was
en afgewerkt, kwam het telkens en telkens in zijn gedachten terug.
De dood. - Hij huiverde voor den dood. En telkens als hij Gijs en Janne zag stoeien
of lachen, als hem uitdagend met hun jeugd, grimde die dood hem aan. En als hij
met Gijs op het land werkte, verstikte hem bijna het angstgevoel van nu straks niet
meer meê te kunnen, zich verstijven te voelen en verstrammen en neêr te slaan
tegen den grond.
En o, dan die twee, de overwinners! Zijn vader had hèm gehad om het hoevetje
óp te houden, óp te houden boven de schande van een verkooping en daarna
pachting, - maar hij, hij had niemand. En hij zag zijn bezit al verwaarloosd, verslonsd,
dan verkocht, ingeslokt door een der groote pachters-hoeven van rondom. - Zijn
hoeveke. 's Nachts sliep hij niet. De obsessie drukte hem de keel. Overdag kon hij
niet werken meer.
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‘Je wordt oud, boer. Ik zou d'n rommel maar verkoopen....’ had Gijs eens gezegd.
Op een morgen door het dorp gaande, met langzaam-sloffige pasjes, de tallooze
kwellingen rondspokend in zijn hoofd, hoorde hij zich eensklaps toeroepen van
bezijden den weg:
‘Mergen boer, frisch weertje, wâ!....’
Verrast zag hij op, niet gewoon in 't dorp te worden aangesproken. Het was Arend,
de zoon van een daggeldersweduwe, die op het schrale lapje moesgrond voor het
lage woninkje aan 't spitten bezig, nu eerbiedig aan zijn pet tikte. Arend was groot
en blond. Achter het wrikkelige, bruin-geschroeide palmhaagje, dat het tuintje van
den straatweg scheidde, was hij als een blonde reus in zijn blauw boezeroen, de
schop nu over den schouder.
Peters was blijven staan, gevleid dat hij werd aangesproken, gevleid vooral om
den eerbied in Arends stem, Arends pet-afnemen. Zijn kleinmoed zakte van hem
af en hij voelde zich den ‘boer’ tegenover den simpelen daggelder.
‘'t Es groeizaam weêr, wâ,’ begon hij vergenoegd een praatje, wat neérbuigend,
maar in stil ontzag voor Arends kracht.
De deur van 't huisje werd geopend en vrouw Lammers, de hand boven de oogen
voor de zon, kwam op den drempel.
‘Wil-de-ge niet binnen komen, boer?’ noodde zij vriendelijk. ‘Ik heb juist de koffie
klaar....’
Peters draalde; in zijn achterdocht vreesde hij nog, als voor iets dat hem ook van
hier belaagde. - Maar die menschen noodden zoo eenvoudig, en Arend, de forsche,
blonde jongeman, opende hem al bereidwillig het hekje.
Binnen, in 't propere kamertje, voelde hij zich terstond op zijn gemak. Hij zat aan
de tafel met een dampende koffiekom vóor zich, vrouw Lammers tegenover hem,
wat lang en schraal in haar bleek-verwasschen katoenen jak, maar levendig en
kordaat. Hij moest telkens aan Guurte denken als hij haar aanzag. En naast haar
haar stoere zoon, bruingebronsd door veel zon, nu sprekend over zijn werk, het
lapje grond ook voor hun huisje, waar hij juist wat mest aan 't leggen was. - Als ze
maar geld hadden om wat beter gereedschap te koopen en wat beter mest; verleden
jaar had hun koe nog wat gegeven, maar die was nu dood en geld voor 'n nieuwe
was er niet. En dan langzaam aan 't gedoetje uit-

Groot Nederland. Jaargang 1

665
breiden, het landje van Evers er bij koopen, dat grensde juist aan hun lappie, waar
moeder? Je zou zoo zweren dat 't één spulletje was. En dàn, dan zou het heel wat
anders worden dan dat geknutsel van nu!....
De oogen van den jongen schitterden; hij vulde het kleine kamertje met zijn breede
werkersgebaren. - Vrouw Lammers knikte. En onderwijl ze het boertje een tweede
kom koffie schonk, dacht deze weêr: Krek Guurte....

IV.
Sedert keerde hij er vaak terug. Het was die zekere voorkomendheid, die gulle
gastvrijheid van moeder en zoon, die hem in zijn verlatenheid, de stadige achterdocht
waarin hij op zijn hoevetje verkeerde, weldadig aandeden. Hij begon zich te voelen
als hoorde hij bij hen; als vond hij in hun proper-simple kamertje beveiliging tegen
de samenspanners op zijn hoeve: Gijs en Janne. - En als Arend, zittend bij de tafel,
even uit zijn werk geloopen om te schaften, dan sprak van zijn plannen, van nu tòch
misschien het landje van Evers wel te kunnen koopen, op afbetaling, met zijn breede
gebaren van stoeren werker, - dan vond hij in dien jongen man iets van zichzelven
terug, als zichzelven verjongd, uit den tijd dat hij nog plannen maakte van rijkdom
door noeste vlijt.
Maar wat hem het meest trok was vrouw Lammers. Ze was een vrouw van
ongeveer zijn leeftijd, doch jonger lijkend, nog in de kracht van haar leven. - En
zooals zich beslist, bedrijvig, met een kalme doortastendheid, haar lange, wat magere
gestalte door 't kleine vertrekje bewoog, waar ieder ding zijn vaste plaats had, riep
ze levendig voor zijn geest terug zijn Guurte, die met datzelfde rustig-besliste nu
lang geleên over zijn hoeveke ging en er alles bedisselde, te zamen met hem slovend
in dien stuggen trots van dat hoeveke vrij te houden.
En langzamerhand was in hem de gedachte gegroeid. - 's Nachts, in 't donker
van zijn bedsteê, peinsde hij er over, en 's daags onder 't werk wentelde hij het rond
in zijn hoofd. - Als Peetje Lammers eens zijn vrouw werd. - Hij trachtte verwonderd
te zijn over zijn eigene veronderstelling, maar het lukte niet. Hij voelde het niet als
een groote gebeurtenis, die als een muur zou staan
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tusschen toekomst en verleden. Want als hij aan Peetje dacht, zag hij Guurte; als
hij zich Peetje trachtte voor te stellen op de deel of in de bakkeet, zag hij er Guurte
de varkens voeren of de pap roeren op het fornuis. Ook Arend, vrouw Lammers'
forsche zoon, bracht in dit denken niets verwarrends. Arend op het land of in den
stal was hijzelf verjongd, met dezelfde wenschen, dezelfde verlangens die hij als
jongeman gehad had. - Gijs en Janne, dat waren de krachten waarvoor hij bang
was, die hem in gansch hun doen om zijn oud-zijn smaalden; ze waren de geheime
machten die onder zijn hoeveke groeven, hier, daar, aan alle kanten, tot het zou
instorten. Maar Peetje en Arend, het scheen hem, of ze tot het hoeveke behóórden
en of zij het, door hun kracht, tegen de overweldigers zouden kunnen beveiligen.
Toch draalde hij nog eenigen tijd met zijn vraag. Doch toen hij het eenmaal gedaan
had, hakkelend en zenuwachtig kauwend op zijn pruim; zij hem gul, verrast-blij
lachend haar hand had toegestoken, - nu begreep hij zijn eigen dralen niet. Nog
dienzelfden avond had hij Gijs en Janne het nieuws medegedeeld.
Janne had den boer aangekeken als geloofde zij haar ooren niet; daarna had ze
beduusd gefriemeld aan een slip van haar schort. - Doch Gijs was bleek en daarna
rood geworden, van drift.
‘En da's den dank da' me kriegen voor ons geploeter en gesjouw. Da' te je
wegsmiet an zeu'n slet, 'n áarrebeierswief! Noe wilte uns wel wegbonzjoeren niet?
De straat upzenden azze bêst. Maar wacht, dat zou je berouwen, let op m'n woorden,
dat zou je berouwen!....’
En woedend, met oogen die 't oudje weg deden krimpen van schrik, ging hij de
kamer uit, den hof op, de deur met een slag achter zich in 't slot gooiend.
Besuizeld was het boertje blijven zitten, starend naar de nijdig toegeflapte deur, met
onnoozel-open mond van niet begrijpen. Gijs' ruwe woorden stommelden nog rond
door zijn hoofd, als bonkende keisteenen, die hem zachtjes voor zich heen steunen
deden, zijn hoofd met beide handen omvatten. Om hem schimmerde de bakkeet in
't karig rosachtig schijnsel van 't pietrig olielampje aan den spijker bij de deur, de
holle ruimte vol schaduwen, die langs het zoldring-gebalkte kropen en de grauwe
plavuizen gleden, als was 't vertrek vol vreemd onzichtbaar leven, dat hem beloerde
als met duizend donkre oogen. Het boertje, ingezonken op zijn stoel,
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als geknakt in zijn slappig blauw-linnen wammes, waarmeê hij zóo van de deel
gekomen was, vóelde als 't gestaar dier oogen op zijn rug, neêr-dreigend van uit
de schaduwhoeken tusschen de balken boven zijn hoofd en loenschend in 't glassig
geglim van 't donkervierkant venster, waarachter de nacht stond, groot en zwijgend.
Peters richtte zich wat op, zag schichtig rond; luisterde in de stilte of Gijs wel
werkelijk vertrokken was.... Maar 't bleef alles geluidloos; alleen een koe loeide even
klaaglijk van uit den stal.
Toch bleef hij wantrouwend, stond langzaam op en slifferde op zijn kousevoeten
over de steenen de bakkeet rond en zocht met klein-geknepen angst-oogjes onder
de tafel, achter 't fornuis, of de jongen zich niet ergens mocht verstoken hebben.
Met het lampje zoeken, waarvan hij de pit te walmen draaide, durfde hij niet, uit
vrees dat het uit zijn bevende vingers zou neêrkletteren op den grond.
Maar de bakkeet was leeg; het geloer der oogen scheen plaats te maken voor
de bekendheid der dagelijks-geziene kamer-dingen; hij zag er - een paar maanden
verder - de besliste figuren van Peetje en Arend al òmtasten als ginds in hun nederig
huisje; en een kleine moed van zich nu niet meer alleen weten, deed hem zijn vuisten
ballen en hem van verslikte woede grinnekend mummelen van ‘wacht maar, de
krengen, ze wouën z'n goedje wel opvreten, hij en die meid; maar wacht maar, als
honden zou-d-i ze van zijn hof afsmijten, zou Arend ze d'r afsmijten! En geen
krummeltje kregen ze van zijn erfenis, geen onnoozel centje, en geen vierkante
metertje grond!’

V.
In het dorp werd er druk over 't nieuwtje gepraat. 's Zondags, op het dorpspleintje,
bij het uitgaan van de kerk, staken de boerenjongens hun glimmend-gepomadeerde
vlaswitte koppen op een kluit en schamperden over 't geval: die ouwe paai van de
‘Gerst-hof’ die nog naar een wijf vreê. - De boerinnen, zwaar-breed in haar gekleurd
Zondagsgoed het kerkportaal uitschommelend, schudden meewarig haar roode
gezichten, om strijd die Peetje beklagend, altijd zoo'n flink wijf geweest al had ze 't
dan krap; zich weg te smijten aan zoo'n suffen vent!
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En tusschen de lippen klokkend van tsja, tsja, waar een mensch al niet toe komen
kon om 't lieve geld, al was het dan om een lappie grond dat het ploegen nauwelijks
waard was, schommelden ze verder de dorpsstraat af, in 't belekkerde vooruitzicht
van zoete Zondagskoek en heete koffie, - de straat, een kwartier later, weêr
verlaten-grijs met zijn hobbelige keien in de felle zon....
Het huwelijk was nu tot op veertien dagen bepaald. De tijd welke er gelegen had
tusschen dien bewusten avond en nu, den eersten bruidsdag, was voor Peters in
vreezen en beven voorbijgegaan. Wel had Gijs niets meer gezegd dat op een
schimpwoord geleek, veel minder iets gedaan dat de vervulling kon schijnen van
zijn bedreiging; had den volgenden dag gewoon zijn werk verricht, doortastend-flink
als altijd, over den hof en in de karreschuur lawaaiend met het gerei, dat het was
als smeet hij met zijn jongbruske kracht om zich heen, - maar in den blik waarmede
hij soms - ineens stil - kon kijken star voor zich uit, onder 't schaften, als hij met de
koffiekom tusschen zijn handen in de bakkeet zat, een eindje van den boer, die hem
telkens tersluiks van terzijde opnam, en geen oogen hebbende voor Janne, die
zwijgendbedrijvig 't vertrek met haar forsche doening vulde, in dien blik zijner oogen
was het of iets broeide, als een donkere schittering van vijandigen haat, die vandaag
of morgen zou kunnen uitbarsten. In tegenstelling met vroeger was hij karig in zijn
woorden geworden; gekken met Janneke, wat Peters vroeger immer zoo ergerde
in 't gevoel van er buiten te staan, zijn niet-meer-begrijpen van die hem begekkende
jeugd, hij deed het niet meer, zat maar stil zijn koffie te schommelen in zijn wijden
kop; af en toe - zijn oogen nu in een plotselinge aandacht die van ver te komen
scheen - met spitse tuiting van zijn anders immer stroef-gesloten haar-lippen golfjes
en kuiltjes blazend in 't dun-bruin nat.
Ook Janne was stug, zwijgzaam, met vaak roode kringen onder de oogen, als
had ze geweend. Soms kon een gevoel van medelijden Peters bevangen, als hij
haar, de vroeger dikwijls uitgelatenvroolijke meid, zoo zag; maar dan was het dadelijk
de steeds vaag in hem bevende angst om dat dreigende, dat broeiende, dat wat
Gijs achter zijn starre zwijgen als opgesloten hield, wat die meêlijstemming
verwrangde tot giftige bitterheid, om die beiden, dien jongen en die meid, die hij van
de straat had opgeraapt en die hem
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nu zijn goedje hadden willen ontstelen, gevlast hadden op zijn dood, zijn erfenis!
Krengen, krengen, allebei!
Toch had hij, een middag dat Gijs naar 't land was en hij met Janne alleen op de
deel, waar zij 't kalvervoêr aanlengde, met roode schrei-oogen weêr, in een plotseling
herleven van oudemannetjes-meewarigheid zijn hand op haar schouder gelegd en
gemummeld van dat ze niet verkeerd begrijpen moesten, van dat hij ze natuurlijk
in zijn dienst houden zou, Gijs en haar; wie weet of 't spulleke niet zou uitgebreid
worden en dan was er werk genoeg voor Arend en Gijs en hemzelf, voor àllemaal.
Alleen, of hij trouwen woû was toch zijn zaak, nietwaar? Daarom behoefden ze
elkaâr toch geen kwaad hart toe te dragen.
Maar de meid had, als ongeduldig, zijn hand van haar schouder geschud, had
zwijgend het blauw-grijs kledderklokkend voêr overgegoten in den kalvertrog, welks
schuin-opstaande, beklonterde houtschotten wel aangevreten leken door een witte
schimmel. En even, terwijl ze nu de deel afging, hadden haar oogen hem stekend
blauwkoud aangeblikt, als met een vijandigheid, die hem ontzet een oogenblik deed
wankelen, zoodat hij zich vast moest grijpen aan de betimmering van 't zwijnskot.
En toen hij - dienzelfden avond - toevallig in den schemer nogmaals op de deel
kwam om naar een zieke koe te kijken, vond hij bij 't licht van een stallantaarn er
Gijs staan, breed op zijn klompen, den rug naar hem toe, zijn stiere-nek gebogen
over 't ijzeren plat van een schop, dat hij aandachtig bezag.
Geruchtloos was de boer teruggeslopen, het donkere buiten in, rillend.
En sedert zag hij nog alléen het valsch geblikker van dat schoppeplat in Gijs'
knoestige handen, en dien harigen stiere-nek er in vreemde aandacht overheen
gebogen....

VI.
Dien morgen was hij met Peetje naar 't stadhuis gegaan om zich te laten ‘opschrijven’.
De bruidstijd zou zonder feestelijkheden voorbijgaan, was er besloten, met het oog
op hun beider al gevorderden leeftijd. - Arend had met behulp van een paar buren
de groote kamer in 't voorhuis, die na Guurtes dood maar zelden
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meer gebruikt werd, omdat er ‘zoo'n lijkelucht hing’, had de boer altijd gevonden,
met wat groen en papieren rozen versierd; enkele dorpelingen waren komen
feliciteeren - niet veel, daarvoor lag Peters' hofje te ver buiten de kom - en er was
daarbinnen, terwijl buiten de lucht zwoel en drukkend van opkomend onweêr hing,
gerookt en jenever en chocolade gedronken, die Janne schonk uit een grooten
witten ketel. - Maar daarmeê was het uit geweest.
Nu was het avond; de bruid was met Arend vertrokken, en de hof lag stil en klein
in het wijde donker. Het onweêr kwam snel opzetten. In de benauwde zwoelte die
stikkend over de landen hing, was als een vreemde afwachting, die af en toe ritselde
in de spokerige struiken, welke bang-geheven stonden, als met een trillende siddering
in hun duizende bladvingers.
Bij tusschenpoozen aan de verre kim, was het een even-oplichten van den oranjen
bliksem, met aanvankelijk dan nog lang daarna het ratelen van den slag,
verrommelend over de wijdheid van het wachtend land.
Op de weiden staken de paarden de koppen in de lucht, bliezen schichtig door
de neusgaten, zwiepten rusteloos met de lange staarten; koeien, staande aan de
smalle slootjes, welke flets-grijs den verbleekten hemel weêrkaatsten, loeiden
tragisch óp in den nacht. Hier en daar op het vlakke veld verhief zich een molen,
een hooischelf of ook wel een gansche hoeve, schimmig dreigend, als met te groote
vormen tegen de lucht.
Soms trad uit een der binnen-lichte huizen een boer naar buiten en wachtte, naar
boven ziend, den bliksem, terwijl hij telde: een.... twee.... drie.... vier.... tot de slag
verrommelde ginds over 't Vliebosch.
Het onweêr naderde snel.
Peters had zijn bruid en aanstaanden zoon tot aan de kom van 't dorp vergezeld;
toen had hij haastig afscheid genomen, was teruggekeerd, bang dat de bui hem
overvallen zou. - En nu hij daar zoo alleen liep langs den binnenweg, die hem den
afstand verkortte maar ook eenzamer was dan de straatweg met zijn lichtuitstralende
boerenwoningen, besloop hem langzaam, als een gluiperig dier over zijn rug, een
huiverige griezeling voor 't holle, onheilspellende duister waarin hij zich voortbewoog,
berouw al voelend dat hij toch maar niet den straatweg genomen had,
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waar 't minder donker was dan hier tusschen de opene landen.
En voortgaande, in zijn te wijde Zondagsche schoenen, sloffend door 't mullige
zand van 't paadje, dat zich met bobbels en reten hier en daar van wagenwielen,
voortslingerde tusschen de aan alle kanten reeds gemaaide velden, was 't een zotte
warreling in zijn hoofd van allerlei dingen: de papieren rozen waarmeê zijn kamer
- Guurtes kamer, waar altijd die lijklucht had gehangen - was versierd, het glimmende
gezicht van vrouw Dolkamp van de ‘Vliehoef’, zooals ze daar onder den spiegel
gezeten had en met kleine slurpjes haar chocolâ gedronken, de lodderige
water-oogen van de zieke koe, de stem van burgemeester toen hij hun het formulier
had voorgelezen, en die raadhuiskamer met de groene gordijnen en stoelen, waar
hij eens, lang geleden, toen hij nog een jonge kerel was naast Guurte had gezeten,
- en dan plotseling, als met een wilden sprong in zijn hersenen: Gijs, zooals hij daar
op de deel had gestaan onder de lantaren, aandachtig kijkend naar dat schoppeplat,
dat hij draaide en draaide naar alle kanten....
Af en toe bleef Peters stilstaan, uitpuffend, zich met zijn zakdoek het zweet van
't gelaat wisschend. Lastig toch als je zoo ver buiten 't dorp woonde, en 't was nog
duvels heet voor de bui doorbrak. - Hij staarde over 't wijde donker der velden,
schimmerig van korte stoppels, en hij zag, nu en dan, zich ginds den bleeken hemel
opensplijten voor de oranje licht-flitsen, met nu er al sneller en sneller op volgend
den slag. Na een enkele seconde was het dan weêr donker, met als nuchtere gele
prikke-puntjes nu alleen tegen 't diepe zwart, de lichtjes der verspreide hofsteden.
Opeens schokte hij stil, van een schrik als door een klauw omgrepen, die hem
zijn oogen spalkte, terwijl hij bevend achteruit deinsde. Daar.... in die droge sloot....
onder dat bruggetje.... Gijs.... die op hem loerde!....
Hij hijgde zwaar; het was of zijn adem zijn keel niet meer uitwilde, in zijn strot
verstolde tot een dikke, benauwende prop. - Maar 't volgend oogenblik grilde het
bruggetje, de slootholte in een blindend licht, dat drong tot in de verborgenste
hoekjes. Dadelijk het duister weêr.
Diep ademde Peters op. Er was niets....
Toch, de angst verliet hem nu niet meer.
Als een lichte wind begon het hem om de maag te waaien, datzelfde gekke gevoel
als hij wel kreeg wanneer hij wat dicht
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op den wanmolen stond. Toch was het nog anders ook, beklemmender, waaide en
waaide het nu als een weeë duizelangst door hem heen.... voor iets.... dat hem
wachtte.... dat van uit het donker bij zijn hoevetje loerend op hem te wachten lag....
Gijs.... met zijn schop!!...
De klauw had zich weêr om zijn keel gegrepen en 't werd hem of hij zich langzaam
sloot, langzaam uit zijn keel den adem wegkneep.
Maria! Heilige Moeder! schreeuwde zijn angst. Waarom liep hij hier zoo alleen in
het duister, als een oud, wrakkig mannetje, met die ruimte, die ruimte van alle kanten
om hem heen! En Gijs.... die loerde op hem.... met zijn schop!!!....
Hij struikelde voort; als een wild-dollende angst wervelde nu door hem heen; en
meê, meê voor zijn de zwartheid instarende schrik-oogen, wervelde, tolde, bliksemde
Gijs met zijn schoppeplat, het venijnige, valsch-blikkerende schoppeplat. Dan sloot
hij zijn oogen om het niet te zien, maar het tolde en blikkerde en wervelde voort, als
razend. - En daar was weêr dat gebonk als van keien tegen zijn hoofd van die
woorden, de hoon-dreigende woorden van Gijs: ‘Het zal je berouwen! let op mijn
woorden, het zal je berouwen!....’
Het weerlichtte nu zonder ophouden; de bui scheen boven 't Vliebosch op een
tweede bui gestuit te zijn; de hemel spleet herhaaldelijk tot krochten van een blauwig
licht, waarin spokig alles in 't rond grel opdanste, een volgend oogenblik weer door
't alomdonkere verslonden.
En telkens nu ook schokte het boertje stil. Daar opzij.... op den grasberm....
bewoog iets.... dat zwarte....
Maar in 't licht van den volgenden bliksemstraal zag hij dat het slechts een boom
was, en wat hij voor Gijs' arm had aangezien, niet dan een uitstekende tak. En weêr
ging hij bevend een eindje voort. - De natuur was vol van vreemd leven, als een
groot donker monster, dat zich langzaam om hem heenkronkelde. En zonder
ophouden de gruwe wisseling van spook-licht en duister, in 't ronkend geratel van
slag op slag.
Nu was hij vlak bij zijn hofsteê; moest nog een klein lapje bouwgrond over om
langs de karreschuur heen op zijn erf te komen. - Daar was het gebeurd.
Als nog niet te voren en bijna tegelijk gevolgd van den slag,
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vloog een blaakrende gloed over 't landschap, die voor één seconde alles in lichter
laaie zette, als in een wijden kring van brand: hagen, hekken, slooten, den eenzamen
‘Gersthof’, het schrale akkertje, waar Gijs nog dien middag gewerkt had en zijn
spade als vergeten was blijven liggen....
Een kwartier later pletste de regen neêr.
Toen de knecht den volgenden morgen kwam om zijn spâ te halen, vond hij er den
boer op korten afstand, voorover getuimeld in 't natte zand; een nietig hoopje
Zondagsche kleêren, waarin het slappige oud-mannetjes-lichaam als van schrik
verkrompen, dood....

Leipzig, Dec. 1902.
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Gedichtjes
Door Henri van Daalhoff.
Zomerdag.
Op de stoep voor 't huis,
voor de kleine kluis
zit een blond kindje te spelen.
De vlindertjes dwarrelen
zoo blij in 't rond;
't zonnetje speelt van 't kind
tot den grond:
't is om een kusje te stelen.
Maar zoo af en toe
koert een koekeroe
een groet uit zijn groene kootje,
want aan 't eind van de lucht
komt met wereld-vlucht
een dreigend wolken-zootje.
't Kind spoedt zich heen
voor 't wolken-geween;
en 't zonnetje en de vlinder
hebben hun deurtjes toe gedaan
en van 't buitje geen hinder.
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Veld-bloempjes.
Aan mijn kind.
Ach, lieve teere bloemen,
Wat ziet gij mij vragend aan,
Uw hoofdjes neigen zoo neder
Om zachtjes slapen te gaan.
Bekommert u niet om mijn zorgen,
Maar slaapt tot de dageraad komt,
Dan zal het water u laven
Met eenen frisschen dronk.
Een dronk, uit 't groote koel-vat
Geschept met zoo veel ziel:
Mijn bronnetje van geklater
Dat voor u te klateren viel.
Toe, slaapt nu, lieve kleinen,
Doet zacht uw oogjes toe;
Uw kleine stelen fijne
Maken mij droef en moe.
Sluit nu gerust uw oogen,
't Is immers al zoo laat;
Geen van uw kleine broertjes,
Die nu pas slapen gaat.

Moeder Hanne.
Als de dag in het Oosten
te gloren ligt aan 't land,
dan komt Moedertje Hanne
uit 't oude ledikant.
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En in al de stilte
van 't vroege morgenuur
zet zij haar potje en panne
te zeuren op het vuur.
Dan trekt er van haar schouwe,
uit de groote zwarte piet,
in lange blauwe dauwe
de rook al over 't riet.
En weldra liggen de velden,
haar tuintje met de biet,
in eenzaamheid te droomen
met 't nevelend verschiet.

Boompje in den regen.
't Jonge boompje staat zoo gebogen,
Ik zou wel zijn tranen willen drogen.
Aan ellek blad hangt schittering,
Hij glinstert bij een siddering.
Och kom, mijn teere regenboog,
Dat ik uw tranen-takken droog!....
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Laat licht.
Door Marie Marx Koning.
Met een doffen stomp bonkte zijn vuist neer op de draaibank waarachter hij stond.
Zijn dood-ernstige oogen, blikkerend onder ruige, grijze wenkbrauwen, boorden
door de half-donkere fabriek vol wonderlijke machine-gevaarten en lange
riem-spanningen, anders in stage beweging, nu schimmig stil, naar de mannen daar
vóór hem: allen roerloos, bleek, de spookig verlichte gezichten naar hem heen. Zijn
onderlip stak vooruit; zijn magere kaken van ouden man trilden; zijn hals boog
voorover, terwijl zijn oogen bóórden, bóórden naar de oogen van die andere mannen,
wier meester hij tot nu toe was geweest, of hij door hun oogen heen in hun ziel wilde
dringen.
Er leek niet veel verschil tusschen hem en het donkere werkvolk, doodstil,
verstrooid door de fabriek, waarin maar enkele lampen brandden. Hij had naar het
uiterlijk hun vader, hun broer kunnen zijn. Zijn vuist op de draaibank was pezig en
geel, zijn gezicht moe en uitgeleefd, zijn rug rond, zijn jas slecht gemaakt. Ook had
hij de gewoonte behouden, in de fabriek een los hemd onder zijn jas te dragen.
Toen de stomp uitgedonkerd was in zijn eigen hersens, ging hij met trillende stem
voort:
- Jullie antwoorden niet, hè? Zóó eerlijk ben je niet! Achter m'n rug smoezen en
de koppen bij mekaar steken, dàt kun je; maar niet eerlijk praten, zooals 'n màn
tegen 'n màn praat. Ik sta hier als jullie meester; maar naar rechtmatige grieven zou
ik luisteren, omdat ik dit mijn plicht acht.
Een van de werklui deed een paar stappen naar voren, een
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paar anderen bewogen, tot elkaar fluisterend, wat vreemde schaduwen op de beroete
muren deed schimmen. Achterin de fabriek ging een deur open, een van de lampen
woei neer, een golf tocht gulpte naar binnen.
- Wie komt daar, of wie gaat daar weg? vroeg de man achter de draaibank,
vergeefs zijn blik in de donkerte bij de opengebleven deur trachtende te dringen.
Eenige koppen keerden zich; er werd iets onverstaanbaars gemompeld. Eindelijk
zei de werkman die naar voren was gekomen:
- Breddels gaat heen, meneer.
- Zoo; Breddels; antwoordde de meester met een grimlach: Nou, die màg
heengaan.... Toen, met een gebiedend gebaar: doe die deur dicht!.... Zoo.... Nee!
grendelen as-je-blief.... En.... wou jij iets zeggen, Dirksen?
- Ja, meester.
De man achter de draaibank boog 't hoofd weer voorover, en zei met een sarrigen
grimlach:
- En hij, die Breddels, die mooie òpstoker van jullie, waarom zegt dìè niks? Nou
't er op aankomt gaat-ie weg hè! die mooie redeneerder! Maar zoo doen ze: als ze
den boel flink aan den draai hebben, dan knijpen ze d'r zelf tusschen uit!....Nou?....
waarom praat-ie nou niet?
De werkman, kalm, schokte met de schouders.
- Dat weet ik niet, meester.
- Dat weet ik niet, dat weet ik niet, dat mòèst je weten! Je moest 'm bij z'n lurve
pakken en 'm hier sleepen! Maar weet je wat jullie doen? Je laat je bedònderen door
mooie woorden, holle frasen, van lui die als 't er op aankomt geen bliksem voor je
doen! Je laat je opzweepen tot onrechtmatige eischen....
De werkman deed nog een stap vooruit, schraapte zich de keel en zei een beetje
schor:
- Wij vragen niets onrechtmatigs, meneer.
- Dat kan ìk beoordeelen, niet jij! barstte de oude man los. Je vraagt mijn
achteruitgang, na enkele jaren misschien mijn ondergang! En zal meneer Breddels
jullie dan te vreten geven als de fabriek stil staat, omdat ik 't verdom met verlies te
werken? Voor wie werk ik? Voor mezelf of voor jullie? Wie heeft deze fabriek
opgevoerd tot wat-ie is? Ik, hè: jullie niet! Mìjn hersens en mìjn kop hebben dat
gedaan! Waarom hebben jullie
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een van allen 't niet zoover gebracht? 't Stond je vrij! Niemand belet 't je nòg! Ik ben
óók met niks begonnen! Alloh maar, zet maar 'n fabriek op! Ik zal d'r wel komen
werken! Als knecht heb je 't beter dan als baas. De baas kauwt voor jullie; jullie heb
maar te slikken.... Menschenrechten.... menschenrechten.... voor veertig jaar hadden
jullie allemaal 't recht om te doen wat ìk heb gedaan. Maar je hadt mijn hersens niet!
Onrechtvaardig? Dan is een bùlt ook onrechtvaardig!.... Alles is onrechtvaardig....
als je zoo wil....!
Hij zweeg; zijn lijf trilde; snel veegde hij met zijn zakdoek het verhitte gezicht af.
Weer bewogen enkelen van de mannen en gebaarden er zonderlinge schimmen
op de muren dooreen.
Dirksen deed nog een stap naar voren.
- Als meneer het niet kwalijk neemt, wouen we wel eens wat zeggen.
Een morrend gemurmel kwam achter uit de werkplaats op. Een half gesmoorde
stem riep:
- Dirksen zeit tòch niet waar 't op staat!
De scherpe oogen van den ouden man spritsten vuur. Weer bonkte hij zijn vuist
neer op de schaafbank, met een kracht die zijn heele lijf deed trillen, terwijl hij ruw
terugriep:
- Hou je mond daar!.... Of as je wat te zeggen heb, kom dan naar voren!
En toen 't murmelen niet ophield, nog harder:
- Stilte daar!.... Dirksen zal spreken; en wie na hem wat te zeggen heeft, kan dan
't woord vragen.
Iemand lachte spottend; een stuk metaal rinkelde; daarop werd 't gespannen stil.
Dirksen schraapte zich nog eens de keel. Zijn toch al ontdaan gezicht werd
vaalbleek. Hij zag zijn meester niet aan terwijl hij zei:
- We wouën dan zeggen, meneer, dat we moeilijk gelooven kennen, dat u niet
meer geven kàn.
't Bleef doodstil; niemand bewoog.
- Is dat àlles wat je te zeggen hadt, Dirksen? vroeg de oude man hard.
- Vooreerst wel, meneer; antwoordde Dirksen beleefd.
- Dan zal ik je daar op antwoorden. Ja, ik kàn wel meer geven. Ik kan later mijn
huis verkoopen of er hypotheek op nemen....
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- En je rijtuig afschaffen! riep er een, bang-brutaal.
- En mijn rijtuig afschaffen, loomde de stem van den ouden man zwaar, terwijl hij
een dreigenden oogblik langs de overal verstrooide mannen liet glijden.
- En je land verkoopen! schreeuwde er weer een, wat moediger.
- En mijn land verkoopen, overstemde de oude man 't weer oplevend gemurmel;
en eindelijk even veel en even weinig hebben als jullie.... Een oogenblik wachtte
hij; toen zette hij zijn stem weer uit: maar je denkt toch niet dat ik gèk ben, wel?
Welke reden zou ik hebben om dat te doen? Dacht je dat ik vijftig jaar lang gezwoegd
had, om op m'n ouwen dag te gaan bedelen?
- Laat je luie zoontje dan maar 's voor je werken! riep een onaangename,
beschaafd-brutale stem.
Een groote stilte volgde. Het bleek-gele gezicht van den ouden man werd vaal;
zwarte schaduwen leken er overheen te kruipen. Zijn mond trok krampig naar binnen,
zijn oogen gloeiden: een oogenblik zag hij er uit of hij een moord zou doen. Eenige
malen probeerde hij te spreken, zonder geluid voort te kunnen brengen. Eindelijk,
met moeite, bracht hij schor uit, de gloeiende oogen naar een onzichtbaren vijand
in de verte:
- Wie dat daar zegt is 'n schòft!
Weer volgde een stilte. 't Hoofd vooruit, de zengende blik borend naar den
onzichtbaren vijand, herhaalde de oude man:
- Een schòft zeg ik je.... Er is hier geen sprake van m'n zoon; maar van mezelf!....
Ik ben jullie meester!.... In de fabriek is m'n zoon mijn meesterknecht; meer niet. En
verder zal ìk mìjn zoon laten doen wat ìk verkies!
- Ook maintenéetjes houën zeker, riep dezelfde brutale stem: hèlder, zéker te
treffen.
De oude man voelde 't. Als een schot schoot hem door 't lijf de zekerheid van die
stem; maar de pijn was er niet dadelijk. Zich vooroverbuigend, wou hij weer gaan
spreken....
Plotseling kwam een floers voor zijn oogen.... Hij wankelde en greep met beide
handen naar zijn slapen.... Dirksen en nog een paar anderen schoten toe, geschuifel
en gemompel brak open in de donkere, raadselvolle ruimte.... Maar de oude man
richtte zijn hoofd op, liet de trillende handen op de draaibank rusten, en keek met
saamgeknepen lippen rond, schoon 't hem was aan te zien dat hij niets zag.... Hij
ademde een paar malen diep....
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voelde de spanning die om zijn keel klemde wat wegzinken.... opende langzaam
den mond en zei met een stem die van heel diep leek te komen:
- Ik voel me.... onwel.... Gaat allemaal heen tot morgenavond.
Luider gemor en geschuifel rumoerde los. Half gesmoord achter de hand om niet
herkend te worden, schreeuwde er een: ‘Dà 's gemakkelijk!’; een paar jonge mannen,
jongens nog bijna, trapten om 't rumoer te vergrooten, op een hoop losse ijzeren
hoepels die rinkend tegen elkander scharden en lang na-sjengden; maar de oude
man zag toch de groote, zwarte schaduwen langzaam weg-bewegen over de
muren.... zag de sombere ruimte vol drakige machinevormen zich langzaam ledigen
van menschen.... In de deur, achter, klonk nog een opzettelijke lach, half naar buiten
al.... een paar schelle stemmen begonnen de Marseillaise te zingen, maar staakten
na een paar maten....
Dirksen was gebleven; en met hem een jonge man van ongewoon intelligent
uiterlijk.
De oude man keek beiden somber aan; toen, zich wendend tot den jongen man
vroeg hij hard, nog altijd zich met de handen op de draaibank steunend:
- Wat wou jìj nog?
- U.... hèlpen meneer, als 't noodig was, antwoordde de jonge man rustig.
- Hèlpen?.... hèlpen?.... jùllie mìj helpen?.... dreigde de donkere kop van den
ouden man vooruit, terwijl hij met zijn arm naar de deur wees. Al wist ik vooruit dat
ik dood zou vallen tusschen hier en mijn huis, dan wou ik door jùllie nog niet geholpen
worden!.... Muiters, muiters!.... M'n fabriek uit jij!.... Versta je?.... Versta je me niet?
De jonge man schouderschokte, glimlachte minachtend, keerde zich om en ging.
Dirksen bleef staan.
- Verstá je me niet? vroeg de oude man ook hem.
- Jawel meester; antwoordde de werkman rustig.
- Waarom ga je dan niet heen?
- Omdat ik u niet alleen wil laten.... Omdat ik bang ben.... u bent altijd goed voor
me geweest.... en....
- En je doet méé!.... God-beter-'t je doet méé!
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Even zweeg de werkman.
- U weet wel dat ik dat mòèt, meester. Dat ben ik verplicht tegenover m'n
kameraads.
- Wat je je kameraads verplicht bent, geldt tegenwoordig alleen, hè! Niet wat je
je mééster verplicht bent!
- Ik heb u gewaarschuwd, meester. Meer kon ik niet doen.
- Zoo; kon je meer niet doen.... Ze hebben volgens jou dus gelijk!
- Dat zei ik u al, 'n wéék geleden, en al een half jáár geleden; maar u wou niet
luisteren.
Even heerschte alleen de donkere, raadselvolle stilte van de rustende fabriek.
Toen kwam langzaam, schuifelend met de anders nog krachtig stappende voeten
de meester achter de draaibank uit, en liep star voor zich ziende de fabrieksdonkerte
in.
Bij de deur keerde hij zich half om en zei:
- Wil je de lampen uit doen, Dirksen?
En toen:
- 't Is waar, dat je me gewaarschuwd hebt.... en ook dat je je kameraads niet in
de steek mag laten.... Ze hebben dus in jouw oogen gelijk?
- Ja, meester, antwoordde de werkman ernstig.
De oude man schuifelde nog terug.
- Dat is het ook niet wat me zoo dònders maakt! Maar dat ze òpgestookt worden!....
Opgestookt!.... Door lui die d'r zich geen bliksem van aantrekken hoe 't nou verder
gaat.... mij.... en jou.... en allemaal!.... Als ik toegeef, werk ik mezelf d'r onder; en
zullie zuipen die paar centen toch op.... net als ze àlles verzuipen, als je niet oppast....
- Niet allemaal meester.
- Nee; niet allemaal.... Zou jij denken dat ze volhouën?
- Ja, meester.
- Dan doek ik de fabriek op!
- Dat zou.... verschrikkelijk zijn, meester....
- Ik wèrk niet met verlies!.... Ik verdòm 't!.... M'n kinderen....
Hij haperde, stond even stil en keerde zich toen weer naar de deur.
- Kunt u alléén, meester? vroeg Dirksen.
- Jawel; dank je.
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En met een dof schokje trok hij de deur dicht.
Buiten deed hij een paar schreden en bleef toen staan.
't Was koud. De lucht, bestipt met harde winterstarren, boog lichtend over de
donkere fabrieksgebouwen en achter de kleine, lage, uniforme huisjes van de vaste
arbeiders. Geen enkel was meer verlicht. Het leken woonplaatsen van dooden.
De oude man keek er heen.... boog toen 't hoofd en stak langzaam den straatweg
over, waar zijn hoog huis scherp tegen de lucht stond. De boomen er omheen, nog
zonder bladeren, aderden hun takken op den lichteren gevel en er achter en er
naast langs de starre-stippen. Op den grond van den tuin wemelden de paden, en
't anders-tintige gras en de leege, donkere perken zonderling dooreen.
Toen hij op den tast het even-piepende ijzeren hek opendeed, week de huisdeur
en liet een smalle lichtstreep over het grintpad vallen. De oude man knorde
binnensmonds, en stak den sleutel van de huisdeur, dien hij al in de hand hield,
weer in den zak.
- Waarom dòè je dat Céline? vroeg hij schor-knorrig, zoodra hij in den gang was.
Het oudachtige, magere meisje dat de deur nu zacht dicht deed, kuchte verlegen,
volgde hem in de lichte kamer en zei toen:
- Ik hoorde 't hek, vader, en....
Ze bleef steken, keek verschrikt naar zijn vaal, ingetrokken gezicht.
De kamer was groot: vierkant met een vierkante tafel onder de hanglamp. Op de
tafel stond een theeblad, en er lagen bij een ouderwetschen leunstoel kranten en
brieven.
Het meisje ging zwijgend achter het theeblad zitten, en nam een haakwerk op.
Haar verflenst gezicht trilde nerveus.
De oude man had de leunstoel achteruit getrokken en zakte er nu in neer. Alle
spanning was uit zijn trekken verdwenen. Ze waren slap, moe en oud: zijn wangen
ingevallen, zijn oogen uitgebluscht.
Angstig alle gerinkel vermijdend, schonk het meisje thee, zette zwijgend een kop
bij hem neer.
Daarna nam ze haar haakwerk weer.
De oude man greep achtereenvolgens naar een paar brieven, bekeek de adressen
en lei ze weer neer. Toen scheurde hij een krant los, vouwde die open en keek ze
langs.
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Maar zijn oogen rezen er bovenuit en hechtten zich, weer strakker hun blik, naast
de deur, op het bruin-bebloemde behangsel.
Plotseling knetterde zijn hand de krant op tafel en vroeg hij scherp, de oogen
vorschend onder de borstelig-overhangende wenkbrauwen, naar het meisje heen:
- Wist jìj dat Arnold zich misdroeg, Céline?
Het meisje schrikte zoodra hij begon te praten. Een flauw-roode blos rees tot
onder haar glad gescheiden haar; zelfs haar oogleden kleurden zich. Met een
schichtigen blik zag ze op, toen weer op haar werk, terwijl ze tamelijk rustig
antwoordde:
- Neen vader.
- Je liegt Céline! zei de oude man, dieper over de tafel buigend om haar oogen
te zien.
Nu zag ze hem aan: eerlijk.
- Ik lieg niet vader. U weet wel dat Arnold en ik niets van elkaar weten.
De oude man lachte ruw.
- Maar je weet dan toch wèl waarom je Dientje heb weggestuurd, hoewel ze zoo'n
goeie meid heette eerst.
Weer kleurde het meisje en zag op haar werk.
- Ik wist niet dat u dàt bedoelde, vader, zei ze eenvoudig.
- Dàt.... en andere dingen.... Of noemen de heeren dat tegenwoordig géén
misdragen meer?
- Er was niets gebeurd, vader, dat ik weet tenminste. Maar ik was bang....
Nogmaals lachte de oude man zijn ruwen lach.
- Iemand als jij ìs niet bang, als er niets gebeurd is!
Céline zag hem weer aan.
- Ik verzeker u toch, vader.... Ik kan er 'n eed op doen....
- Dan weet je wat anders van hem!
Even zweeg het meisje; toen zei ze kalm:
- Ik weet niets, vader.... en bovendien....
- Nou? bovendien?
- Arnold is een jonge man.... dus....
- Dus, dus, dus, dat ‘dus’ sluit natuurlijk in, dat hem ‘dus’ alles geoorloofd is. Dat
is óók iets van de tegenwoordige tijd! Dat hóórt er zoo bij! In ònze tijd had een jonge
man óók 'n goeie naam op te houden, 'n éér te verdedigen! Nou is dat weg, wèg,
alles weg onder woorden!.... Vrijheid, jawel vrijheid!
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'n Mooie vrijheid die je zelf tot knecht maakt van je eigen genotzucht! De mindere
man wil meer geld en zuipt het op.... en de rest....
Even zweeg hij, trommelde nerveus met de vingers op 't tafelkleed. Toen vroeg
hij, zijn stem dempend:
- Waar is Arnold?
- Uitgereden, vader.
- Waar naar toe?
- Dat weet ik niet. Natúúrlijk niet. Arnold zegt immers nóóit waar hij heen gaat?
Weer knorde de oude man zijn ruwen lach, en knetterde driftig de krant opeen,
zeggend:
- Dat is makkelijk!
't Was nu een heele poos stil. De oude man bleef strak over de tafel staren. Nadat
't meisje hem een paar malen ongerust had aangezien, vroeg ze zacht:
- Hoe is 't gegáán, vader?
- Slècht!
- Hebben ze niet toegegeven?
- Neen.
- En.... wat hebt ú gezegd?
- De waarheid, de waarheid, niks als de waarheid!
- En....?
- En toen hebben ze me verweten....!
Met een ruk schoof hij zijn leunstoel achteruit, stond op en ging de kamer op en
neer loopen. Na een poos bleef hij staan en vroeg:
- Hoe laat komt je broer gewoonlijk thuis?
- Dat weet ik niet, vader.
- Je weet goddorie niks! Niet vroeg dan toch in elk geval, anders zou-die komen
vóór ik naar bed ging.... en dat is gewoonlijk half elf, elf uur....
- Neen, niet vroeg....
Weer begon hij heen en weer te loopen en al loopend te zeggen:
- Daar heb ik nou veertig jaar voor gewerkt.... gewerkt als 'n paard.... om me
god-beter-'t op m'n ouwen dag de wetten te zien voorschrijven door dat tuig, dat
vee, dat van honger zou zijn omgekomen als ik het niet te vreten had gegeven....
Vroeger leeën ze hier gebrek; allemaal; en nou beginnen de heeren 't te
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verdòmmen om voor acht en negen gulden in de week te werken.... Ze willen allemaal
'n villa, jawel!.... maar géén zorg, géén risico, géén slapelooze nachten.... Ze zouën
willen dat ik voor hùn werkte!.... Eigenlijk hèb ik dat al gedaan.... Mijn hersens, mijn
verstand hebben voor ze gewerkt!....
- Maar.... zij hebben toch gewerkt, om u....
- Als beesten, ja! Als beesten die je ergens vóórspant en die dan trekken.... want
méér doen ze niet; en méér als beesten zijn 't niet!
- Maar vader.... dat is juist....
- Wàt is dat juist?
- Dat is juist zoo vrééselijk!
- Zóó.... is dat juist zoo vreeselijk.... Waar heb je dàt gelezen? Zeker in een van
de kranten....? Pèstboel, die kranten! Diè bederven 't volk: 't volk en de wijven....
Die bederven alles wat niet zelf denkt!.... Mènschenrechten, mènschenrechten....
Laten ze eerst plìchten leeren!.... Waar ben ìk mee begonnen?.... Met rechten of
met plichten? Met plichten hè? Dacht je dat 'k het met rèchten zoover gebracht had?
- Maar vader.... zij blijven toch maar arm.... hoe hard of ze ook werken.... terwijl
wij....
- Wij? wij? wie wij?.... Als je de kerels noemt die van d'r rente leven, dan heb je
nog eenigszins gelijk: die luibakken van 't geld dat 'n ander voor ze verdiend heeft;
maar ik, ìk.... ik heb 't met werken verdiend, híérmee.... met m'n kòp!.... en dat is
zwaarder werken dan wat zullie een van allen doen!
- Hebt u ze dat gezegd, vader?
- Ja, dat heb ik gezegd.... en ik heb óók gezegd dat ik dáárom wel wat meer
weelde mag hebben.... Niet voor mezelf.... mij kan 't niet schelen.... maar voor
jùllie!.... dat jùllie 't wat goed in de wereld zult hebben....
- Dàt hebt u toch niet gezegd, vader?
- Nee, natuurlijk niet; maar zoo ìs 't toch.... En dat is mijn genòt.... mijn genòt....
En anders heb ik nìks!... Dat geloof je toch wel, Céline?
- Jawel, vader....
- Als jullie d'r niet waren, vermaakte ik bij m'n dood al wat ik heb aan den arme....
Dat is toch niet voor mezelf, wèl? .... Maar zullie hòèven niet meer te hebben...! Ze
hòèven niet...!
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Al wat je ze méér geeft dat zuipen ze toch op.... of ze koopen d'r kranten voor....
Hij lachte weer zijn grimmigen lach, en ging moe zitten.
- Maar vader.... heb u er nooit eens aan gedacht, of 't soms niet beter voor Arnold
was, als hij....
- Nou, wat als hij?.... Praat dan toch uit, voor den donder!
- U zegt tòch, dat ik.... dat ik 't uit 'n krant heb; maar dat is toch wezenlijk niet
waar.... Toen u daarnet zei, dat u, of eigenlijk, ja wat zei u: dat vroeger 'n jonge
man.... enfin, daar meende u natuurlijk uzelf mee.... Maar toen vergat u dat u àrm
was, en dat Arnold, dóór u....
Het meisje haperde: ze was niet gewoon zooveel van haar denken en gevoelen
te zeggen. Haar mager oude-vrijstersgezicht zag vuurrood. Ze boog het hoofd diep
over haar haakwerk, schoon ze, in haar verwarring de steken niet zag, en telkens
in haar bibberende vingers prikte.
De oude man staarde nadenkend voor zich uit.
- Dat is waar.... dat is wáár Céline.... dat is waaràchtig waar.... Daar heb ik nog
nooit over gedacht, zei hij langzaam.
Het meisje werd nòg meer verlegen. Haar oogen vulden zich met tranen. Besmuikt
veegde zij ze weg.
- Maar jij dan, Céline? vroeg de oude man, zachter dan hij gewoonlijk sprak.
- Ik vader? snikte het meisje. Ik.... u weet wel dat ik vroeger liever bij 't onderwijs....
Weer stond haar vader met een schok op, knorrig zeggend:
- Dat was ònzin!... bèùlswerk voor 'n vrouw!... Daar is 'n vrouw niet op gemaakt,
om den godsganschelijken dag voor 'n klas te staan....
Hij ging weer heen en weer. Het meisje sprak niet verder. De strijd was gestreden:
lang geleden. Wat zou nieuw-oprakelen helpen? Ze droogde nogmaals haar oogen,
en vroeg om hem op een ander onderwerp te brengen:
- Maar vader, toen u zei dat ze hier zonder u veel armer zouden zijn gebleven....
wat zeiden ze toen?
- Wat ze zeiën? Niks! Ze zeggen nooit wat! Ze schreeuwen, ze zijn bezopen, of
ze houën d'r bek!.... Alleen Dirksen....
- Ja, Dirksen, wat zei die?
- Die zei, dat ze niet geloofden, dat ik niet meer geven kòn....
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en toen begonnen zoo'n paar lafbekken achteraan wat te roepen.... en toen....
Hij bleef staan, drukte de vuist tegen zijn voorhoofd en zei gesmoord:
- Maar ik wìl 't weten!.... Als 't waar is dat mijn zoon mijn geld verzwijnt met
meiden.... dan....
- Váder! riep het meisje, verschrikt naar hem opziende.
Hij keek haar aan.
- Dat jij ook niks weet, Céline!
Het meisje snikte.
Hij boog zich naar haar over.
- Komen er nooit brieven.... zeg, Céline.... brieven die d'r raar uitzien? vroeg hij
gretig.
Ze keek met haar betraande oogen op; zei dapper:
- Moeder heeft me geleerd, vader, dat ik bescheiden moet zijn tegenover brieven....
Ik bekijk 'n brief niet zóó, als er Arnold's of uw adres op staat.
De oude man begon weer heen en weer te loopen.
- Je moeder, ja, die kon licht lessen uitdeelen, hier naast de kachel, mompelde
hij.
- Váder! riep Céline, u praat anders nóóit zoo over moeder!
En weer begon ze zacht te schreien.
De oude man kwam bij haar. Hij zag er dood-moe uit. Zijn oogen leken twee
doovende vonken. Zwaar lei hij zijn hand op haar schouder.
- Huil niet, Céline. 't Hèlpt je niet.... Ik moet en ik zàl weten wat er van aan is....
Weet jij de sleutel van Arnold z'n bureau?
Weer zag het meisje hem moedig aan.
- Neen vader; natuurlijk niet. Ik snuffel niet rond in Arnold's kamer!
- Dus je hebt geen de minste notie....
- Neen; en al wist ik hem, dan zou ik het u nu nòg niet zeggen!
- Céline! dreigde hij.
- Neen, vader, neen! want dan zou u nu in staat zijn.... iets.... iets gemééns te
doen!
- Gemeen, gemeen, smaalde hij minachtend. Zoo goed als je voor je broer 'n
verontschuldiging zoekt, moet je d'r nou voor mij óók maar een vinden!
Met een ruk wendde hij zich naar de deur. Céline stoof op.
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- Wat gaat u dòèn, vader? vroeg ze, de anders gedweeë grijze oogen vol angst.
Hij wendde zich naar haar om, richtte zich wat hooger op.
- Ik ga doen, waar ik in m'n eigen huis, tegenover m'n eigen kinderen rècht op
heb!
- Vader, u hèbt daar geen recht meer op! Arnold is een màn, vader!
Hij grimlachte, wuifde afwerend met de hand.
- Dat zullen we zìèn.... wat Arnold is.... Een màn, Céline dat kun je in velerlei
beteekenis opvatten!
Versteend in zijn schijnbare kalmte, liet het meisje hem begaan, terwijl hij de deur
opende en die met een energieke beweging achter zich sloot.
Toen zijn schreden in den gang weg-doften kreeg ze haar bezinning weer. Ze
rukte de deur los, snelde den gang in, de trap op en kwam juist voor de deur van
Arnold's kamer, toen de oude man haar van binnen sloot.
In radeloozen angst wrong ze haar handen, zonk ze op haar knieën voor de deur,
hoorend hoe haar vader binnen kasten openkrakte, weer dichtsloot, rusteloos heen
en weer gaande, nu en dan iets neersmijtend, blijkbaar vast besloten tot het uiterste.
- Vader, vader, kermde ze gesmoord, de lippen tegen de deur, niet hard durvende
om de meiden die beneden in de keuken waren, vlak bij de trap. Váder, hoor dan
nog 's éven, vader....
Maar zonder één teeken dat hij haar hoorde, bleef de oude man in de gesloten
kamer, voortdurend bezig, af en toe binnensmonds iets mompelend, zooals hij wel
meer deed als hij 't heel druk had.
Tot een lang aanhoudend gekraak het meisje deed vermoeden dat hij de schrijftafel
open had gebroken.
Toen stond ze op, doodsbleek, drukte de handen tegen haar borst en wankelde
steunend naar haar eigen kamer.
***
Voor de opengebroken schrijftafel stond de oude man een oogenblik onbeweeglijk
stil. Zijn hoofd duizelde; zijn oogen staarden wijd open, zijn hart klopte in zijn keel
van inspanning en van naschrik over zijn daad. De pook waarmee hij haar bedreef
zat als vastgeklonken aan zijn strakke vuist. Hij wierp hem op den
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grond, zakte, een verwensching mompelend op den bureaustoel en sloot even de
oogen. Toen hij ze weer opende hinderde het felle gaslicht midden in de kamer
hem. Hij draaide het wat neer en keek schichtig naar de opengebroken schrijftafel,
nu reddeloos overgeleverd aan zijn wil. Even bewoog er iets in zijn binnenste dat
hem deed aarzelen verder te gaan. Een diepe rimpel groefde tusschen zijn
wenkbrauwen; zijn oogen staarden onzeker; geluiden in huis trokken zijn aandacht;
even luisterde hij er naar.
Toen, met een schok van zijn beenige schouders, trok hij den stoel bij het bureau,
en ging er vóór zitten.
't Eerste waaraan zijn blik zich hechtte, was een vierkant stukje karton, blijkbaar
de achterzijde van een fotografie, dat losjes tusschen anderen rommel naast een
bos sleutels lag. Hij nam het op, keerde het om, en bleef er op staren, terwijl een
minachtende lach zijn tanig gezicht verwrong. 't Was een gedécolleteerde, zeer op
effect gefotografeerde vrouwenbuste.
Een kort geknor uitstootend, wierp hij het weer neer, en greep naar de sleutels,
even schrikkend toen ze rinkelden. Maar hij had ze niet noodig: de laadjes waren
open. In een er van lagen aan pakjes gebonden rekeningen, losse nota's, ook
brieven door een mannenhand beschreven. Hij nam een van de brieven, las de
onderteekening, wierp hem weer in 't laadje en trok een ander open. Hierin lagen
dooreengesmeten, brieven met een zeer onleesbare hand geschreven, blijkbaar
de hand van een weinig beschaafde vrouw; ook een opgevouwen zegeltje. Dat nam
hij 't eerst. 't Was een schuldbekentenis, groot duizend gulden, van iemand die zich
teekende: Paul Virley.
- Ezel! mompelde de oude man; 'n acteur, god-beter-'t! Toen: hoe te-duivel, komt-ie
aan dat geld?
Even bleef hij voor zich uit zitten staren; toen nam hij een van de brieven en begon
de met moeite gevormde letters te lezen. Zijn gezicht drukte een innige walging uit.
Halverwege liet hij den brief zinken.... Zijn mond trok in.... zijn hoofd boog voorover....
hij barste in schokkend snikken los....
Bijna dadelijk daarop klonken dof in de gang voetstappen.... een haastige hand
draaide aan de deurkruk, bonsde daarop hard tegen de deur.
De oude man hief het hoofd op. Zijn gezicht werd plotseling als uit steen
gehouwen. Hij ging naar de deur, opende haar, en
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stond recht voor het ontstelde gezicht van zijn zoon: een blonde jonge man, met
een knap, maar eenigzins fané uiterlijk.
- Wat dòèt u hier, vader? vroeg hij zenuwachtig. Toen, met een blik op 't ontredderd
bureau: God! vader! wat hebt u gedaan?
Met haastige passen ging hij er heen, draaide zich om en riep hoog-rood van
woede:
- Dat is geméén!.... Dat is plòèrtig!....
De oude man lachte smalend, en wees met gebiedend gebaar naar een stoel.
- Ga daar zitten, en luister!
Zich met moeite bedwingend, viel de jonge man op den stoel. Ook zijn vader ging
zitten, trommelde een poos met de vingers op de zwarte, ebbehouten tafel,
kil-glimmend onder de gaskroon. Toen begon hij, zijn harde oogen naar 't in nerveuze
woede verwrongen gezicht van zijn zoon:
- Je hebt daarnet de woorden: gemeen en ploertig genoemd in verband met 't
geen ik doe.... Maar welke woorden gebruik je voor je eigen gedrag?
- Ik.... ik weet niet wat u bedoelt...!
- Zoo: weet je dat niet? Dan zal ik het je uitleggen. Ik, ben gemeen en ploertig in
jouw oogen, omdat ik je behandel als 'n kwajongen.... wat je bent!
- Vàder!
- Hou je mond: 'n kwajongen!
- Vader,.... ik ben de tijd ontgroeid, dat u 't recht hadt me te behandelen als 'n
kind!
- Zoo; ben je die tijd ontgroeid. Nou, je zult nu gauw in de gelegenheid komen om
dat te tóónen. Tot nu toe was je in mijn oogen een kind, levend in mìjn huis, van
mijn geld; en omdat ik noodig had te weten, wat er in dat kind omging, of dat kind
wáárd was langer als kind behandeld te worden, heb ik in zijn lessenaar gekeken,....
zooals je bij 'n kind doet! Als jij daaraan den naam ploertig geven wilt, dan kun-je
je gang gaan. Maar nou over jou: bedriegen, is dat ploertig, of niet?
- Vader, ik.... ik doe niets meer dan.... dan àlle anderen!
- Dat vraag ik je niet. Ik vraag alleen of bedriegen ploertig is.... Ja, hè?....
Tenminste je vrinden, je klaploopers bedriegen, dàt zou ploertig zijn! Je vader
bedriegen, dat vinden de heeren onder mekaar zoo erg niet. D'n ouwe, hè? d'n
ouwe!.... zoo heet ik.
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Zoo noemen ze zoo'n gèk waar ze van vreten! Zoo'n gek die z'n heele leven....
Hij hield in. Een oogenblik begaf zijn adem hem. Wat kalmer vervolgde hij:
- 'k Heb daar 'n brief gelezen, waarin de een of andere vuilpoets van 'n meid praat
tegen mijn zoon van: d'n ouwe die niet genoeg afschuift....
- U begrijpt die dingen niet, vader.... U kunt niet begrijpen, hoe je....
- Ik begrijp alleen dat jìj 'n ploert bent!
- Dat zijn ze dan allemaal, vader! De een zóó, de ander....
- En dat dit m'n eigen schuld is.... Dat ìk 'n gèk, 'n stomme gek ben geweest!
De jonge man zweeg, stond op, en begon gejaagd de kamer heen en weer te
loopen.
- Wat wou u nu eigenlijk van me? vroeg hij gesmoord.
- Waar haal je je geld vandaan? weervroeg de oude man hard.
Weer ging zijn zoon een poos zwijgend op en neer. Eindelijk, terwijl de scherpe
blikken van den ouden man hem als vasthielden, bleef hij staan en zei haastig,
doodsbleek:
- Ik heb geld opgenomen.
- Bij wie?
- Van Stralen.
- Hoeveel?
- 't Zal nu.... nu.... zoowat twintig duizend zijn....
- Welke voorwaarden?
- Tien percent.
- Te betalen?
De jonge man zweeg, haalde zijn zakdoek uit en wischte er zich 't voorhoofd mee
af. De oude man smaallachte.
- Zèg 't maar: bij mijn dood, hè? En na even zwijgen: Is je moeders versterf op?
- Dat was niet veel, vader!
- Zoo; was dat niet veel. Dat weet je òòk alweer precies, net als wat ploertig is en
wat niet ploertig is. Jullie houdt er niet alleen 'n eigen zedenwet, maar ook 'n eigen
rekenboek op na!
- Vader, zeg alleen wat u me te zeggen hebt, vroeg de jonge man gesmoord. Wij
begrijpen elkaar tòch niet....
- Zoo: begrijpen wij elkaar tòch niet! Nou, misschien is 't
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wel 'n éér voor me dat ik jou niet begrijp.... als ik reken wie jou dan wèl begrijpen....
zoo'n vuile meid, en 'n zanger van de Opera: zoo'n insolvent verklaarde ploert!....
en misschien nog meer van dat soort gespuis!
Maar als je even luistert dan zul jij mij wèl begrijpen.... Op de fabriek gaat 't mis.
- Hebben ze.... willen ze niet toegeven, vader? vroeg de jonge man verbleekend.
- Ik weet niet of ze toe zouden geven, als ik ze 'n poos honger liet lijden....
- Wat .... wilt u nú doen?
- Sedert ik weet, hoe mijn zoon het geld gebruikt dat zij en ik voor hem verdienen,
en sedert ik weet wat mijn zoon ‘niet veel’ noemt, is het mijn plan zèlf toe te geven.
- Groote God, vader! en u weet....
- Ik weet dat ik dan vóór m'n dood misschien arm ben.
- Maar, dat is krankzinnigenwerk vader!
- 't Laat me koud hoe jij het noemt; en je hoeft niet te denken dat smeeken,
schreeuwen of schelden iets aan mijn besluit zal veranderen.... Ik heb óók schuld:
ik heb je gòèd denken te doen; maar ik heb je kwáád gedaan door je rijk te willen
maken.... Ik had je moeten laten wèrken voor je brood!.... Op je zuster zet ik geld
vast, zooveel dat ze genoeg heeft om fatsoenlijk te leven. De schulden die jij nu
hebt, betaal ik, en verder nìèts meer: versta je: nìèts meer!
- Maar mijn God! wat moet ìk dan....?
De oude man stond op, ineens, recht voor zijn zoon.
- Wat jij dan moet?.... Wat jij dan moet?.... Jij moet nú dan eens toonen dat je
géén kwajongen, maar een màn bent.
Toen ging hij de kamer uit en sloot de deur achter zich dicht.
EINDE.
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Vlaamsche kroniek.
Door Prosper van Hove.
Vlaamsche Vrouwen.
De Vlaamsche werkvrouw, - een werkslavin - en de Vlaamsche vrouw uit de hoogere
standen, - groot-industrie of adel - lijken veel op de werkvrouw en de rijke vrouw uit
andere landen, maar een heel apart type is wel de Vlaamsche vrouw uit een zeker
gedeelte der bourgeoisie. Die is bijna, - in 't algemeen genomen, natuurlijk - met
geen andere te vergelijken; en daarom noem ik haar bij voorkeur als een type van
echt Vlaamsche vrouw.
Wie heeft ze niet ontmoet in onze steden, mooi dikwijls en flink gebouwd, stralend
van gezondheid, een uitdrukking van tevredenheid en geluk op 't frisch gelaat, één
opbloeiing van vleesch en bloed, zooals Rubens en vooral Jordaens ons die in hun
meesterstukken hebben voorgesteld?
Een prachtig ‘dier’ zou men haast durven zeggen. En 't is of ze wel instinctmatig
weet dat het animale en sensueele haar mooiste eigenschap is, want daarin
ontwikkelt zij zich om zoo te zeggen vanzelf, zonder dat het haar de minste moeite
schijnt te kosten, als een prachtige bloem op sterk-gemesten grond.
Zij is en voelt zich de gepaste levensgezellin van een man, die vooral in het
materiëele zijn grootste genot zoekt. Zij houdt, als hij, van lekker eten en drinken,
en brengt gaarne vele en gezonde kinderen ter wereld.
Intellectuëele kwelling kent ze niet; en toch is ze niet dom. Haar geest is vooral
van praktischen aard, toepasselijk ontwikkeld voor het materieele leven van heel
haar omgeving.
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Haar begrensd ideaal is niet moeielijk te verwezenlijken, want vast en duidelijk, als
in werkelijkheid te grijpen, staat het voor haar geest omlijnd. Zij weet en voelt, door
opvoeding en door intuïtie, met haar gewoon gezond verstand, dat de natuurlijke
bestemming en het levensdoel van elke vrouw het huwelijk en het moederschap is;
en daarom zal zij ook in de eerste plaats trachten te trouwen. Haar hoeft men niet
te komen spreken van de rechten der vrouw, van vrouwelijke zelfstandigheid,
emancipatie en dies meer: een ongehuwde vrouw, volgens haar meening, mist haar
levensdoel en is niets, en een gehuwde vrouw is álles. Getrouwd zijn, dus, is 't
eerste stadium van haar geluk. Het tweede is een goeden man te treffen. Het derde,
kinderen te hebben.
Een goede man is hij die genoeg bezit of verdient om haar in welstand te laten
leven, en die naar geen andere vrouwen omziet. Ik druk heel speciaal daarop: die
naar geen andere vrouwen omziet. Voor eigenlijke liefde van haar man is zij minder
verlegen. Liefde, heeft men haar geleerd, is in de eerste plaats zinnelijk genot, en
dat ligt van zelf besloten in het huwelijk. Zoo zal de man die naar geen andere
vrouwen taalt, dan ook van zelf wel liefde voelen voor zijn vrouw.
Maar die ‘andere vrouwen’ zijn haar groote angst, het groot gevaar dat haar
levensgeluk bedreigt, want zij weet wel dat haar man, evenals alle mannen, vóór
zijn huwelijk met andere vrouwen heeft geleefd. Alles zal ze voortaan aanwenden
om die ramp te voorkomen. Zij zelve is goed en eerlijk, en voelt niet den minsten
lust om haar man te bedriegen. Zij beschouwt zich steeds als zijn mindere, zijn heel
veel mindere, en in volkomen onderworpenheid geeft ze zich aan al zijn grillen over.
Zij is vrijwel zijn slavin geworden door het huwelijk, maar door dat zelfde huwelijk
is hij toch ook van haar, en nu moet haar groot en onverpoosde streven zijn hem
voor zich alleen te behouden.
Zij plooit en vormt zich meer en meer in alles naar zijn zin en zijn verlangen. Hij
beschouwt en behandelt haar als een ondergeschikte, en dat vindt ze goed. Hij
oordeelt dat de plaats der vrouw in haar huisgezin is, en zij blijft in haar huisgezin.
Hij zelf gaat gaarne uit, maar alleen, naar 't café, met zijn vrienden, waar hij soms
tot laat in den nacht blijft vertoeven, en ook dàt keurt ze goed, als hij maar altijd
eindigt met trouw bij haar terug te komen, en naar geen andere vrouwen omziet.
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Hoe langer hoe grooter wordt die schrik voor andere vrouwen, naarmate de man
meer eigen vrijheid neemt en zich des te meer van haar en zijn gezin verwijdert;
want voor hoeveel mannen van haar stand is het huwelijk niet een uitkomst om, met
ongecontroleerde autoriteit, nog meer dan vroeger volle vrijheid te genieten? Dat
hij wellicht te veel drinkt, dat hij wellicht zijn gezondheid te kwaad doet, komt haar
minder zorgwekkend voor. Veel eten en drinken behoort immers tot een soort van
genot dat zij zelve, naar aard en gewoonte, van jongs af heeft leeren waardeeren,
zonder vrees voor haar sterke gezondheid; maar die vrouwen, die vrouwen!....
Het duurt enkele jaren na haar huwelijk vooraleer dat groot probleem van haar
toekomstig geluk of ongeluk is opgelost. Gaat het op den duur verkeerd met haar
man, dan wordt zij een ellendig slachtoffer. Dan is ze geknakt en vernield, dan is
ze niets meer; want zelfstandigheid bezit ze niet. Maar loopt het goed met hem af,
dan bloeit zij op als een weelderige pioen, en geen geluk ter wereld schijnt haar zoo
benijdenswaardig als het hare. Dan wordt zij eerst goed de volmaakte ‘bourgeoise’,
die zij volgens haar normale ontwikkeling worden moest. Haar massief, materialistisch
geluk krijgt een soort van arrogance, tegenover alles wat niet essentiëel op haar
eigen voldaanheid mocht lijken. ‘Elle prend les formes opulentes et les grosses
joues du bonheur’, zooals een talentvol Fransch-Belgisch schrijver, Léopold
Courouble, het in een van zijn laatste romans zoo goed uitgedrukt heeft. Spreek
haar dan maar nooit meer over ideale dingen, over litteratuur of kunst b.v. Litteratuur? Dat bestaat alleen als feuilleton in de courant, en die leest ze trouw,
dag aan dag. Schilderkunst? Zooals de schilders vroeger werkten, ja; maar nu, die
nieuwe school, met haar schelle kleuren, met hare brutale vegen en vlekken.... daar
haalt ze eenvoudig de schouders voor op, of schatert er om, als ze er zich niet diep
aan ergert en verontwaardigt. Aan de wanden van haar kamers hangen chromos.
Wat de muziek aangaat, idem. Het is ketelmuziek wat men tegenwoordig hoort, en
geen enkel deuntje kan men meer onthouden. Enkel het tooneel geeft nog wat
aardigs: de Twee Weezen, om eens goed te huilen; en, als men lachen wil, een
aantal leuke, ondeugende comedies en kluchtspelen. Het tooneel, jawel, daar heeft
men nog wat aan. Slechts bij uitzondering komt er een van die nieuwerwetsche rare
stukken
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waar geen mensch iets van begrijpt, of een van die vuile, ruwe, gemeene
vertooningen, waarbij een fatsoenlijke vrouw zich wel zou schamen in de zaal gezien
te worden.
En zoo groeit en bloeit zij op in haar vulgair en plat geluk, en zoo worden ook
haar kinderen en heel haar omgeving, en zoo voldoet zij ook ten volle aan haar
man, die alles in haar vindt wat hij verlangt: van een kant de volkomen,
ondergeschikte onderworpenheid en het tevreden daarin berusten, en van een
anderen kant het genotvol materiëele en animale van het leven.
***

Van dit soort menschen heeft de Fransch-Belgische schrijver waarvan ik daareven
sprak, Léopold Courouble, ons op voortreffelijke wijze een trouw-realistische reeks
typen en toestanden geschilderd, in een serie van drie romans getiteld: La Famille
Kaekebroeck, Pauline Platbrood en Les Noces d'Or.
In België hadden die werken een mooi succes. Zij stegen tot drie, en zelfs tot vier
edities, wat werkelijk ongehoord is in ons land. Men vond ze geestig; ze deden
lachen. Zulke types, ja, die kende een ieder zoo wat in zijn omgeving, en ook de
taal die ze spraken was zoo echt van dat vreemd plat Belgisch-Fransch vol verkeerde
uitdrukkingen en doorspekt met Vlaamsche woorden, een soort van Fransch dat
de echte Franschen die het hooren, vol verbazing op doet kijken.
Het is wel de moeite waard uit die zeer eigenaardige werken een en ander aan
te halen. B.v. dit portret van de dikke madame Rampelbergh, in La Famille
Kaekebroeck, geteekend door een kunstenaar als Courouble, zal niet licht uit ons
geheugen gaan:
‘Quant à madame Rampelbergh dont la face écarlate, vergetée de couperose,
rutilait davantage encore sous les brides voyantes d'un chapeau scintillant de jais
et de perles, elle crevait au pied de la lettre dans une robe de soie gris d'acier,
couleur de rollmops, aux reflets aveuglants.
Sur sa gorge étalée et qui s'en allait houleuse, débordante se répandre jusque
sous les aisselles en expropriant les bras, un camée ovale, énorme, montait et
descendait, tel un ponton sur la mer.’
De familie zit aan tafel, heerlijk genietend van het lekker eten, en de laag-bij-de
grond gesprekken gaan hun gang:
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‘Le filet jardinière n'eut pas moins de succès. On s'extasia sur les carottes à la crême
et les pommes de terre rissolées. D'où venaient-elles?
Joseph Kaekebroeck expliqua que tous les légumes cultivés dans les environs’
(zij zijn in een villa, aan de zee) ‘et principalement les pommes de terre, avaient une
saveur exquise à raison de la nature du sol sablonneux. Et très sérieusement il
entama un petit cours de culture maraîchère.
- C'est une bonne idée, interrompit madame Rampelbergh sanglée dans un
corsage de piqué blanc. Moi je vais commander ma provision de patates ici. Ce
sera meilleur et bien moins cher je suis sûre....
M. Posenaer fit alors remarquer que malheureusement les pommes de terre
n'étaient pas très abondantes dans le pays. Et puis, on ne devait pas l'oublier, il y
avait les frais de transport....
- Oui, dit Adolphine Platbrood, ça coûte tout de suite. Mais moi je ne peux qu'à
même pas me plaindre. Nous avons de très bonnes pommes de terre à Bruxelles,
n'est-ce pas Jefke? J'ai un marchand de confiance....’
Maar onder 't lange tafelen worden de kinderen rumoerig, vooral een heele kleine,
die in een kamertje daarnaast zit, met de meid. Adophine Platbrood, de jonge, mooie,
struische mama - Joseph Kaekebroeck's vrouw - staat van tafel op en gaat hem
halen.
- ‘Figurez-vous,’ zegt ze, ‘que le gamin ne voulait pas manger sa panade. La fille
(de meid) ne savait plus de chemin avec.’
Allen kijken verteederd op, en de kleine wordt mee aan tafel gezet. Een van de
dames is jarig en er wordt champagne geschonken.
‘Joseph fit aussitôt sonner son verre et proposa de boire à la santé de madame
Posenaer. Les flûtes s'entrechoquèrent au milieu d'un grand tapage de voix et de
rires qui arrêtaient les passants sur la digue. Et les enfants, rappelés du dehors,
tournaient autour de la table pour trinquer avec tout le monde.
Cependant, excité par le bruit, le petit Albert s'était dressé sur sa chaise et
brandissait un os de cuisse en poussant des cris aigus. On eût dit d'un jeune chef
d'orchestre prodige - beaucoup plus précoce que Mozart - dirigeant à huit mois une
ouverture compliquée et superbement polyphonique.
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Par malheur, il continue de brailler quand l'animation des convives se fut apaisée;
et rien ne réussit à le réduire au silence, ni les mots de douceur d'Adolphine, ni les
yeux chargés de menaces de son père. Il allait ainsi crescendo, s'enivrant de son
vacarme, criant, riant, tapant son os de cuisse sur tout ce qui se trouvait à sa portée,
lorsque Joseph, à bout de patience, courut à lui et le soulevant de sa chaise, le
secoua dans les airs avec une frénésie furieuse:
- Ah ça, est-ce que tu vas te taire, sacré crapaud!....
------------------'s Ochtends neemt de heele familie Kaekebroeck zee-baden. De jonge vrouwen
zien er aardig uit in 't badcostuum. “Adolphine et madame Posenaer sous un élégant
costume de flanelle bleue avec collet et jupe bordés de rouge, ne démentaient pas
les promesses de la robe.” Maar de heeren Rampelbergh en Verhoegen “sont
couverts d'abominables tricots de louage cent fois ravaudés et d'une couleur malade”
en de verschijning van de dikke mevrouw Rampelbergh verwekt iederen ochtend
een relletje onder de strandwandelaars die van alle kanten komen aangeloopen om
te kijken.
Elle était habillée comme Erôs d'un court chitton de serge rose où saillaient les
arêtes d'un corset formidable. Au moindre mouvement, sa gorge flasque, presque
liquide, ballottait comme ces tripailles sous les cahots des camions d'abattoir. Ses
bras rouges, monstrueux, se contournaient en anses loin du corps et les jambes
sans dessin étaient pareilles au fûts qui supportent le mastodonte. Telle, elle
ressemblait à une de ces terribles femmes de foire qui se font tirer le canon sur le
ventre.’
Zoo lachte men zeer hartelijk in België om die geestige, zoo mooi geschreven
1)
boeken , maar vreemd mag het heeten, dat

1)

Als voorbeeld van Courouble's groot schrijverstalent, knip ik, uit La Famille Kaekebroeck,
deze enkele bladzijde, die door een Maupassant had mogen onderteekend worden. Man en
vrouw hebben het, gedurende vele jaren, met elkaar niet kunnen vinden; maar nu leeft eindelijk
de vrouw in ‘blijde verwachting’ en het vooruitzicht dezer gelukkige gebeurtenis heeft ze met
haar man verzoend, en heel innig zijn ze van elkaar gaan houden. Zij wandelen samen, als
verliefden, 's avonds langs het strand.
‘Heure charmante de tranquille et mélodieuse lumière, où le spectacle de la plage toute
fourmillante de bébés abandonnant à regret leurs châteaux-forts sur l'ordre des mamans et
des bonnes, leur ôtait la voix et les attendrissait d'une vision de bonheur ineffable.
Et quelle douceur, le soir, de se promener sur la digue loin de leurs bruyants compagnons,
d'écouter les romances qui s'envolaient par les portes large ouvertes des villas et se mêlaient
à l'harmonieuse rumeur de la mer! Jamais la musique ne leur avait semblé si impressionnante
ni si belle. Elle retentissait jusqu'au fond d'eux-mêmes et leur tirait des larmes....
Puis fuyant les terrasses remplies de buveurs, ils descendaient sur la plage et s'en allaient
au loin, près des petites vagues ourlées qui parlent sans cesse sur la grève, car elles sont
les lèvres de la mer....
De grands steamers passaient au large, mystérieux et illuminés, qu'ils contemplaient avec
un émoi de pitié pour les voyageurs aventureux. Et ils sentaient mieux le charme du bonheur
tranquille sur le sol bien-aimé....
Souvent ils s'attardaient aussi à guetter ces lumières lointaines, dansantes étoiles marines,
qui annoncent le retour des hardis pêcheurs....
Ils rentraient enfin, un peu las d'une journée si bien remplie. Et quand le chant éternel des
vagues les avait endormis aux bras l'un de l'autre, ils ne cessaient de se contempler encore
et reprenaient en rêve leurs courses de joie et d'amour....’
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heel weinig lezers even ernstig dachten: ‘Jawel zoo zijn er toch werkelijk massa's
bij ons, en het is toch geen eer noch voorrecht voor een volk dàt soort zoo talrijk te
bezitten.’ Want, - het is niet te ontkennen - de personages en de toestanden door
Courouble geteekend zijn geen grappige verzinsels noch eigenaardige
uitzonderingen, het zijn wel inderdaad zeer gewone, elk oogenblik voorkomende
types en verschijnselen in onze burgerklasse.
Ieder land toch heeft zoo minder of meer soorten van individuën die dat land en
volk speciaal karakterizeeren. Het is volstrekt geen flauwe onzin b.v. te zeggen dat
een Franschman lichtzinnig en ‘blagueur’ is, en een Hollander pedant en stijf, en
een Engelschman antipathiek-hoogmoedig, en een Duitscher dikhuidig. Dit zijn
inderdaad zeer talrijk voorkomende eigenschappen bij die verschillende
nationaliteiten, en al worden zulke definities ook valsch en onjuist, wanneer ze in
te absoluut-algemeenen zin worden toegepast, toch zijn ze geenszins zoo maar uit
de lucht gegrepen, en kunnen ze wel degelijk, tot een zekeren graad, de typeerende
eigenschappen van een vrij aanzienlijk gedeelte dier volkeren kenschetsen.
Hetzelfde kan men ongeveer zeggen van het physiek voorkomen der verschillende
volkstypes. Een Franschman stelt men zich gaarne voor als klein en mager, bleek
van gezicht, en donker van haren: een Duitscher, rood en dik, met opgeblazen
wangen; een Engelschman lang en dun met rooie of blonde haren. En alweer zijn
dit heel talrijk voorkomende types in die verschillende
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landen, zoodat het nooit valsch in de ooren klinkt, wanneer wij, zelfs in te absoluten
zin hooren zeggen: de Franschman is klein, donker van haar en mager, de Duitscher
zwaar en dik, de Engelschman rood, lang en rijzig van gestalte.
Is het b.v. niet wonderbaar hoe gemakkelijk men doorgaans zijn landgenooten in
den vreemde, ook vóór ze nog een enkel woord gesproken hebben, aan zekere
speciale eigenschappen herkent? Soms merkt men zelfs aan heel hun uiterlijk
(buiten alle kwestie van locale kleederdracht om) dat zij in die of die provincie moeten
thuis behooren; en zelfs hun sociale rang en de betrekking die zij in de maatschappij
waarnemen staan vaak om zoo te zeggen op hun uiterlijk te lezen. Zoo herinner ik
mij zekere weddenschap met een vriend op een tentoonstelling te Brussel. Een
burgermannetje, dat geen van ons beiden kende, kwam ons in gebrekkig Fransch
den weg naar een of andere afdeeling vragen. Wij wezen hem den weg, en toen
het mannetje vertrokken was zei mijn vriend: ‘Ik zou willen weten tot welke
nationaliteit die behoort, want een Belg zal het niet zijn, dat merkt men aan zijn
Fransch. Het zonderling Fransch van het mannetje had mij insgelijks gefrappeerd,
en wij begonnen te gissen, over zijn nationaliteit, en ook over zijn sociale betrekking.
Ik hield het er voor dat het een drogist of zoo iets was uit een grensplaatsje van
Belgisch-Limburg. Mijn vriend meende dat het een hologemakertje was uit een
grensplaatsje tusschen de provinciën Antwerpen en Noord-Brabant. Wij gingen er
een weddenschap op aan, liepen het mannetje na en ondervraagden hem. Hij was
werkelijk horlogemaker, en wel van de Hollandsch-Limburgsch-Duitsche grens.
Eigenaardig was het dat wij alle twee den grensbewoner in hem hadden gezien en
gevoeld, en niet minder eigenaardig was ons allebei ook in hem opgevallen iets
klein-peuterigs, of hij, het hoofd een ietsje scheef gebogen, met pietluttige aandacht
naar kleine dingetjes stond te kijken of te luisteren.
En zoo zal ook opvallen, voor den Belg, de vrouw waarvan ik even sprak, omdat
haar type, kenschetsend voor een heele klasse der bevolking, bij ons zoo talrijk is
vertegenwoordigd.
***

Ik had het er over, nog niet heel Iang geleden, met een anderen vriend, ook een
Fransch-Belgisch schrijver die te Brussel woont, en
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heel veel liefde heeft voor zijn land en volk, al ziet hij er ook helder al het minder
goede van. Wij dineerden samen in een restaurant, en aan een tafeltje vlak naast
ons, zat een heele Vlaamsche familie, die blijkbaar op een intiem fuifje uit waren:
een papatje, reeds op leeftijd, met kortgeknipte grijze haren, vurige koontjes en
waterig-lichtblauwe oogjes; een mama, enorm zwaar en groot, hijgend-amechtig in
haar om de kolossale borst spannende, hardblauwe satijnen japon met zwarte
ramages: twee jonge meisjes, heerlijk frisch en gezond in haar lichtgrijze japonnetjes,
maar ook al met een ietsje aanleg om te zwaar te worden, en een slappe lange
jongen van een jaar of vijftien, die met voorovergebogen hoofd schrokkig zat te
eten. Allen hadden hun servetten met een tipje in den hals gestopt en de lippen
smakten van genoegen.
‘Une famille Kaekebroeck,’ fluisterde mijn vriend mij in 't oor. ‘Ecoute.... ils parlent
1)
Kaekebroeck .’
Wij namen hen ter sluiks een beetje op, en luisterden naar de gesprekken. Zij
spraken inderdaad als in de boeken van Courouble, zelfs nog erger, en hun discours
liep uitsluitend over 't geen zij aten en dronken.
Het papatje bleek Léon te heeten van zijn voornaam, wat door de dikke mama
werd uitgesproken als Leion. Zij zelve, naar wij hoorden, heette Valérie, of, zooals
't papatje het uitsprak: Fallerey. Een der jonge meisjes droeg den voornaam van
Aimeï (Aimée) en de andere dien van Leionteïn (Leontine). De jongen heette Albreïc
(Albéric).
‘Fallerey, je réghaal d'encor' une boutell' comme celui-ceï, savez-vous? 't Es fein
zelle!’ riep 't papatje, smakkend met de tong, terwijl zijn waterige oogjes lachten
naar de flesch die hij leeg schonk. En hij riep den kellner.
‘Gharcon, encor' une boutell' du mêm'.’
‘Moi je ne sais plus boir',’ verklaarde Aimeï met een lieven glimlach van
verzadigd-zijn.
‘Moi bien,’ lachte Leïonteïn, met stralende oogen en hooger kleurende wangen
haar glas ledigend.
Albreïc bleef sprakeloos met vette handen en lippen aan een kippebot kluiven.

1)

Parler Kaekebroeck, waarmee bedoeld wordt plat Belgisch-Fransch spreken, heeft in Brussel
burgerrecht verkregen.
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Maar Fallerey nam haar servet uit den hals en stond met inspanning op.
‘Qu'est-ce que vous allez fair' maman?’ vroeg Leion.
‘Je dois sortir un instant; continuez seulement, je reviens,’ sprak de dikke mama,
blazend tusschen de tafeltjes dringend.
‘Moi ausseï, je vais avec, maman,’ verklaarde Leïonteïn. En zij verdween met
haar moeder in den achtergrond der druk-bezette restauratie-zaal. De anderen
gingen kalm door met eten en drinken.
Mijn vriend begon in stilte te filosofeeren:
‘Daar hebt ge nu een staaltje van een groot gedeelte onzer bourgeoisie. 't Is plat
en leelijk, en toch, er is iets in wat me behaagt. Er is natuur, en waarheid, en
gezondheid in. Het is het tegenovergestelde van elke aanstellerij. Die dikke mama,
b.v. Zij zit aan tafel en merkt dat ze even op moet staan. Welnu, ze staat op. En 't
lief jong meisje schaamt zich niet om ook op te staan en met haar mee te gaan. Wat
zou een Française doen, in dergelijk geval? Niet opstaan. Een Hollandsche? Ook
niet. Een Engelsche? Nog veel minder. Gij zult mij zeggen: die zouden er wel voor
zorgen dat ze niet behoeven op te staan. Dat geef ik toe. Maar veronderstel dat ze
tòch, malgré tout, moesten opstaan, wat eigenlijk gebeuren kan? Welnu, ze zouden
niet durven, ze zouden zich liever ziek laten worden; of, stonden ze op, dan
verklaarden ze zich ongesteld en kwamen aan tafel niet terug. Welke van die beide
handelwijzen is nu de ware, de gezonde, de natuurlijke? Ontegenzeggelijk die van
de familie K.... Redeneert er maar over, schudt uw hoofd, de familie K.... heeft het
bij 't rechte eind, en de Fransche, de Hollandsche, de Engelsche, stellen zich
onnatuurlijk aan. Onze Belgen zijn praktische, gezonde menschen. Zie maar die
jonge meisjes. Vindt ge niet dat z'er frisch, gezond, vriendelijk en vroolijk uitzien?
De gezonde vroolijkheid der Belgische vrouw! Laat ik daar eens uw aandacht op
vestigen! Valt het u niet op hoe weinig ziekelijken, tobbers, zenuwlijders,
ontevredenen er onder onze vrouwen zijn? Vergelijk eens met andere volken. Denk
eens even aan de zenuwachtig-overprikkelde Francaises, aan de bleeke,
plat-magerige Engelsche, aan de tobberige Hollandsche met brillen, die wij hier
voortdurend om ons heen zien. Wat lijkt de Vlaamsche daarentegen doorgaans
flink, vroolijk en gezond! Flink en gezond als een flink gezond dier! Een dier! ik heb
het gezegd. Een mooi, flink, gezond dier!
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En dìt nu is jammer: er is tè veel in haar van het natuurlijkgoede, en tè weinig van
het.... andere. Kijk eens naar Aimeï en Leïonteïn. Is het geen zonde dat die mooie
schepsels louter opgaan in 't materiëele, dat ze niet denken, niet leeren, niet lezen!
Laat ze gerust lekker eten en drinken, en, als 't moet.... opstaan van tafel; laat ze
zich mooi sieren met kleeren en juweelen, maar wat zonde, wat beklagenswaardige
zonde, dat er bij al dat mooi gezond-materiëele toch zoo weinig, haast geen greintje
heerlijk en verheven ideaal bestaat! 't Is om er bij te huilen, en 't is om er voor te
bidden: Heere, geef onze mooie, flinke, gezonde Vlaamsche vrouwen toch een
greintje Ideaal!....’
De familie had afgerekend en was opgestaan. De ‘gharcon’ bracht overjassen en
mantels. Fallerey zag hoogrood en zuchtte van inspanning. Haar hardblauwe corsage
kraakte toen zij haar mantel om kreeg. Leion had moeite om zijn jas aan te krijgen.
De kraag kreukte telkens neer in zijn hals, het water stond hem in de oogen en een
zwart eindje sigaar dampte viezig onder zijn rooie neus. Maar de beide meisjes
zagen er uit als weelderige bloemen: Leïonteïn misschien een ietsje tè rood, maar
Aimeï als een witte-en-roze roos zoo frisch, met heldere oogen die straalden van
vroolijkheid en levenslust.
Albreïc, slap en gebogen, liep, knabbelend op een tandestokertje, achteraan....
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De moord van Scheepers.
Uit het Engels vertaald door J.B. Schepers.
Dit was een man.
Lijdend en ziek, daar lag hij - op van pijn Hij die zo lang gevochten had als held,
Z'n land verwerend tegen 't reuzental,
Scheepers, de Wet's kaptein, heer van zijn veld,
Eindlik hun buit!
Lijdend en ziek sleepten z'em voor 't gerecht,
Door t' ondergaan valsaardig rechtspraakspel,
Met minne laffe aanklacht tegen hem,
Aanklacht voor de eigen ziel - zij weten 't wel Doodlik vergif.
Gestaald door wondre sterkte, als hun vervult,
Die trouw - hoe zwak en ziek - 'en eedle zaak
Voorstaan, zo hief hij fier het hoofd, met spot
Terug hun de aanklacht slingerend en raak
Naar 't eigen hoofd.
Gevend om niets, om waarheid niet noch recht,
Leidden zij hem, lijdend en ziek, ter dood;
Hals over kop snelden ze op 't oordeel toe,
Dat ze uit 'en toekomst toegrimt, grauw als lood;
Hals over kop.
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Noch even keek hij, als in stil beroep
Op naar de mooie hemel boven hem,
Toen, met 'en vaste houding zat hij daar
En hief de rechter met beval'ge klem
Hoog boven 't hoofd.
Nauw zagen ze 't van hem verwachte sein,
Of moordend vlogen kogels over 't veld,
Zoekend hun buit - één nijdig raatlend vuur Toen was 't weer stil, als de arme stille held
Zo wonder kalm.
Geloofsrust, diepe rust lag op 't gelaat,
Rust na het leed, gestreden en voorbij,
Rust onbekend aan lafaards kloppend hart,
Rust van de winnaar, die na lang gestrij
Won 's levens kroon.
O, wie dat sterven zagen, voelden vast
Zich rijten door de ziel het scherpst verwijt,
Toen de onverschrokken patriot daar zat
De dood weerstaand met spot en majesteit:
Vrij zou hij zijn!
Begraaf hem bij kruiswegen als je wilt,
Vertrap, ja dans op hem in bittre spijt
En slecht de grond boven dat dapper hoofd;
Doe vrij je best, wij zien het wijd en zijd,
Dat heldengraf.
Diep in elk hart, dat lief heeft Afrika,
Diep in wie van de dappre en vrije houdt,
Diep in dat stille onmetelike veld,
Beeld van de onsterflikheid, daarmee vertrouwd,
Daar leeft zijn naam.
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Rustig en fors als zij wier graf ge omsluit,
Onsterflik wachter van onsterfelike faam,
Zeg aan de kindren van ons nageslacht,
Zeg, als zij roemen dappre Scheepers' naam:
‘Dit was een man’.
‘Dit was een man, omdat hij streed voor 't recht,
Dit was een man, want hij was sterk van ziel,
Dit was een man, die stierf 'en schurkedood,
Rechtop en flink, omdat hij nimmer viel,
Dit was een man!’
KAAPSTAD, 22 Februari 1902.
HAARLEM, 29 Januari 1903.
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Slecht weer.
Door Bé Stolk.
Westewind jaagde door de, voor winter tè zoele, atmosfeer, blaas-rukte om het stille
landhuis, scheerde over de takken der naakte boomen en deed hen in deemoed
buigen, als stond het heele bosch gereed mee te vliegen in een lange, snelle,
strepende vlucht van west naar oost, méé met den zwaar-loeienden storm, die met
de wonderlijk vasthoudende streek van magneet over ijzer langs hen gleed, méé
met de nooit terug blijvende wolkenstoeten, die langs den hemel voortijlden in
lang-gerekte vaart, als dolzinnig, met den kop naar voren gestoken, vluchtende
fantoomdieren, - een groote, ongeördende kudde, die een onzichtbaar herder
vergeefs trachtte bijeen te houden.
De hijgende stem des winds had de stilte weggeblazen uit gansch het wijde,
eenzame landschap.
En, wonderlijk! Deze machtige sprake had tot zwijgen gebracht alle snijdende
smartstemmetjes, die steeds napraatten, nasnerpten, nagilden in zijn afgemarteld
hoofd, - die zelf-stemmetjes, die onophoudelijk wilden ratelen over dat pas geleden,
rauwe verdriet.
En hij wilde ze niet beluisteren: hij wìlde nu even niets in zich hooren, niet lijden,
geen pijn voelen,.... even stilte.
.... En de onrust daarbuiten had ìn hem plotseling alles naar rust gevoerd.
Hij luisterde naar de ontzachlijke stem, die loeide door de lucht, over de hei en
door het bosch, en in ademloos toehooren was het, alsof de magnetische wrijving
van den wind ook streek over zijn moede ziel en hem schuivend meevoerde naar
verre oorden van wezen-loosheid, van nièt-zijn, van nièt-denken, van nièt-voelen.
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Met de armen wijd-open rende hij voort, het bosch uit en de somber violette hei over
tot gindsch heuveltje; en daarboven, hóog, uitziend over de eindelooze eenzaamheid,
voelend en hoorend de onzichtbare taal van wind, - verloor hij één kort oogenblik
het weten in zich van zijn jong verdriet, en was hij één met al het omringende,
opgelost, opgenomen in de natuur.
Maar, als amechtig na lang aangehouden hoorngeloei, zweeg even de wind,
bleven even terug de snel langs schuivende luchtgolven en, na een ondeelbaar
oogenblik van holle leegte ìn en òm hem, begon opeens al het tot zwijgen gedane
wederom de giftige, scherpe tongetjes te roeren, en aan den voet van het heuveltje,
waar geen storm blies, met 't gezicht in 't stekelig, schrobbig gekrieuwel van
heideplantjes, wierp hij zich op den grond en bleef lang liggen, doodsangstig zich
te bewegen om daardoor pijnigender te voelen de ondragelijke, schreiende smart.
Zoo lag hij neer, - zacht kreunend als een arm verminkt dier, dat geen blikken
verdraagt op de wonde plek en zich wegsleept in een onvindbaar hoekje - lag lang
stil, vertrok dan opeens krampachtig alle leden, zich strekkend en kronkelend om
door straf spierbewegen zich te verzetten tegen smartgevoel.
Want, buiten zijn willen om, werd in hem steeds hetzelfde werk gedaan.
Vraagstemmetjes vroegen, zeurden, drensden, altijd over datzelfde. Waaròm was
het zoo gegaan? Waaròm had hij dìt gezegd, dàt gedaan? En wat beduidde die
blik, deze woorden of dat gebaar?
Kleine pluisvingertjes peuterden begeerig aan 't kleinste voorval van vroeger, als
wilden ze toch met alle geweld uit het binnenste van dezen knoop van
omstandigheedjes, woordjes en daadjes, een stevige kern halen, die alles opeens
verklaren zou.
Maar soms werd met een schrok tot stilstand gebracht al dat pluizen en al dat
vragen, doordat hij heel helder, fascineerend werkelijk, plotseling terugzag een
beweging van haar hoofd of de lijn van haar rug en van haar japon, sleepend over
het tapijt, nahoorde een bijzondere cadans in haar stem, navoelde de lieve zachtheid
van haar handen en haar lippen.
En zacht sprekend klaagde hij dan: ‘Neen, neen, o, God, 't kan niet; 't kan immers
niet....’ en sloeg met de voeten de donkere hei, steeds harder, steeds woester, tot
hij plotseling met
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opgetrokken knieën weer roerloos bleef, omdat hij weg voelde vloeien de razende
pijn van dat oogenblik, en bang was, door de minste beweging die weer tot zich te
trekken.
Dan liepen jeukend langzaam de tranen langs zijn wangen, druppelend neer in
het zand, en door teer-lieve herinneringen liet hij ze opzettelijk sneller stroomen en
genoot zijn verdriet.
Na eenigen tijd richtte hij zich langzaam op.
En dadelijk zoog de wind weer rond hem; nog eens ging hij met uitgespreide
armen op het heideheuveltje staan, om de sensatie van daar even opnieuw te
voelen, maar het gelukte niet.
Hij wist zich daar, als een vreemd, zwaar, levend lichaam in de oneindige
eenzaamheid van hei en lucht; hij voelde zich opeens een arm, miskend, machteloos
menschje en hem vijandig zag hij nu de sombere, uitgestrekte heigolvingen tot in
de verre, verre, desolate verte, - hem vijandig den wolken-opstapelenden hemel
met het valsch-bleeke namiddaglicht, - hem vijandig den blaasrukkenden wind.
Bitter bedacht hij, hoe hij van de natuur vertroosting had gewacht.
Met nog grooter wanhoop in zich dan zoo even, worstelde hij op tegen den storm
naar het eenzame landhuis. Het hoofd naar voren, als een toe-stootende stier, liep
hij zonder opkijken voort, tot hij hijgend bij de voordeur stond, opzij van het huis, uit
den wind.
Hij draaide den sleutel om, ging binnen in de saai gemeubelde kamer, porde wat
in den vasten kolenkoek in het potkacheltje, tot de vlammen er doorheen braken
en in het nu al donkere vertrek een grillig opdansend licht brachten, trok den rieten
armstoel er vlak naast, liet er zich in neervallen en bleef zoo zitten, tè ellendig om
de blinden te sluiten en te bellen om licht.
En weer moest hij luisteren naar de onruststemmen daar buiten van wind,
zwiepende takken en knersende luiken, - en naar alle martelstemmetjes daar binnen
in zich, die altijd doordrensden over dat ééne, dat voor hem het eenig bestaande
was in het verleden, in het nù en in de toekomst, mèt het kleine vuur, waarbij hij zat
en dat hij met groote zorgvuldigheid onderhield, steeds nat gruis toevoegend, pokend
en de ijzeren rozet open- of dichtdraaiend.
Norsch keek hij op toen de juffrouw met de lamp binnenkwam en de luiken sloot.
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Het zwart en roode tafelkleed werd opgevouwen; in de plaats kwam een wit laken.
Het deed hem koud en onbehagelijk aan, dat gladde schitter-wit opeens midden
in de kamer, en ook het hard geluid van tegen elkaar rammelende bordjes en glazen
en het voortdurend langs hem draaiende mensch deden hem ongeduldig zenuwachtig
de vingers bewegen en den rechtervoet heen en weer schuiven over de kachelplaat.
‘Zie zoo, meneer, een lekker soepje,’.... schuw keek ze nog opzij en verdween.
Staande, zonder den soeplepel te gebruiken, goot hij den inhoud van het terrinetje
in het diepe bord, ging op de punt van een stoel zitten, schuin naast de tafel, trok
het bord naar zich toe en begon haastig te lepelen, zonder een oogenblik op te
kijken of rusten, veegde even het servet, dat nog opgevouwen naast hem lag langs
den mond en er niet aan denkende te bellen voor het volgend gerecht, begon hij
met groote stappen heen en weer te loopen van de deur naar het raam, van het
raam naar de deur.
En in hem altijd, altijd 't zelfde zagen van dezelfde stemmetjes, die weten wilden,
wat hij gedaan had vandaag op 't zelfde uur veertien dagen geleden, welke straten
zij toen geloopen hadden, hoe ze toen gekleed was geweest, wat zij toen gezegd
had, wat hij er op geantwoord had. En wáárom hij dàt geantwoord had en niet iets
anders.
Na een kwartiertje kwam de juffrouw voorzichtig om de deur kijken en ziende, dat
de soep gebruikt was, nam ze de terrine weg en zette er andere schaaltjes voor in
de plaats.
Maar dit brak zijn denken niet af en hij bleef heen en weer loopen, de oogen
zonder kijken gericht op de figuren van het tapijt.
Vandaag, Vrijdag - zoo dacht hij. - Even zien. Ja, Vrijdag. Vandaag voor één week
was het juist gebeurd en was hij hierheen gekomen.
Maar veertien dagen geleden? Wat toen? Wat deden ze vandaag vóór veertien
dagen? Nu eens goed bedenken. Eens goed nagaan. Maandag - dat was zijn
verjaardag geweest. - Nu van af dien dag eens kalm bedenken. Hij at bij haar - en
's avonds - o, ja - Grieg - ze had Grieg voor hem gespeeld. Vreemd, dat het toen
geen oogenblik in hem opgekomen was te denken, dat
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ze niet gelukkig kon zijn. Ze was ook opgewekt geweest, vroolijk, heel uitgelaten
vroolijk -, hij had haar er zelfs een beetje om geplaagd. ‘Zoo'n veulen,’ - had hij
gezegd en ze had er lang om gelachen. Nù voelde hij wel dat die vroolijkheid niet
natuurlijk was geweest. Gek -, nu achteraf zag hij dat alles zoo goed, en toen was
hij blind geweest, volslagen blind. Arme lieve; zij heeft natuurlijk veel geleden -,
terwijl ik onbezorgd gelukkig, zonder nadenken gelukkig, eenvoudig gelukkig was.
Nu is 't omgekeerd - ik lijd, en zij - o, neen, zij zal nu ook wel verdriet hebben,
maar toch ook een soort van verluchting, omdat 't gezegd was....
Wat wilde hij ook al weer weten? O, ja, Vrijdag - vandaag voor veertien dagen.
Wat ze toen gedaan hadden.
Dinsdag had hij haar niet gezien, omdat ze voor haar muziekles naar Amsterdam
ging en bij kennissen bleef eten en logeeren.
Woensdag - haar van den trein gehaald. Hoe hadden ze geloopen. Even zien;
ja, zoo, Keizerstraat en de Singels. Ze had wit gezien en hij had dadelijk gevraagd
of ze moe was. Maar ze had neen geknikt en was opgewekt gaan vertellen over
Amsterdam en over enkele vrienden. Doch dichter bij huis was ze stil geworden,
steeds stiller en toen hij gevraagd had of er iets was, had ze hem zachtjes gevraagd
's avonds maar niet te komen; ze had zoo'n hoofdpijn en zou maar vroeg naar bed
gaan. Wat was hij ongerust geweest! Zijn lief meisje zou ziek worden, - o, hij was
bang. En ze had hem uitgelachen. 't Was niets. - Een beetje hoofdpijn. Wat was dàt
nu?
Maar hij was vol bezorgdheid gebleven; den volgenden ochtend ging hij dadelijk
hooren, hoe het met haar was. Ze was beter, zei ze, maar zag nog zoo wit en keek
zoo droef-ernstig. Haar stem klonk moe.
‘Is er iets, Meta? Heusch, heusch heelemaal niets?’ had hij bij 't weggaan nog
gevraagd.
‘Ik wilde, dat je minder van mij hieldt,’ had ze geantwoord en had toen snel de
deur dichtgetrokken.
Op straat had hij er over na loopen denken en er om gelachen.
Minder van haar houden. Hoe kon dat nu? Mal kindje. Waarom toch? O, wat een
eend, dat hij toen nog niet begreep.
Maar was er toen niet een vaag voorgevoel in hem geboren, een voorgevoel van
dat, wat de komende dagen aanbrengen gingen
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en wat hij met al de kracht van aangeboren wil tot gelukkig-zijn had weggeduwd
onder blijër denken?
Vrijdag waren ze uit dineeren geweest bij de ter Harens. Weer had ze over
hoofdpijn geklaagd en was aan tafel stil geweest.
In 't rijtuig, later, wilde hij haar zacht tegen zijn schouder laten leunen en had haar
teertjes over de wang gestreken en - o, die schrik toen -; zij huilde; zijn vingers
werden nat van tranen. Hij had haar opeens in zijn armen genomen en gekust,
gekust en geroepen, dat ze geen verdriet mocht hebben; dat hij 't niet wilde - dat 't
niet mocht - niet mocht. En in zijn eigen oogen waren brandende tranen gekomen.
De eerste tranen waren dat! En sinds dien keer....! En ook voor de eerste maal had
hij toen dien doffen angst gevoeld, dat hij haar verliezen ging.
Op al zijn vragen had ze niets geantwoord. Alleen had zij, als een ziek kindje,
door haar snikken heen geroepen: ‘zoo'n pijn, zoo'n hoofdpijn.’
Dat was thans veertien dagen geleden. Toen rustte ze nog tegen hem aan, hij
mocht haar wang streelen en zachtjes haar vingers vouwen tusschen de zijne. Toen
mocht hij nog voor haar zorgen; zelfs de illusie hebben, dat hij alle verdriet van haar
kon nemen; haar leven mooi en goed en makkelijk maken.
Hij lachte weer schamper. Haar leven gelukkig maken! Jawel -, dat moest hij maar
denken. Hij maakte het juist moeielijker voor haar, - ze had hem niet meer noodig.
Hij hinderde haar -; ze hield niet meer van hem, - ze hièld niet meer van hem. Zelf
had ze het hem moeten zeggen -, hij was te stom geweest om het te begrijpen. Zelf
had ze het hem gezegd.
Heel bleek was ze naar hem toe gekomen, de armen stokstijf langs het lichaam
naar beneden, en de handen dichtgeknepen.
‘Jacky’ - zei ze, ze had het heel gauw gezegd met een droge, bruuske stem, - ‘ik
houd niet meer van je -, niet genoeg om met je te trouwen.’
En toen opeens, met een snik, en weer met iets van een stout kindje: ‘Wees niet
boos, Jacky; ik kan 't niet helpen!’
Als hij toen eens anders gedaan had! - Waarom had hij nièts gedaan, nièts gezegd
om te trachten haar te behouden. Als hij toen niet dadelijk als een krankzinnige was
weggerend, zonder iets te zeggen; - maar als hij haar woest tot zich getrokken had,
tegen zich aan, en gezegd dat 't niet mocht, dat het onmogelijk
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was, dat hij haar niet kòn missen. En als hij haar gesmeekt had te trachten nog van
hem te houden; gesmeekt met woorden, met kussen, met tranen! Ze was immers
zacht en lief en verdriet-zien was haar zoo pijnlijk. Ze zou hem getroost hebben; ze
zou haar armen om zijn hals geslagen hebben en hem toegefluisterd, dat het maar
dwaasheid was; dat ze wèl van hem hield, altijd, altijd van hem houden zou; hij
voelde haar hand zacht door zijn haar strijken; hij rook den geur van haar heele,
lieve wezen; hij hoorde de lieve, lieve stem: Dag, Jacky boy. Niet verdrietig meer
zijn. Ik houd van je, heusch, heusch, heusch. Ik houd van je.... ik houd van je....
De juffrouw kwam binnen en stommelend, laden openschuivend, rammelend met
lepels en vorken, ging zij opruimen. Het deed overslaan in dollen, haast
onbedwingbaren toorn, het zoete fantaseeren van de laatste oogenblikken. Zware,
leelijke woorden kwamen hem op de tong, deden zijn lippen onhoorbaar bewegen:
Verd...., godverd...., godverd...., - en opeens werd zich-bedwingen onmogelijk en
uitschietend op 't verschrikte mensch brulde hij: Toe, zeg, donder nou op. Nu is 't,
verdomme, genoeg! Ruk uit; laat me alleen!
Haastig, licht-blozend, zonder op te zien of iets te antwoorden, flapte de juffrouw
de kastdeur dicht, nam den bak met schaaltjes nog mee en ging weg, op de tafel
achterlatend het nog niet opgevouwen laken.
Verward na zijn woesten uitval, stond hij ongelukkig rond te kijken in de leege
kamer, met iets hulpeloos, iets verdwaalds in oogen en handen.
Toen, wild snikkend, wierp hij zich op de knieën, in den hoek van de oude sofa,
vastdrukkend tegen het vale rips der leuning het diep omlaag gebogen hoofd
tusschen zijn beide naar voren geworpen armen, wild uitsnikkend alle ellende, die
geleden was, alle griezel voor de dagen van verdriet, die nog volgen moesten, alle
verveling van dit saaie, eenzame verblijf, alle ergernis over zichzelf na den ruwen
uitval.
Bedarend langzamerhand, de kamer vreemd leeg en hol na dat onstuimig snikken,
nu zittend in 't sofahoekje, hoorde hij in de avondstilte van het huis alleen het droevig
gekir der tortelduiven, die in de gang hingen, het haastig tikken van de klok in de
slaapkamer en van tijd tot tijd, als een deur openging, de stemmen
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van de juffrouw, haar man en de kinderen in het achterhuis.
En nu pas merkte hij, dat de wind was gaan liggen en het buiten heel rustig
geworden was.
Hij keek op z'n horloge.
Kwart vóór acht. Goed. Over een half uurtje kon hij wel met fatsoen naar bed
gaan.
--------------------Na een zwaren ochtendslaap, werd hij langzaam wakker.
Buiten stroomde de regen, maar hij hoorde het, zonder dat 't hem tot denken
bracht; integendeel vermeerderde dat rustige, steeds gelijke geluid van plassend
water nog een weinig het behagelijke van het dommelig liggen op 't zachte kussen,
in de warmte van de dekens. Dadelijk wist hij heel zeker, dat er iets was, iets naars,
iets treurigs, maar daar moest hij nu nog een poosje niet aan denken. Hij lag zoo
heerlijk. En met groot welbehagen schoof hij den eenen voet langs den anderen,
genietende er van zoo warm te voelen de lakens om zich heen.
De regen stroomde, - stroomde. Dat geluid omgaf hem met dezelfde goeddoening
als de bedwarmte - zoo prettig, zoo onuitgesponnen prettig. Vijf minuten nog
vergingen.
De regen stroomde, - stroomde. En, - opeens zette zijn denken zich aan 't werk:
het regende - het régende.... En hij mat de heele, heele lengte van dien regendag.
Van het opstaan tot aan het uur van koffiedrinken, van het uur van koffiedrinken tot
aan 't uur van middagmaal, van daar tot aan het naar bed gaan.
En ook dacht hij nu weer aan zijn verdriet; hij nam het weer op, zooals het 's
nachts met hem ter ruste was gegaan, bekeek het dadelijk weer van alle kanten,
maar 't was, alsof hij het opeens zoo onverschillig zag; het deed geen tranen meer
in zijne oogen komen, het deed hem niet van pijn ineenkrimpen, het deed hem niet
in wanhoop de handen tot vuisten knijpen. Het was hem als een doodgewerkte ets,
waarin hij wel elk lijntje, elk krabbeltje duidelijk zag, maar waaraan, door te veel
peuteren en ploeteren alle leven, alle aangrijpende, émotionneerende kracht
ontnomen is.
En nu walgde hij ervan, en hij walgde ook van den regendag, die als donkere,
loodzware, onverwerkbare tijd voor hem lag.
Dat gevoel van tegen-opzien groeide, groeide, nam reuzen-proporties aan en het
andere - het groote, in zijn leven grijpend

Groot Nederland. Jaargang 1

716
verdriet, hoewel hij het steeds op zich voelde drukken als een zware steen - ontroerde
hem nu niet. Zijn hoofdgedachte was nu, dat het regende, dat hij hier alleen den
ganschen langen dag zou zitten in de saaie kamer, met de oléografiën tegen het
bebloemde behang, met het zwart en roode tafelkleed en de kleine potkachel.
Te bed blijven zou zoo'n eenvoudige oplossing zijn, maar hij kòn niet; alleen het
bedenken hoè den tijd te dooden, maakte hem zoo warm, dat hij het dek niet langer
verdragen kon en geen minuut stil kon liggen.
Moedeloos stond hij op, waschte en kleedde zich zoo langzaam mogelijk, dronk
een kop thee, trachtte zich te interesseeren in zijn couranten, die op de onbijttafel
waren neergelegd. Het gaf hem een gevoel van wrevel te zien, hoe overal het leven
zijn gewonen gang ging, nu voor hèm alles opeens veranderd was; nu hìj hier zat
geheel alleen, zonder werk, diep ongelukkig. Waarom was hij ook hierheen gekomen!
Waarom niet liever gebleven in het drukke, volle leven, waar je geen tijd hebt je
verdriet ter hand te nemen en het rond te draaien, te bekijken van alle kanten, het
te verzorgen en te vergrooten? Veel beter zou het immers geweest zijn te blijven
tusschen vrienden en tusschen vreemden, waarvoor je het angstvallig verborgen
houdt den geheelen dag, en heel hard te werken en heel veel afleiding te zoeken,
zoodat je 's avonds en 's nachts zelfs geen tijd hebt of te moe zijt, het nog eventjes
te bekijken, voòrdat je in slaap valt.
Stommeling, die hij was! Hij, met z'n ideeën van troost zoeken bij de natuur, van
tot rust komen in de natuur, zichzelf terug vinden in de natuur!
O, sentimenteele stommeling! - de natuur! - Ja, daar moet je maar wat van
verwachten - van de natuur - wind, ja, en regen en modder, ja, dat kreeg je in ruil
voor je opgeschroefde aspiraties van goed en mooi willen zijn. Maar nu was het,
verdomme, ook uit en de heele boel kon hem niets meer schelen, geen lor!
Hij voelde een haat, een groote verbittering in zich komen tegen alles, alles -; en
de natuur, - een vijand was het, die hem plaagde en sarde en 't regenen liet, hard
regenen, om hem te dwingen een heelen dag te zitten hier, in deze vunze, leelijke
kamer. Maar hij bedankte er voor; hij deed het niet. Dan maar op een andere manier
het verdriet vergeten.

Groot Nederland. Jaargang 1

717
Pret zou hij maken - pret! dolle pret!
En nijdig greep hij zijn kleeren bij elkaar, smeet ze in het valies, met de boeken,
de enkele boeken, die hij meegenomen had en die hem ook hadden moeten helpen.
Sentimenteele nonsens; wat had hij er aan. Alles goed, als 't leven kalm zijn gangetje
gaat, maar anders - neen, hoor. Nu zou hij zich wel op een andere manier genezen,
zonder Emerson en zonder Nietzsche - en - nu zou hij....
En nu de juffrouw nog betalen en goeden dag zeggen. Hij had haar niet meer
gezien, na die scène, gisteren avond. Beroerd. Wat een lammeling was hij toch. Hij
zou maar een muntje geven voor den spaarpot van de kinderen....
--------------------Een uurtje later, met het valiesje in de eene, een parapluie in de andere hand,
liep hij, bij iederen pas vastgezogen aan het klef-nat landpaadje, naar het kleine
station.
O, wat haatte hij nu dit oord, o, die modder, dien regen, die grijze, natte,
troostelooze eenzaamheid!
Uit een boerderij sprong een keeshond luid-keffend, te voorschijn, happend naar
zijn beenen. Zie je wel; - alles hem vijandig. Hij slikte de tranen, die weer opkwamen,
weg, en lachte hard. Nu was het gedaan met die gevoeligheid. Nu ging hij zich
amuseeren, - amuseeren....!
Hij nam een kaartje naar Brussel.
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Literatuur Door W.G. van Nouhuys.
1)

Over twee boeken wil ik ditmaal iets zeggen: over In Mineur van Top Naeff en over
2)
Feesten van Jac. van Looy.
Ik heb beide boeken al een tijd geleden afzonderlijk gelegd voor dat doel, omdat
ze mij bizonder aantrokken, en ik mijzelf de herhaalde lectuur beloofde als een
genoegen.
Nu zal misschien een enkele zeer bedenkelijk het hoofd schudden over juist de
samenvoeging van deze twee namen: Jac. van Looy en Top Naeff. Die behooren
immers niet bij elkaar! Het verschil is te groot!....
Laat mij dien enkele al dadelijk gerust stellen met de verzekering, dat niets dat
verschil zoo sterk doet gevoelen, dan het lezen van hun werken na elkaar; maar
dat die lezing tevens in mij de meening gevestigd heeft, dat als Van Looy een der
beste prozaïsten van onzen tijd is, Top Naeff op weg is een goede prozaïste te
wòrden.
Top Naeff heeft nu al eenige kanten van haar talent laten zien. Begonnen met
School-Idyllen, later door De Tweelingen gevolgd, gaf ze daarin blijk van een eigen
en humoristischen kijk op het meisjesleven, en haar oorspronkelijk zien wist ze heel
gelukkig om te zetten in een vlot verhalend proza, waaraan de stijl iets persoonlijks
gaf. De stijl soms - de taal nog zelden. De meisjesboeken gaven den indruk van
zóo maar neergeschreven te zijn,

1)
2)

H.J.W. Becht, Amsterdam.
S.L. van Looy, Amsterdam.
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met het oog op het te verwachten publiek. De taal was wat ik zou willen noemen
conversatie-Hollandsch: en ergo in haar grootere losheid dikwijls even conventioneel
als het vermeden boekentaaltje.
Ik blijf hier even bij. Want ik heb de ervaring opgedaan, dat op dit punt nog een
wanbegrip heerscht. Er is een groot onderscheid tusschen eenvoudig, natuurlijk,
‘gewoon’ en... oorspronkelijk schrijven. Het eerste is met eenige oefening aan te
leeren, door zich systematisch te bedienen van de taal van 't dagelijksch leven, door
het verwijderen zooveel mogelijk van alles wat naar boekigheid zweemt. Maar met
de boeken-taal te laten glippen en de andere te hanteeren, vervalt de auteur van
de eene conventie in de andere. Vroeger trachtte hij ‘mooi’ te doen, nu ‘natuurlijk’
te zijn, maar evenals het mooie van toen is het natuurlijke van thans uit de tweede
hand. En vaak heel leelijk op den koop toe!
Laat ik het met een voorbeeld toelichten. 't Is een fragmentje uit School-Idyllen.
‘'t Was nog donker in de zaal van het Nutsgebouw.
Alleen achter het neergelaten scherm was het volle verlichting. De bewuste
Kunst-Clubavond was aangebroken, veertien dagen later dan 't eerste plan was
geweest, want men was op den bepaalden tijd onmogelijk klaar kunnen komen. 't
Was nu 28 October, eigenlijk wel goed, nu was 't niet meer zoo warm en men
behoefde toch niet te stoken.’
'k Zal wel niet veel meer dan de cursiveering noodig hebben, om mijn bezwaar
tegen zùlke taal te doen voelen. Bij de beoordeeling houde men in 't oog dat de
auteur dit niet door een van haar personen laat vertellen - dàn wordt het een heel
ander geval - maar dat het háar stileering is, die nu plotseling tot een algemeene
bespiegeling verstrakt.
‘Er bestaat geen drukte, die de herrie achter de schermen overtreft, vooral bij
uitvoeringen van dilettanten, en hier omdat 't de eerste keer was, in één woord
onbeschrijflijk.’
Dat deze heele zin zonder eenig stijl-verband is, zal de schrijfster nu zelf wel
inzien. 't Kan moeilijk gebrekkiger.
‘In de dames-kleedkamer heerschte een wanorde, waar zelfs Noes radeloos van
werd. In de heeren-kleedkamer was een leven, of de artisten het Nutsgebouw
afbraken. Op 't tooneel sjouwde men een kleed weg, in wolken stof, en legde er een
ander voor in de plaats. Jet stond er nog, boven op een trap, een draperie
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aan den muur te spijkeren, en tusschen de coulissen zag men de dolste
1)
tooneelen....’ .
Het is voor mijn doel genoeg. Wie eenige aandacht aan deze zinnen besteedt,
zal zien dat ze de negatieve verdiensten bezitten van weinig boekig te zijn, maar
evenzeer de pozitieve missen van stijl en literaire oorspronkelijkheid. Dat die in een
meisjesboek overbodige kwaliteiten zouden zijn, zal wel niemand me tegenwerpen.
Het is duidelijk dat iemand die zulke volzinnen schreef zichzelve geen literaire
eischen stelde - het is mogelijk zelfs, dat ze daar toen nog niet aan dacht.
Maar tevens blijkt uit die eerste boeken de gaaf van Top Naeff van het leven om
haar heen, toen nog maar een school-leventje, als een groote bewogenheid te zien,
en de neiging van haar ziel om die bewogenheid mee te leven. Dat z i e n is haar
eigen, en de e m o t i e door dat zien gewekt, eveneens. Zij voelt daarbij veel voor
de tegenstellingen, voor de botsingen in dat bewogene, en dat wijst op een andere
neiging van haar talent: den lust tot dramatizeeren.
We danken eraan twee proeven van tooneelschrijfkunst: De Genadeslag en Aan
Flarden, die beide hoop gaven op een dramatisch auteur meer. Zou er kans bestaan
op verwezenlijking? De bekoring die voor mij van die stukken uitging, vond ik
verklaard door de kracht van sentiment, die uit een in zichzelf verre van nieuw
gegeven een nieuwe emotie wist te wekken, - ondanks de technische zwakheden
van compozitie en de niet diep genoeg gaande behandeling der personen, - èn de
in beide stukken merkbare bekwaamheid om 't dramatisch conflict aannemelijk te
maken. Dat daarbij haar gave van de dagelijksche spreektaal weer te geven aan
den dialoog een groote mate van vlotheid en natuurlijkheid schonk, kwam der realiteit
van 't gesprokene ten goede.
Als we nu haar bundel In Mineur beschouwen in verband met wat er aan voorafging,
dan zullen we ook daarin weer kunnen opmerken het gevoel voor de bewogenheid
van 't alledaagsche leven en voor de vanzelf daaruit voorkomende tragiek. Haar
proza is daardoor levendig. Zij vult maar zelden bladzijden met milieuschildering,
met sensaties van atmosfeer, zij streeft er minder na stemmingen dan wel
ontroeringen te wekken. Er is doorloopend

1)

Ik cursiveer.

Groot Nederland. Jaargang 1

721
een zekere activiteit, voerend van het eene gebeurtenisje naar 't andere, wat de
bekoring verklaart van haar meisjesboeken voor de lezeresjes, die gepakt werden
en dan vastgehouden tot het laatste.
Diezelfde eigenschap maakt haar novellen een aantrekkelijke lectuur voor een
breeden kring van alleen ontspanning zoekende lezers. Zij vermoeit niet door lange
uitweidingen, vermeidt zich niet in psychologisch gerafel, haar psychologie blijft in
actie, dramatizeert aldoor. Meestal vermijdt ze dan ook alle inleiding: plaatst ons
opeens ‘in medias res’ - midden in het onderwerp, en weet ze ons alras voor haar
personen belangstelling te doen gevoelen.
Deze methode - De Maupassant was een meester in de toepassing - heeft echter
dit tegen, dat ze de auteur wel eens noodzaakt tot retrospectieve beschouwingen.
En zoo'n terugblik als ze moet dienen om een zielstoestand te verklaren, is bij Top
Naeff nog wel eens onvoldoende. Ze vraagt dan te veel van ons
aanvullings-vermogen - rekent op ònze literaire ervaring voor háár doel. Wat een
fout is.
Als voorbeeld kies ik het begin van haar eerste novelle, het ontroerende en fijn
doorvoelde verhaal van den jongen man, die als weduwnaar zijn aanstaande tweede
vrouw gaat voorstellen aan de ouders der eerste. De titel is Een Wanklank en 't
begin zóó:
‘Hij kon zich niet begrijpen, dat het nog geen jaar geleden was.
Twee jaar waren ze getrouwd geweest: in het derde stierf zijn vrouw, plotseling
aan pleuris. Hij staarde haar na, verslagen, en klein-verbaasd dat het zoo had
kunnen gebeuren. Het scheen hem een schijnverdriet, iets dat stond buiten de
werkelijkheid en weer verdwijnen zou.’
Ik wil nu het hier niet-passende na-staren eens buiten rekening laten, en vraag
dan of 't mogelijk is, ons in die paar zinnen mee te doen voelen met dien
‘terugblikkenden’ man. We weten niets, niets van 't huwelijk in die twee jaren, en
worden opeens geplaatst voor een sentiment, dat op zichzelf ons wel degelijk diende
verklaard te worden. Van groot verdriet wordt niet gerept, alleen hooren we, dat het
woord ‘dood’: ‘fel en wreed op hem in werkte en als physiek pijnlijk zijn hart raakte,
er dolkdiep in doordrong: dóód!’
We hooren verder dat hij zich geeft aan een deernis met zich zelven.
‘Hij liet de dagen langs zich glijden en dwaalde door zijn leven
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met slappen gebroken gang. Soms glimlachte hij, een wat vermoeid lachje,
verdroevend den strakken blik der doffe oogen. Als iemand hem gezegd had dat
hij poseerde, zou hij het niet geloofd hebben....’
Als we nu weten dat Beukema, de weduwnaar, cavalerie-officier in Deventer is,
dan is dat ‘dwaalde door zijn leven’ even onvoldoende als de geheele inleiding, die
in haar onvoldoendheid tevens geheel overbodig blijkt. Beukema leeren we veel
beter kennen als hij later in den avond bij de oude menschen zit, wier kind zijn vrouw
was, dan in de te weinig afdoende voorstelling door de schrijfster.
't Is of deze buiten haar terrein treedt als ze aan 't psychologisch bespiegelen
slaat. Dan verslapt dadelijk haar stijl. Zie eens zulk een zin: ‘Hij gaf zich over aan
een verdriet, van al maar zwakkelijk uitschreien, zonder poging tot verzet en
dompelde zich in weldadig zelfbeklag, waaraan hij zich eerst gewende en later zóó
nauw hechtte, dat hij de heelende wond telkens met genot weer openreet, zich
1)
warmend aan eigen deernis.’ Later nog eens: ‘De wonden waren tot lidteekens
vergroeid, bleeke naden, heel aan de oppervlakte, maar hij geloofde ze nog altijd
open, en bloedend, en koesterde ze.’
Vergelijk eens met dit ongevoelde woorden-spel het verhaal van het bezoek op
het stille buiten, waar de ouders van het zoo jong gestorven vrouwtje nog altijd niet
anders doen dan hun eenig kind betreuren, hun alles.
Daar komt de auteur in haar kracht. Daar doorsiddert de emotie de kort-strakke
zinnen, elkaar als met moeite volgend. Daar is de stemming gespannen tot brekens
toe, en voelen we de zwoele drukkring van beheersche ontroering zwaar over alles,
een onweerswolk waardoor de woorden als weerlichten schel flitsen.
Het tragisch conflict van de zoo verschillende gemoedsbewegingen dier vier
menschen weet de schrijfster aangrijpend waar te maken.
Een beetje in 't melodramatische verloopt het slot der novelle Boven, doch
niettemin karakteristiek voor de neigingen van de auteur tot wreede tragiek.
't Is 't eenvoudig gedaan verhaal van een moeder en dochter, van wie de laatste
zich geheel aan de eerste wijdt. De moeder is

1)

De cursiveeringen zijn van mij.
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verlamd, de dochter past haar lange jaren op. Tot ze zelf plotseling doodziek wordt,
sterven gaat. Boven ligt ze - boven zijn haar broer en schoonzuster - beneden zit
de moeder, in de consternatie alleen gelaten, machteloos, trachtend uit haar stoel
te komen, vallend met het bovenlijf over de tafel.
‘Beneden lag de oude vrouw, plat, voorover op de tafel, de vuisten, krampig
gesloten, ver voor zich uitgestrekt, en alleen 't hoofd opgeheven, met open mond
en wijdgesperde oogen, luisterend, met bovenmenschelijke inspanning van haar
laatste krachten, luisterend!....
Doodstil was de kamer en ijzig koud. Zwijgend staarden de muren, zwart als rouw
stond de kachel, en de ramen waren bedekt als in een sterfhuis.
Slechts de lamp rinkelde.
Totdat klonk in haar gretige ooren een woester geluid, ronkend, als van een die
slaapt.
Het werd luider, al luider.... door de open deur scheen 't nader te rollen.
Ze wist 't, dat was Marie....
Marie, die sterven ging, vlak boven haar, onbereikbaar.
Ze luisterde.... Misschien zou ze roepen, om moeder.... zij wou 't hóóren....
Luider snorde 't hijgende gehaal, langzamer, met grooter tusschenpoozen.
De oude vrouw hield den adem in....
Zij telde.... nog een keer .... stilte.... nog eenmaal, kort, als een snik.... nog een....
Toen was 't stil.
Haar kind was dood, zij wist 't.
Roerloos bleef ze, versuft.
Zelfs toen Frits beneden kwam, om haar te zeggen wat boven was geschied,
bleef ze zóó, onbeweeglijk, als gansch verlàmd.’
Voor mijn gevoel nog krachtiger van realiteit is 't slot van de volgende novelle:
Zwemmen.
Drie dorpsjongens, Derk en Engbert, broertjes, en Lammert Lamoen zijn te laat
gekomen aan 't dorps-zwembad, en besluiten om met de boot van den mulder 't
riviertje op te roeien en daar te zwemmen. Lammert wil eerst niet, maar Derk heeft
hem overgehaald.
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En Lammert verdrinkt.
Derk krijgt, met Engbert trillend en verwezen thuis gekomen, eerst een hardhandige
bestraffing en moet dan bij Lammert's ouders 't zelf gaan zeggen.
De jongen durft niet - klampt onderweg den dominee aan. Die zal meegaan.
Lammert's moeder staat in den winkel, waar ‘volk’ is, dat geholpen moet worden.
De oude man gaat met Derk in 't achterkamertje; moet daar wachten, bij de strijkplank
met Lammert's pas gestreken blouses.
‘“Dominè,” zucht Derk: “Zeg ie 't, astobleeft, astoobleeft dominè!”
Zwijgend knikt de oude man.’
--------------------‘Het kleine belletje aan de winkeldeur klingelt; vlug sloffen de stoffen pantoffels
van juffrouw Lamoen door 't gangetje.
Dominé staat op.
“Heere nog too,” roept Lammert's moeder, fiks kantige vrouw, rood van 't
ingespannen strijken; “wat 'n herrie die stadsluu, om 'n paor brievekaorten! Gaot
zitten dominé. Laomoen is uut begraoven, zien zuster....”
Dominé wil beginnen te spreken het eerste, het zwaarste woord.
“Maor Derk,” snijdt zij weer, argeloos blijmoedig, de kans af. “Is de school al uut?
Wat doot ie hier?”
“Moeder Lamoen” zegt de dominé.
En plotseling ziet ze Derk, uitberstend in schreien, de van tranen overstroomde
oogen, hulpeloos smeekend, wenden naar dominé.
“Waor 's Lammert?!” krijt ze schril, opééns geráákt door den strak gespannen
toestand; de ernstige oude man en het schreiend kind.
Dan neemt de dominé haar zacht bij de hand en drukt haar in den rieten leunstoel.
“Vrouwtje,” beeft hij, “we - komen .... 't is niet goed met Lammert.”
“Wat blieft oe!”
“We moeten je de smartvolle tijding brengen, moeder Lamoen...”
Ze rukt zich los, duwt dominé op zij, grijpt woest den jongen: “Derk, zeg op, waor
is e, Derk!”
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En als het kind krimpt ineen en zwijgt, schudt ze hem ruw, in radeloozen angst:
“maor sprek dan toch, hef'm 'n ongeluk....”
“Jao,” schokt Derk, tegen den muur gedrukt, terwijl dominé vergeefs poogt
tusschen beiden te treden.
En dan laat ze los, staat star, krijtwit:
“Dood,” zegt ze toonloos.
“O goddegod, bie de kolken,” kermt Derk.
Het is een oogenblik zóó stil....’
Ik meen dat het bovenstaande het meest complete voorbeeld is van Top Naeff's
kunnen. Het is een uiterst bewogen tooneel van tegen elkaar botsende, menschelijke
gevoelens.
Het omzichtig-discrete huiveren van den predikant, om door een te gauw
gesproken woord te fel te treffen, het groote verantwoordelijkheidsbesef van als het
ware het noodlot der waarheid in zijn hand te hebben, die maar te hoeven te openen
om die vrouw vóor hem de grootste smart aan te doen - tegenover hem de juist door
die vreemd zich om haar bewegende voorzichtigheid allengs in spanning en angst
rakende vrouw, in wie een voorgevoel ontwaakt van een al dicht genaderd onheil en tusschen die twee het kind, banger en banger onder zijn zwaar schuldbesef,
eindelijk opschreiend in te sterke zenuw-spanning: 't is zeer zuiver gevoeld. En
tevens is het - karakterizeerend het eigenaardig talent der schrijfster - geheel
dramatisch weergegeven. Men kan die scène in dat achterkamertje zóó overplaatsen
op het tooneel en zeker zijn dat ze het dòet.
Ik heb getracht in 't bovenstaande te doen voelen wat het sterkst kenmerkende
is van Top Naeff's auteurs-gave, en al geeft zij ook in andere novellen niet altijd
dramatische conflicten tusschen personen, ze zijn dan toch bedoeld als de
weergeving van het tragisch conflict tusschen een mensch en het Leven.
Zóo het verhaal van het verarmde tooneel-artiestje dat ‘voor één avond’ nog weer
eens droomt van groot levensgeluk. De realiteit der voorstelling is verre van
overtúigend, maar het gevoel van verloren laatste illuzie ten slotte toch even sterk
als in de vertelling van de verdorrende onderwijzeres, die sterft even voor zij - de
door niemand beminde - haar 25-jarig jubilee zal vieren. Aangrijpend is
Gekonfiskeerd: het terugkeeren van een teringlijder uit het Zuiden om bij vrouw en
kind te gaan sterven.
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Wees ik boven op zekere slordigheid in het proza van School-Idyllen: duidelijk te
merken is dat de schrijfster thans zich heel wat meer bewust is van literaire eischen.
Haar stijl is veel zuiverder geworden - en het vlotte maar-raak-schrijven uit
‘natuurlijkheid’ heeft plaats gemaakt voor zorgvuldiger behandeling der taal.
Toch stuiten we nog hier en daar op onverdedigbare stileeringen, niet af te keuren
om redenen van schoolschen aard, maar indruischend tegen de techniek die noodig
is om ons een gaven, voor gevoel en vizie logischen indruk te geven.
Op blz. 5 lees ik:
‘Bij het vlammend blokvuur der lang en smalle bibliotheek zaten de oude ouders
van Margootje en dommelden, het gewoonte-dutje tusschen den maaltijd en het
theeuur, waarop belde hun schoonzoon, en ze ontwaakten met kort schrikje, haastig
verborgen achter een courant.’
Hierin wordt niet anders gezegd dan dat de ouders van Margootje op zekeren
avond als naar gewoonte dommelden in de bibliotheek. Want van het
‘gewoonte-dutje’ af tot het eind van den zin, geeft de auteur alleen een algemeene
verklaring, dat die oude menschen als hun schoonzoon binnenkwam zoo-en-zoo
plachten te doen.
Geheel overbodig wordt dat nog uitgebreid in den volgenden zin:
‘Wie binnentrad zag dan (wanneer? als de schoonzoon belde? v.N.) eerst de
kamer met die twee, als zeilen uitgespannen papieren, vóór de hoofden, grijs en
doezelig, slaap-schichtig uitkeken boven den rand.’
We hebben hier te doen met een ongenoemden derden persoon - door ‘wie’
aangeduid - voor wien de oudjes een eenigszins lachwekkende vertooning hielden,
als hij binnentrad.
Maar 't gekke is, dat op den bepaalden avond, waarop Top Naeff die ouwelui laat
dommelen, ze heelemaal niet dommelen, en noch voor den schoonzoon noch voor
iemand anders een vertooning houden. Want er volgt nu onmiddellijk:
‘Het was bij achten en het theeblad blonk reeds op de tafel, toen Beukema dezen
avond, iets later dan gewoonlijk, verscheen.’
Dit moet in het logisch zinverband - want al het andere is tusschengevoegde
uitweiding - hier direct volgen op:
‘Bij het vlammend blokvuur der lang en smalle bibliotheek zaten de oude ouders
van Margootje en dommelden...’
Wat een onmogelijkheid is.
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Ik zou hier niet zoo nadrukkelijk op wijzen als de fout niet van beteekenis was, ook
ter karakterizeering van de schrijfster. Top Naeff is in die uitweiding weer de auteur
van De tweelingen en School-Idyllen. Zij houdt ervan de belachelijke kantjes van
ouderen van dagen nu en dan eens goed te doen uitkomen. En als dat op een
geschikt oogenblik gebeurt, is er literair natuurlijk niets tegen.
Maar hier in een tot niets dienende uitweiding is het een aesthetische fout, omdat
het ietwat komische der voorstelling niet dienstig is tot het wekken van de gewenschte
stemming, en ik houd het ervoor dat deze bedenking ook bij haar is opgekomen
toen ze het eenmaal neergeschreven had, en ze daarom op den avond dat ze ons
met Beukema binnenleidt niets van die kiekeboe-spelerij achter de courant laat
gebeuren. Doch juist omdat het niet gebeurt, omdat de oude menschen niet meer
dommelen en het theeblad al op tafel staat, had ze ons de onlogische stileering en
de volslagen tot niets dienende, erger: de stórende mededeeling moeten besparen.
Over 't geheel is de taal onopgesmukt, en er geen streven in naar zeker verdacht
‘mooi-doen’. Een enkele maal bezwijkt ze voor de verleiding van een moderne
constructie, die midden in háár proza nog meer gemaakt lijkt. Zoo vind ik op blz. 99
vlak onder elkaar:
‘een straatjongen die waschte haar wangen gloeirood met sneeuw.’
‘terwijl ze schikt de bloemen in hooge vaas.’
Top Naeff kan gelukkig zulke mode-dingetjes missen.
Zij is een auteur met veel gevoel voor humor en tragiek, is meer geïmpressioneerd
door het bewogene van 't leven, dan door zielestemmingen, meer door conflicten
dan door milieu of atmosfeer. Gaat ze voort met zich hooger en hooger eischen te
stellen, ziet zij het gevaar in van voor haar gemakkelijk bereikbare succesjes, dan
kunnen wij zeker zijn, dat ze tot de zeer goede prozaïsten zal gaan behooren.
Zij zelve zal trouwens best den afstand voelen die er nog ligt tusschen haar en
een machtig auteur als Jac. van Looy.
De onvoldoendheid van classificaties in kunst dringt zich wel heel sterk aan ons op,
als we Van Looy een realist noemen. En de onvoldoendheid niet minder!
Immers al lijkt het eenvoudig, een realist is als kunstenaar iemand die het
werkelijk-zijnde zoo goed mogelijk weergeeft - wie
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kan hier een maatstaf aanleggen, een criterium vaststellen, dat ons zou moeten
dienen om uit te maken of en in welke mate de kunstenaar nu inderdaad de
werkelijkheid weergeeft? Een artiest als Van Looy ontneemt ons elk contrôle-middel,
omdat hij - evenals groote werkelijkheidszieners onder de schilders - zijn realiteit
zoo geheel op zijn eigene wijze waarneemt, en de gave bezit de reactie op die
waarneming, de ver-kunsting ervan, zoo overweldigendkrachtig voor ons te zetten,
dat vanzelf elke bedenking gesmoord wordt.
We voelen direct dat deze man ziet, zooals wij gewone menschen eenvoudig niet
kùnnen zien: zoo doordringend, zoo alle details in samenwerking tot een geheel;
dat zijn zinnen zooveel fijner bewerktuigd zijn, dat wij àlles van zijn ziening leeren
kunnen en hij niets van de onze.
't Zou meer dan een dwaasheid, 't zou een eigengerechtige domheid zijn het
gebrekkige, onbeholpene zelf-zien te gebruiken om deze alleszins overtuigende en
weergaloos scherpe waarneming te controleeren.
Trouwens - 't is, en dit spreekt vanzelf, geen onderscheidend, geoefend, ervaren
mechanisch zien alleen dat de grondslag is van deze kunst. Ze is gebouwd, als alle
kunst, op sentiment. Sentiment dat zich eerst geeft en dan verrijkt tot den gever
terugkeert. Dat liefheeft en door die liefde vruchtbaar en bevrucht wordt. Dat zoolang
in arbeid blijft in de geheimzinnige, diepe kunstenaarsziel, tot de geboorte volgt.
Ik heb, jaren geleden, Van Looy vergelijkend met Aletrino, hem k o e l genoemd.
Dat k o e l slaat op den aard van zijn artiestenwerkzaamheid. Hij zelf is noodwendig
door de door hem waargenomen, met zijn ziel door-leefde realiteit even sterk
aangegrepen als een groot dramaturg door het geweldig karakter-conflict van zijn
forsche of fijn-bewerktuigde helden en heldinnen. Maar de werkelijkheid van Van
Looy richt zich niet in de eerste plaats tot ons mee-gevoel voor menschelijke
hartstochten en aandoeningen. Zelden wekt hij in ons een sterke emotie, in dien
zin dat ons medelijden of onze ontroering tot het uiterste gespannen worden. Het
eenige in zijn eersten bundel Proza waarin we dàt soort sentiment voelen, is De
dood van mijn Poes.
Zijn werk richt zich meestal tot andere faculteiten in ons. Vooral
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tot het vermogen om te bewonderen de gave van uitbeelding, te genieten van die
uitbeelding zelve als van kunstwerk van allereersten rang.
En omdat onder ons lezend publiek dit vermogen het minst ontwikkeld is, ligt
hierin tevens de verklaring dat Van Looy niet een populair schrijver wordt, ondanks
zijn zoo heel ongemeene gaven.
Ik kan me zelfs denken dat er lezers zijn die in vollen ernst een boek als In Mineur
boven Feesten stellen, omdat de emotie welke zich uit dergelijk werk losmaakt, veel
gemakkelijker een tegen-trilling wekt bij den lezer, dan de realiteits-doorvoeling die
vibreert in de wonderlijk-levensgevoelige bladzijden van het laatstgenoemde.
't Lijkt zoo gewoon, zoo alledaagsch, zoo weinig belangrijk.
Laat me even bij dat laatste woord blijven.
Want er is in den jongsten tijd weer een streven merkbaar, dat ik voor onze literaire
kunst noodlottig vind: het streven naar belangrijkheid. Het komt voort uit
machteloosheid om langs den rechten weg iets hoogs te bereiken - die is te steil.
En er zijn zooveel lokkende zijpaadjes van actualiteit. Daar is op veel gemakkelijker
wijze succes te behalen, gunst van een even gemakzuchtig publiek. En zoo komt
men tot het behandelen van vraagstukken van den dag in roman- of novelle-vorm,
tot het propagandeeren van een of andere leer tot menschen- of
maatschappij-verbetering, en de lezers vinden dat nu eigenlijk eens veel interessanter
dan dat andere werk, waarvan ze soms denken dat het den auteur zelven niet veel
schelen kan, omdat er nergens van een persoonlijke opinie over goed en kwaad,
of over actueele kwesties blijkt!.... En in het eenige malen herdrukken van zùlk werk
zien ze al heel gauw een aanwijzing van hun eigen beteekenis als auteur.
Nu - wie in dergelijke bijkomstigheden de waarde van een werk zoekt, zal wel
weinig tevreden zijn over een boek als Feesten. Ik weet niet, na lezing en herlezing,
hoe 't met Van Looy zijn opiniën gesteld is over de vele maatschappij-beroerende
kwesties van 't oogenblik. Ik weet niet hoe hij denkt over godsdienst, over moraliteit,
over feminisme, over socialisme. Ik weet maar één ding - dat hij mij een genot
gegeven, in mij een bewondering gewekt heeft zóó groot, dat ik hem heel mijn leven
daarvoor dankbaar moet zijn.
En waarmee? - en op welke wijze? - ja, vertel dat nu eens na!....
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Als ik poog voor mij zelf eenigszins bij benadering vast te stellen wat de kenmerkende
kwaliteiten zijn van Van Looy's kunstenaarsnatuur, dan kom ik, niet zijn werk als
zoodanig, maar den aard van zijn werk vergelijkende met dien van Top Naeff, tot
het besef dat zijn levens-ziening in dìt opzicht een heel andere is: dat hij niet speciaal
het bewogene, het geschiedenisje ziet van een brokje leven gelijk zij, maar meer
het levens-verschijnsel als levens-deel. Hij neemt personen, hij zet ze bij elkaar in
een vertrek om een zilveren bruiloft, of om een verjaardag te vieren, hij laat ze joelen
op straat op Hartjes-dag, maaien in het hooi-land, vrijen in het duin.... en hoe duidelijk
we ons die personen zien voorgesteld, ze hooren praten, zien bewegen, hoezeer
ze onze belangstelling vasthouden, - tòch voelen we dat de voeling van het machtige
Leven, van de groote Werkelijkheid het belangrijkste blijft achter hun uiterlijk bewegen
en hun innerlijk beseffen en denken. Dat geeft het grootsche, het verder-strekkende
dan het speciale geval, het geziene tafereeltje, aan Van Looy's arbeid. Iemand die
zoo diep dóór voelt in de realiteit, heeft vanzelf behalve dat diepe gevoel ook de
diepe wijsheid. En waar we aan een boek als van Top Naeff de herinnering behouden
van een verscheidenheid, een verzameling van geschiedenisjes, elk staande op
zich zelf, - daar is de herinnering aan Feesten vanzelf een eenheid, de eenheid van
overal even sterke Levens-voeling, ondanks de verscheidenheid van onderwerpen.
Het onderwerp, voor den gewonen schrijver vaak de hoofdzaak, wordt bij een artiest
als Van Looy iets bijkomstigs, alleen een middel om ons te doordringen van zijn
krachtig realiteitssentiment.
Zijn temperament deed hem dit boek zijn naam geven - de smart en de weemoed
en de slavende arbeid zijn niet in staat zijn levens-vizie donker te kleuren - zijn
werkelijkheid blijft mooi, in de tegenstelling van licht en bruin.
Wie indertijd zich vergastte aan De Nacht-cactus, toen hij zich nog Brouwer
teekende in De Nieuwe Gids, vinden den hartstochtelijken beminnaar van licht- en
kleur-vizioenen hier terug in brokken schilderend proza. Ik zou dit één der meest
uitkomende kwaliteiten van Van Looy willen noemen: zijn virtuoziteit in het weergeven
van, soms zeer sterk bewogene, uiterlijke werkelijkheid.
Ziehier een fragment uit II, het afsteken van een vuur-rad op het feestvierend
buiten.

Groot Nederland. Jaargang 1

731
‘Een toornig kraken, een geknetter of al de takken te gelijk braken in het park, gesis,
geflits, gespuit als water dat brand bluscht, en stilhoofdig stond de knecht in de
vreemde lichting, het ijsemmertje in de hand, betooverd, de oogen vol gloed.’
Laat ik voor éénmaal cursiveeren, om er op te wijzen hoe elk adjectief, elke
vergelijking den indruk versterkt.
‘Onder een dwergboom die stijf majestatisch heraldieke tulpbloemen vooruithield,
breed als een borst groot van ridderorden en koninklijke genade, raasde een heet
lichtwiel rond, scheen zwevend, ongedragen. Het wervelde boven de perken, het
raderde horizontaal, wit in het hart slingerde het een dichten vonkenval van zich af,
tot een goud-vurige krinoline, verbergend vuur, op den grond vol stekeltjes.
Scharen in stom wachten een schavot omstaande, was wijd achter het holle spel,
ruimte van laag hout duisterend. Onder de boomen versmeulde het edelsteenen
gegloei der lantaarnen, gestolten en van oud beronnen metaal, somberde het getak
der linde boven de afstandelijke menschen, daar in hun maagschap bijeen.
Lucht-puffen, of felle adems er bliezen, en nu raketten er stralende kaarskogels
op uit den snorrenden vuurval. Verklaarders van het terrein der lucht,
pensievelijk-zwaarmoedig blauw en van het opstandige kracht-rood, schoten de
ballen loensend neêr in de parkdiepte, ploften in de boomen, of gebluscht in vaart,
verloren zij zich gelijk een ster die verschiet.
Overhuld van het zwaar-azure zwijgen en den vlammigen rook bruiste het voort,
los-lichtend de als verbouwereerde gezichten van de jongeheeren, hun
sport-hemden, de kragen op hun buisjes. De drie freuletjes hielden den vlossen
haarschat hunner hoofdjes naar elkaâr toe met de truffel-grijze baretten. Voor de
knieën der grootste een spierwit hertje soms rukte aan zijn koord, edel geleed als
de witte meisjes, waarvan de neusjes fijn neêrgleden in 't spits gezicht, met vage
gelijkenis aan elkander en aan 't nat-oogig reetje. Dapper vooraan bleef het
speelnootje, een boerschig kind, de dikke beenen in koolzwarte kousen; de handjes
roodig en bijna gevouwen op het buikje, glunderde zij het wonderlijke genot in, den
gouden regen vol van stralende bloemen en vlinders.
Het rad knalde, keerde, beginnend een nieuwen gang; het vuur versprong, de
rok viel af, er bleef een kroon die stekelpunten staande opstak en kronkelend
verkleurde.’
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Licht-effecten, kleur-schitteringen, -overgangen, -schakeeringen, de oogen van Van
Looy gaan er aan te gast en de feestelijkheid van hun blij-rumoeren tintelt over zijn
woorden. Hij lééft erin.
Zie het begin van III:
‘Van het oosten naar het westen schroeide het weêrlicht de lucht nog telkens
open en dan vlaagden de stads-verschijningen weer purperzwart overeinde, hieven
hun spitsigheden als met gebaren van schrik. De laaiende hemelbrand leek nog
neêr te toornen in de pleinen, sulferde voor de uiteinden der straten en deed de
vloeren spiegelen, schoon minder helsch. Het avondleven begon al in de drukke
stad. De winkelramen schitterden gauw ontstoken, kassen vol kunstige bloemen,
juweelkasten; de menschen wandelden de koffiehuizen uit en al meer in 't gladde
licht....’
En als tegenhanger in VI de kijk van het duin in het gloriën van den avondhemel,
terwijl de zee wonderen uitzendt van den horizon tegen het staag verkleurende
welfsel op.
‘Wolken waren het niet. Het stoof er als van geblazen veêren, het vlokte en vlosde
en pluisde, achter eene lange purperen geer, als uit een snoer, waaierde en pruikte
het licht op of 't geurelijk was ontstoken, en zoo luchtig en vluchtig als zingingen
van jeugd die over de wereld gaan. In sierige wappers toog het naar boven, uit
nachtend donker, goud-geel en roodig, welig als al wat in 't voorjaar de wandeling
verheugt en thuis-gebracht, binnenskamers in vazen fleurt; het kleurde er en bloeide
er al door-een, om uit te smeuren en te vliezen, honing-rijp tot een rozenobel
verguldsel. Heel de hooge hemel was er lichtend van beslagen. En midden-in daar
raakte de vloed verstold, tot bleeker roerselen en schijnselen van beweging,
geleidelijken, als de ribbelingen in het zand, als 't effen gestroom in blanke
moirée-zijde en teerder of 't met warme vingerdrukken was betipt.... En 't bleef maar
aangevoerd worden uit de zee, uit een gloed zilverig, die als uit een anderen hemel
parel-grijze verhevelingen meê uitzond naar dezen, prachtig gerafeld en
uitgespannen hoe meer je er naar keek, of dekte er goud-waas, goud-waas.’
Wat in dergelijke schilderingen de bewondering nog verhoogt, is het, na het
ondergaan van een eersten machtigen indruk, detailleeren van de taal. Er is een
rijkdom van taal die verbazing wekt, en den auteur in staat stelt elke bizonderheid,
elk detail, elke schakeering met de grootste zekerheid in woorden vast te leggen,
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daarbij tevens door eigen gevonden zettingen de taal verrijkend. Bezat Van Looy
niet anders dan de gaaf om, in zoo gedwee zich naar elke gewaarwording van
uiterlijkheden zich voegende taal, ons schilderstukken voor te zetten, die op de
éénig-overtuigende wijze, den kunstenaar mogelijk, namelijk door de d a a d , de
uitgesponnen redeneering van Lessing in 't XVIe hoofdstuk van zijn Laokoon volledig
te niet doen - ik zeg bezat hij niet anders dan d i e gaaf, hij zou daarom alleen al
onder onze eerste woord-kunstenaars gerekend worden.
Maar hij heeft meer. Zijn talent is niet beperkt tot die soort realiteits-weergeving.
Als de natuur, als de straat en de huizen, zoo ziet hij ook de menschen, doorvoelt
hij ze als psycholoog. Doch hun verhouden voelt hij uitsluitend als deel van groot
levensbewegen, niet om hun zelfs wil als iets in zichzelf door onderlinge conflicten
of lotgevallen belangrijk. Wordt hij episch, dan is zijn epos het verhaal van één man,
'n grasmaaier, op één dag. En we staan nu en dan nog in twijfel of de arbeid het
niet in belangrijkheid wint van den arbeider, al wordt hij ons ten voeten uit gegeven,
al hooren we tot in retrospectieve overdenkingen, meer van hem dan 't leven van
dien éénen dag.
Is niet het laatste ‘Feest’ - de wandeling der twee verloofden - een uit uiterlijk en
innerlijk leven opgebouwde geluksstemming in woorden belichaamd, zóo krachtig,
zóo overweldigend, dat die voorjaars-heerlijkheid in 't nog half-wintersch landschap
mèt die jong-warme liefde tot een als sidderende voorvoeling van nog grooter lenteen zomerzaligheid het geheel doortrilt!....
En in I, de zilveren bruiloft van Broense, blijven niet de personen op zichzelven
ons 't meest belangrijk, maar lost alles zich op in een geheel van
klein-burgerlijk-feest-vieren in bedompte kamer, waarvan de hevige totaal-indruk
alle detailleering ondergeschikt maakt. En toch is juist die detailleering zoo ráák:
hóóren we de gesprekken woord voor woord, en achter de woorden zien we de
personen leven.
Hoè hij dat bereikt?.... 't Is zijn geheim. Maar dat hij 't bereikt, is een blijk te meer
voor zijn buitengewoon kunnen.

1)

Een enkele maal maar verarmt hij haar. Dat doet hij bijv. door telkens te zeggen: ‘hij lag (iets)
neer,’ waar 't verschil verdwijnt tusschen liggen en leggen, wat door ‘hij lei (iets) neer’ bewaard
zou blijven.
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‘- “Zal U nog een kopje thee gebruiken, oome Piet?”
- “Thee? zoo laat nog eris, wel bedankt hoor!”
- “Uwe, oome Willem?”
- “Thee?.... nee hoor, ik hou het met mijn broêr, geef mijn portie maar aan de
poes.”
- “Wat zal ik nou met die thee beginnen? och juffrouw verlos U me van een koppie,
ze benne met suiker.”
- “Geef U maar hier, tante Dientje, mijn man wil ook nog wel een koppie.”
Tante Dientje, ijverig, rekte zich tusschen de twee dikke baardlooze schildersbazen
over, die toen naar links en rechts uitweken om voor haar plaats te maken.
- “Got wat is ze toch mollig,” zei oome Willem met een kostersgezicht. Hij was
wel een half hoofd grooter dan oome Piet.
- “Malle vent,” zei tante Dientje.
Haar thee eindelijk kwijt, schoof zij, zich tillend op de teenen tusschen de nauwte
der stoelen door met haar dorren schoot, den mond, waaruit twee tanden of ze
waren weggeslagen, van de persing wat benauwd open, giegelend: “mag ik eventjes,
'k vraag ekskuus.”’
Zulk een gesprek - en er zijn bladzijden mee gevuld - bewijst alweer dat er voor
een kunstenaar niets onbelangrijk is - dat het gewoonweg onbelangrijk geoordeelde
terstond een eigen beteekenis krijgt, als hij het noodig heeft bij de samenstelling
van zijn kunstgeheel. Hoe langer hoe meer gaan wij er in voelen het
druk-warm-woelige van dat interieur, alle persoontjes in hun wezen gekarakterizeerd
door de elkaar ontmoetende, kruisende, den weg afsnijdende zinnetjes, hun onder
't gebruik van sterken drank stijgende opmontering, de allen besluipende zorgelooze
behaaglijkheid in een weinig gekend welzijn van feest-vieren.
En als om den indruk te versterken van het puffe, klef-warme, rumoerige van 't
geheel, waar nu en dan een harde stem reciteerend als een groot geluid
doorheensnijdt, of 't zingen tegen de wanden beukt, laat hij het ons voelen met een
der vrouwen die hoofdpijn heeft. Me dunkt de schrijver moet hoofdpijn kènnen, om
zóo pijnlijk juist de sensaties te kunnen weergeven die een lijder van die kwaal in
een dergelijke atmosfeer en omgeving tot een marteling zijn.
‘- “Goddank” zei juffrouw Weelsen, “dat vreeselijke zingen ten minste is weêr
gedaan.’
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- “Houd je maar doodstil,” suste haar man.
- “Ik gaf wat als ik maar in mijn bed lag,” fluisterde ze, want het praten deed haar
zeer; of het slagen van lange stokken waren geweest, had ze den hortenden zang
tegen haar voorhoofd ontvangen. Soms had ze geloofd dat de lage zolder kwam
neêrdreunen op haar hoofd.
‘Rondom verschemerden de purperbochten van de vlaggen boven de schroeierige
lampen weg of ze druipen wilden gaan langs de wanden met hun stekende sterretjes.
De glazen ruitjes voor de platen, daar leek de wand wel open om er het hoofd
doorheen te stoppen voor wat frissche lucht. Wat zat iedereen te zweeten; de
zakdoeken flapten heen en weêr verkoelend, uit dien van de timmermansvrouw
rook Eau de Cologne .... daar een beetje van te hebben, dat zou heerlijk zijn ....’
En het feest gaat voort met dooreen gekrioel van al die warme, opeengepakte
menschen, die praten en zingen en eten en drinken.
‘Juffrouw Weelsen voelde wel hoe zij soms bekeken werd met een scheel oog.
Ze wist wel, dat zij er als een spelbreekster bij zat.
Haar maag, haar hart begon tegen haar keel op te kloppen; tot een schroeiende
wolk vol steken pijn woelde het gejoel; een knellende band schrijnde haar om de
slapen, als in een benauwden droom, met maar een gevoel van weg te willen en
niet te kunnen, zat zij stil, schommelend op te letten naar het zwaar bonzen in haar
hoofd; de armen reikten, de hoofden bogen en wuifden voor haar in den walm, waar
de santees door krielden, het klinkklanken van de roode glazen; de flesschen liepen
schuin leêg in de glazen, het rood bleef in de gezichten, dik van pret ....
Weg zou ze, weg, klein en ongezien, bang als voor den dood te zullen moeten
spugen; weg door de frischte naar haar eigen kalm huisje. Besloten eindelijk, wou
ze vragen aan haar man; maar Weelsen met zijn witte armen op de tafel, lag toe te
kijken, had blos van den schik .... och, waarom zou ze hem dat plezier niet gunnen,
hij had toch al niet veel .... maar morgen zou hij het wel moeten bezuren. Zij zakte
terug, het moest dan maar gaan zoo het gìng, en ze zag in de heete oogen van de
Bruid, die genoot, genoot met 'r grafgezicht. Neen, kijken wilde ze niet langer.’
Ik vind de weergeving van dit lijden een meesterstukje op zichzelf.
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Er is in dit proza nòg iets dat me bekoort - iets bijkomstigs. En wel - dat Van Looy,
ondanks zijn realisme, toch de taal in eere houdt. Er zijn er na hem gekomen, die
hem op geen vademen bereiken kunnen, maar die hun werk een stempel van
werkelijkheid, van natuurlijkheid wilden ìndrukken, door de taal te vulgarizeeren.
Van Looy bewijst hoe volslagen onnoodig dat is. Zelfs in de gesprekken schrijft hij
ons gewone, goede Nederlandsch, zonder hinderlijke verminkingen. Wie zoo weinig
fantazie heeft dat hij bij een zoo suggestieve schildering van milieu en personen
hun taal niet hóórt, ook al staat ze in den gewoon grammaticaal-zuiveren vorm
gedrukt, moet dan maar van zulk werk afblijven. Wàt Van Looy de menschen laat
zeggen is zin voor zin ráák.
Een boek als Feesten is geen lectuur voor gewone uit- of ontspanningzoekers.
Het is het doorwrochte werk van een ernstig groot kunstenaar. Het is een boek om
langzaam te genieten, bladzij voor bladzij, zin voor zin, telkens opnieuw bekoord,
verrast, geboeid, door de zeldzame gave van uitbeelding, door den rijkdom der taal,
die onder zijn hand opleeft in schittering, door de kracht van hevige
werkelijkheids-voeling: het is een boek om uit eerbied en bewondering lief te hebben.

Groot Nederland. Jaargang 1

737

Bibliografie.
Jörn Uhl.
Een familie-geschiedenis, door GUSTAV FRENSSEN. Uit het Duitsch vertaald door B.
Canter. Amsterdam, V a n H o l k e m a & W a r e n d o r f . - Dit boek heeft ingeslagen.
En terecht. Zoowel de eenvoudigen van geest als de fijnproevers vinden het
superieur. De veelbelezene vindt zwakke plekken in het werk, die het ontsieren, en
zal ettelijke boeken kunnen noemen, waarin veel minder compositie- en andere
fouten kunnen worden aangewezen. Maar hij zal moeten erkennen, dat er weinig
romans zijn, althans van den nieuweren tijd, die, als geheel, zoovele goede en zoo
diepe indrukken achterlaten als dit boek van den Holsteinschen expredikant.
Het is hier niet de plaats om uit te weiden over kunst en strekking, een onderwerp,
dat tot een eindeloos debat aanleiding kan geven, zoolang men het nog niet eens
is omtrent wat men onder kunst heeft te verstaan, zoolang er nog zijn, die de meening
zijn toegedaan, dat kunst niet slechts schoonheid, doch ook goedheid heeft te
beoogen. Maar indien het bewijs werd gevraagd, dat een werk, waaruit zich eene
sterk uitgesproken strekking doet kennen, óók een kunstwerk kan zijn - men zoû
zonder veel kans op tegenspraak, op Jörn Uhl kunnen wijzen.
Gustav Frenssen steekt de strekking van zijn boek niet onder stoelen en banken.
Met eene merkwaardige oprechtheid komt hij er al dadelijk meê voor den dag. Reeds
in den allereersten zin. ‘Wij willen in dit boek over beslommering en arbeid spreken.’
En om alle misverstand te voorkomen, geeft hij te kennen wat hij onder beslommering
en arbeid verstaat:
‘Met beslommeringen bedoelen wij niet de overdreven drukte die Jan Fortsen,
de bierbrouwer maakte, toen hij zijn gasten beloofd had, ze op bijzonder lekkere
visch uit den Eider te onthalen en zijn belofte niet houden kon. Hij raakte er over
aan 't malen en moest naar Sleeswijk. Evenmin is er voor ons van beslommering
sprake, bij het geval van zekeren rijken boerenzoon, die het, ondanks zijn domheid,
klaarspeelde er zijn vaders erfdeel in vier weken door te brengen. Het jongmensch
kortte zich geheele dagen den tijd door met thalers langs het vlak van den vischvijver
te keilen.
Maar voor ons zijn beslommeringen, de zorgen en angsten waarop moeder
Weiszhaar doelde, wanneer ze over haar acht kinderen begon te spreken. Drie
lagen er op het kerkhof begraven; een vierde op den diepen bodem van de Noordzee;
de vier overigen woonden in Amerika, en twee van deze laatsten hadden haar in
jaren niets van zich doen hooren.
En onder den arbeid, waarover wij zullen spreken, verstaan wij ook,
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die waarover Geert Dose klaagde, toen hij op den derden dag na den slag bij
Gravelotte nog niet sterven kon, ondanks een vreeselijke wonde in den rug.
Doch hoewel wij van plan zijn in dit boek van zulke droevige en, zooals velen
zeggen naargeestige, dingen te verhalen, toch zetten wij ons blijmoedig, zij 't ook
met te zaam geknepen lippen en een ernstig gelaat aan 't schrijven van dit werk;
want wij hopen het naar alle zijden te doen uitkomen, dat de moeiten, die onze
lieden zich te getroosten hadden, der moeite waard geweest is.’
Met dien proloog vangt het eerste hoofdstuk aan.
Die inleiding is, dunkt mij, eene waarschuwing ‘naar alle zijden’. Tendenz, tendenz
en tendenz. De slotzin doet de deur toe. De moeiten, die onze lieden zich te
getroosten hadden, kondigt de schrijver aan, zijn - waarom ‘is’, o, Bernard Canter?
- der moeite waard geweest. Staat daar niet met andere woorden, dat de deugd
beloond wordt? En volgt daaruit niet uitteraard, dat de ondeugd wordt gestraft?
Waarlijk, Gustav Frenssen moet wel de superioriteit van zijn kunstvermogen
hebben gevoeld, om het er op te wagen eene inleiding te schrijven, die allicht de
voorstanders van ‘l'art pour l'art’ - eene tallooze malen misbruikte leuze - op stel en
sprong afschrikt en het van de lezing van Jörn Uhl tegenhoudt.
Waarom is dit boek superieur, trots de geprononceerde strekking, die, zoû men
zeggen, hem, den schrijver, noodzaakt wegen in te slaan, welke hem van de kunst
verwijderen? De meest gereede verklaring daarvan is, dat die strekking niet maar
een vooropgezet plan is van moraal, die aan den romanvorm lukraak eenige
kunstwaarde heeft te ontleenen, evenredig aan de kunstvaardigheid van den schrijver
- maar dat ze met grooten drang voortvloeit uit een levensaanschouwing, zoo
bezonken en diep, dat ze zich min of meer vereenigt met het innerlijk kunstgevoel
van den auteur. Heel in de diepte der ziel, zoo komt het mij voor, gaan kunst en
moraal, ook bewuste kunst en bewuste moraal, hand aan hand. Heel in de diepte
der ziel moet er eene organieke sympathie tusschen kunst en moraal bestaan.
Jörn Uhl behandelt eene familiegeschiedenis, de geschiedenis van een
boerengezin, dat, op den titelheld na, degenereert en tot verval komt. Klaus Uhl,
Jörn's vader, is een dronkelap, die zijne bezittingen verwaarloost. Ook zijne drie
oudste zoons zijn drinkebroêrs. Elsbe, wier geboorte den dood van hare moeder
heeft veroorzaakt, is een goedhartig maar lichtzinnig meisje. Zij allen gaan te gronde,
de vader en de drie zoons geheel, Elsbe gedeeltelijk. Want Elsbe keert, na voor
hare lichtzinnigheid zwaar geboet te hebben, tot het rechte pad terug, dank zij haar
van de moeder overgeërfd goed karakter. Al is haar leven ten slotte er geen van
vreugde, het is er een niet zonder vrede. Haar kind, gesproten uit haar samenleven
met den doeniet Harro Heinsen, is haar een troost. Ook de goedheid van Jörn en
van Thies Thiessen, haren oom, den bizonder goedaardigen, ietwat onnoozelen
broêr van hare gestorven moeder. Alleen Jörn Uhl, de jongste zoon van Klaus, weet,
na een leven van zielestrijd, noesten arbeid en noodlotsslagen, te ontkomen aan
de ontaarding, door zijne groote wilskracht, zijne werkzaamheid, zijne weetgierigheid
en zijne zelfbeheersching. In hem winnen de goede eigenschappen het van de
slechte.
Het gegeven is zoo eenvoudig mogelijk. Men kan er zelfs tegen aanvoeren, dat
de tegenstelling, tusschen de verdorvenheid van Klaus Uhl en zijne drie oudste
zoons aan
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de eene zijde en Jörn aan de andere, wat grof is. Intusschen, als het leven
daadwerkelijk in hetzelfde gezin zulke scherpe tegenstellingen biedt, wie zal het
den kunstenaar misduiden, dat hij daarvan gebruik maakt, indien zijn talent hem in
staat stelt, het uitwerken van dat gegeven tot kunst te verheffen? Jörn Uhl blijft, van
hoe talrijke personen hij ook omgeven is, op den voorgrond, en de schrijver is er
niet voor teruggedeinsd, in Jörn de voortdurende wisselwerking tusschen goeden
en kwaden aanleg nauwgezet te behandelen. Kan men den schrijver verwijten, dat
Jörn's vader en broêrs zoo ‘goed’ als volstrekt slecht zijn, Jörn zelf is niet volstrekt
goed. Lang niet. En de wijze, waarop Gustav Frenssen het karakter van den titelheld
ontleedt, getuigt van een machtig, massaal talent.
Heel mooi is ook de karakterbeschrijving van Lena Tarn, Jörn's eerste vrouw, de
eenvoudige, die hard werkte, veel lachte, weinig begreep van het gesloten karakter
van haren man, dien zij toch zoo innig liefhad. Nog mooier is misschien de
zielsontleding van Lisbeth Junker, Jörn's eerste liefde en tweede vrouw, de bedeesde,
in wier gemoed het vuur der echte liefde heilig brandde, doch die zich, voordat zij
de overtuiging had van Jörn's wederliefde, ompantsert met schijnbare
ongenaakbaarheid, omdat haar vrouwelijk gevoel haar dat ingaf.
Er is uit den aard der zaak veel stichtelijks in dit boek. Maar het stichtelijke van
dezen ex-predikant loopt niet rond met een gladgestreken gezicht, is niet verwaand,
neuswijs en vervelend. ‘Hij was een verstandig en goed mensch. Hij sprak niet
zooals andere geestelijken die elk weggetje kennen, waarop de engelen loopen,
als zij in opdracht van God over de aarde zweven, en die spreken of zij er bij waren
geweest toen hemel en aarde werden geschapen.’ Zoo wordt, in het
acht-en-twintigste hoofdstuk, terloops gesproken over een' Duitschen predikant, in
wien de opmerkzame lezer dadelijk een' geestverwant van den schrijver zal
herkennen. Te anderer plaatse heet het, nog vrijzinniger - men lette vooral op den
laatsten zin -:
‘Het was echter heel goed en juist, dat korporaal Jörgen Uhl in zijn jeugd niet bij
de kudde liep, maar nadenkend en zelfstandig, na rijp overleg gekozen, eigen wegen
ging. Maar dat hij zijn jeugd voor dood hield en ter viering van haar begrafenis, dit
lange, uitgestreken gelaat vertoonde en oogen opzette alsof alle overleg van alle
welberaden menschen ter wereld in hem vereenigd was, dat was belachelijk.
De jeugd zal zich op je wreken, Jörn. Jong bloed spuit op. Jörn, word geen dwaas.
Het is beter een zondaar te zijn dan een rechtvaardig mensch op deze wijze.’
Het ligt voor de hand, dat in Jörn Uhl het boerenbedryf en het boerenleven
minutieus worden beschreven. Gustav Frenssen kent de beslommeringen en de
verheugenissen der boeren door en door. Blijkbaar heeft hij den boerenstand zoo
volledig mogelijk willen schetsen. Dit streven is natuurlijk zeer verdienstelijk. De
fout, waaraan Gustav Frenssen zich echter ten deze heeft schuldig gemaakt, is, dat
hij alles in een' enkelen roman heeft willen bijeenbrengen. Het aantal bijkomstige
personen en dingen, die slechts even ten tooneele verschijnen, zonder verband te
houden met den gang van het verhaal, is schrikbarend groot. Er is overlading, die
niet zelden het geduld van den lezer op eene zware proef stelt.
Overlading is er ook in de opname van landelijke legenden en sagen, waarvan
enkele er zoo maar, zonder eenige naspeurlijke bedoeling, zijn bijgesleept.
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Merkwaardig is ook het feit, dat de schrijver niet zelden in een paar zinnetjes de
geschiedenis ettelijke jaren vooruitspringt, als vreesde hij, later te verzuimen het
desbetreffend verloop te memoreeren.
Zoekt men goed, dan vindt men nog wel andere foutjes in de conceptie, allemaal
het gevolg van de omstandigheid, dat de schrijver te veel heeft willen geven in een
beperkt kader.
Maar eene klare levensaanschouwing vlamt uit dit werk op, eene
levensaanschouwing zoo helder, dat de schrijver zonder moeite den grooten stijl
heeft kunnen zien, waarin zijn boek diende te worden opgetrokken. Hij had niet naar
kunst te zoeken, hij vond ze vanzelf. Dáárin vooral is de superioriteit van Jörn Uhl
te vinden. De laatste zin van het dertiende hoofdstuk luidt: ‘Niets vormt den mensch
meer als het zien van der menschen levensloop en levenslot.’ Gustav Frenssen
heeft gezien met nauwlettendheid en liefde, heeft gezien in anderen en in zichzelf.
En wat hij heeft gezien, heeft hij veraanschouwelijkt in eenvoudigen stijl, zich slechts
bekommerende om het ordenen van de stof, voelende dat groote kunst geen
stijlbekommernis heeft. De zoogenaamde woordkunst en alle andere kunstigheden
van dien aard zijn hem, gelukkig, vreemd gebleven. ‘Ces choses sont hors de
l'homme, le style est l'homme même.’
Jörn Uhl is een goed en een mooi boek.
De vertaling, door Bernard Canter, is slordig. Naar alle waarschijnlijkheid heeft
hij er zeer weinig werk aan besteed. In de eerste plaats zit het boek vol taal- en
spelfouten. Fouten in spelling, geslacht, getal, naamval enz. bij de vleet. ‘De
beteekenis dezer uren was te grooter, wijl hier de mannelijken leeftijd en die van
den jongeling te zamen kwamen en wederzijdsch elkaar achting betoonden, zoodat
er eerlijke, zuivere debatten ontstonden.’ ‘Meester Peters was namelijk van meening,
dat de kennis van 't Engelsch de eerste trede tot alle wetenschap en tot alle
betrekkingen van gewicht waren.’ ‘De heuvel loopt stijl opwaarts.’ ‘'s Morgens echter
trok hij zijn langen, gelen, versleten jas aan.’ ‘Op een hof spande een vrouw zelve
de bruine merrie voor den wagen en deed hem het zilveren tuig aan.’ ‘Nu, daar
stond ook Geert Dose, die na zijn soldatentijd bij jouw in dienst was.’ ‘Niemand had
vroeger dezen man en dit uniform gezien.’ ‘Toen hij aan de overzijde op de weide
was, groeten zij elkaar en gingen elk huns weegs.’ ‘Toen gingen de kleinen in hun
angst er alleen op los, daar zij in hun kinderlijke dwaasheid en vrees meenden, dat
hun ouders hun zouden bestraffen, als zij het kalf niet redden.’ Dan de
buigingsuitgangen van werkwoorden: hier een t te veel, daar te weinig. Enz., enz.
De distellezing neemt geen einde. Een ander blijk van slordigheid is de uitdrukking
‘in lichte laaie vlammen.’ Voorts laat de interpunctie veel te wenschen. Ten slotte
heeft de vertaler niet niet genoeg gewaakt tegen het insluipen van germanismen.
‘Wij willen eens zien of wij ons met elkaar verdragen kunnen.’ ‘Zij kwamen met
tegenzin en zagen met hun mooie, trotsche Uhlgezichten op den grijsaard van de
hoogte neer. Heinrich, die op den tocht naar Frankrijk op het station te Dusseldorf
bedronken met zijn kameraden aan 't gekheid maken was geweest, enz.’ Waarlijk,
de heer Bernard Canter heeft de vertaling afgeroffeld.
K.
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De bedevaart naar Sint-Cornelius-ten-Hove.
door Cyriel Buysse.
I.
Liza droomde, tusschen waak en slaap, dat zij tegen een sterken vijand lag te
worstelen. Hij poogde met geweld haar uit haar bed te trekken, en zij verdedigde
zich uit al haar macht, woelend en klauwend, zuchtend en kreunend, de beide
handen krampachtig in deken en hoofdkussen geslagen ....
Toen hoorde zij heel duidelijk haar naam roepen, en bonzen met vuisten op haar
vensterraampje, en dan opnieuw den klank van een dringende stem, die haar
woorden toeriep welke zij niet goed verstond.
Zij schrikte plotseling wakker, bedwelmd nog door den naren droom. En in de
benauwde duisternis van 't kleine vertrekje kwam zij schielijk tot het besef der
1)
werkelijkheid: moeders konijntjes die in de sessen lagen, haar belofte van naar
2)
3)
Sint-Cornelius voor hun genezing te gaan dienen , en Felhoen en Binus en Fitriene ,
die daar zeker al op haar stonden te wachten, om gezamentlijk den langen tocht te
ondernemen.
‘Liza! woarom 'n wordt-e toch nie wakker? 't Es al half dreië!’ hoorde zij nu duidelijk
de stem aan 't venster roepen.
‘'k Ben hier! 'k kome!’ antwoordde zij met schorre slaapstem. En in een wip was
zij uit haar bed en aan 't raampje, waarvan zij een der kleingeruite vleugels opentrok
en de gesloten luikjes naar buiten duwde.

1)
2)
3)

Stuipen.
Op bedevaart gaan.
Victorine.
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Een grijsgrauw schemerlicht drong in het laaggebalkte kamertje, en vlak vóór zich
in die halve klaarheid herkende zij de donkere gestalte van Felhoen, zóór dicht bij
haar, dat zij er haast van schrikte, en met plotseling vurige wangen en een kreet op
zij sprong.
‘Wat doe-je gij? Wa scheelt er dan?’ lachte hij, het hoofd naar binnen stekend.
‘G'hèt mij doen verschieten!’ hijgde zij. ‘Wie zoe da peizen da ge doar zeu dichte
bij stond! Ala toe toe, goa nou moar wig, 'k zal mij seffens kliên. Zijn Fitriene en
Binus doar euk? ....’ En den linkerarm als 't ware beschermend vóór haar borst
gevouwen, poogde zij met de rechterhand het raampje, dat hij verraderlijk een beetje
tegen hield, weer dicht te duwen.
‘Mag ik ou nie 'n beetsen helpen?’ fleemde hij, met tegenzin achteruitwijkend.
‘Zij-je zot dan!’ riep ze. En even keken zij elkaar glimlachend in de grauwe
ochtendschemering aan, hij met strak-schitterende oogen van begeerte op haar
mooi gezicht en maagdelijke halfnaaktheid, zij schuw en bang, blozend en
licht-bevend, omdat ze daar zoo weerloos tegenover hem stond.
‘Ala toe, goa wig, wa zoên d'ander wel peizen!’ smeekte zij zacht; en eindelijk
kreeg ze 't raampje dicht, en begon ze zich in allerhaast te kleeden.
Alles lag klaar op een stoel al van den vorigen avond, en spoedig had ze zich in
het halfduister gekamd, en haar witte kousen en verlakte schoenen en haar schoon
zwart zondagskleed aangetrokken. Dan schoof ze den grendel van voor het deurtje
weg, daalde drie steenen treden af tot in de ruime donkere keuken, en ging in het
schotelhuis daarnaast aan de houten trekpomp haar gezicht en handen wasschen.
Daar buiten, op het erf, kraaide reeds een haan en kakelden de hennen.
Een stem klonk uit de kamer aan den overkant der keuken:
‘Zij-je 't gij, Liza?’
‘Joa ik, bazinne,’ antwoordde 't meisje even luisterend ophoudend met pompen,
het gezicht en de handen druipnat.
‘Zijn d'andere doar euk al?’
‘Joa z', bazinne, ze stoan doar buiten op 't hof te wachten.’
‘Hoe loat es 't?’
‘Half dreië gepasseerd.’
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‘Zilt-e nie vergeten veur ònz' biesten euk nen Onzen Voader of twieë te lezen?’
‘Nien ik, bazinne, ge meug gerust zijn.’
‘Ala 't es goed, en amezeert ou wel.’
‘Merci, bazinne.’
Haastig droogde Liza met een harden, grauwen handdoek haar gezicht en handen
af, en liep weer naar het kamertje om haar hoed op te zetten.
De zomerochtend klaarde langzaam op, in vage, roze en parelgrijze tinten door
het kleingeruite vensterraampje, en zij zag nu haar gezicht in 't spiegeltje dat aan
den muur hing, rond en frisch met rooskleurige wangen onder den zwarten hoed
met schel-roode bloemen. Ook hare lippen waren kersrood, en haar haar en oogen
waren donker, en zij glimlachte zichzelve tegen, bewust dat zij er lief en mooi uitzag.
't Is al wit en rood en zwart dat aan mij is, dacht ze glimlachend, en even straalden
van voldoening haar donkere oogen, als de zwartstralende kraaltjes boven op haar
keurslijf. Maar door het raampje zag ze Felhoen en Binus en Fitriene, die ongeduldig
op den boomgaard stonden te wachten, en toen zij merkte dat Felhoen weer op
haar afkwam haastte ze zich weg, en 't oogenblik daarna trad zij hem glimlachend
in de verkwikkende ochtend-frischheid, over het parelgrijs bedauwde gras, onder
de oude, knoestige fruitboomen tegemoet.
‘'k Miende da ge nie mier 'n gijng komen. Gij keun sloapen, zulle!’ sprak Fitriene.
Binus, Fitriene's lief, lachte, wat onnoozel:
‘Wa zal da zijn as ze ne kier getreiwd es! Tons 'n krijgen we ze zéker uit heur
bedde nie mier!’
Maar Felhoen keek haar aan met stralende oogen en zei:
‘Verdeeke! z' hê heur scheune gemoakt, zulle! 't Spijt mij doanig da 'k heur nie
meugen helpen 'n hê!’
En allen moesten even lachen, terwijl Liza een hooge kleur kreeg.
‘Joa joa, 't es azeu, g'n moet gij doarveuren nie bleuzen,’ schertste Felhoen
onmeedoogend, terwijl ze, nog heviger kleurend, zijn schitterenden blik tot haar
binnenste door voelde dringen.
Maar Fitriene werd ongeduldig.
‘Ala toe, loat ons nou goan, anders 'n komen we 'r vandoage nie mier!’ riep ze
brusk.
En met hun vieren verlieten zij in vluggen tred den boomgaard,
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den zwaren houten hefboom van het hek der boerderij achter zich sluitend.
‘O, wa goat da ne scheune woarmen dag worden!’ juichte Liza opgetogen.
Zij volgden eerst een kronkeligen gelen zandweg, rechts en links met fijn kort
gras begroeid, tusschen dichte elzestruiken en hooge populieren, waarvan de kruinen
nog vol doorschijnend-grijze nevelsluiers hingen. Soms was er een opening in dien
dubbelen muur van gebladerte, en dan zagen zij, in 't diafaan-mistig ochtendverschiet,
een gelend-groene korenvlakte, met roode en paarsche en blauwe bloemen aan
den rand, en al de zwaarbeladen, bijna rijpe aren in een zelfde richting golvend, of
wel een effen-groen fluweelveld van rijp vlas, met de miljoenen ronde korreltjes als
zooveel rechtopstaande, aan elkaar geregen groene kraaltjes; of wel een
paarsch-bloeiende klaverveld, met al de dichte, ronde dikke trosjes, zoo heerlijk
rein en frisch bepareldauwd met hier en daar een gelen of witten vlinder die er met
gevouwen vlerken op te slapen zat. Soms waren 't als plotseling vloeiende en
vlekkende bloedstrepen midden in de groene vlakte, daar waar roode papavers als
onkruid in overtollige weelde krioelden, en even verder was 't dan weer gelijk een
lap azuur gevallen uit den hoogen hemel, daar waar het groen verdween onder
zwermen van schelblauwbloeiende korenbloemen. Alles was stil nog op het land.
De blonde slingerpaadjes tusschen het smaragden veld lagen nog onbetreden.
Slechts af en toe kraaide een haan of blafte in de verte een hond. En midden in die
rijkheid en die teederheid van kleuren stonden hier en daar de boerderijen en de
huisjes, de witte geveltjes met lichtgroene, nog gesloten luiken en schelroode daken,
de hooge zware stallen en schuren onder hun grauw stroo, alles ijl-licht en fijn als
pas geboren, en nu en dan verrees hoog op een berm een grijze houten molen met
zijn naakte wieken, die daar als een oude wijze reus met gekruiste armen over al
die ongerepte stilte en die frissche reinheid heen, te mijmeren en te droomen stond.
Zoo gingen zij een tijd met vluggen tred, in het langzaam opkleuren en fleuren
van den jongen zomerdag, bij het ontwakend gezang der vogelen. Reeds lang
hadden de zwaluwtjes hun fijn gekwetter laten hooren en nu ontwaakten ook de
leeuwerikken. In wentelend vlerkengefladder stegen zij zingend uit klaver en uit
koren op, aldoor maar zingend, zoo innig teer en zacht en droo-

Groot Nederland. Jaargang 1

5
merig, en aldoor hooger, hooger zwevend, steeds langzaam kringelend hooger op
hun fijn-trillende vleugeltjes, vlak boven het geheime nestje waaruit zij opgestegen
waren, tot zij eindelijk onzichtbaar werden in de ijle lucht, en hun gezang alleen nog
klonk als een heel heel ver en fijn georgel, dat uit de hemelen zelven scheen te
komen. Ten allen kante hingen zij zoo hoog over het groene veld in het etherisch
blauw te zingen, als de melodie zelve der ontwakende natuur, en 't was of alles,
onder die zachte, teere tonen, langzaam aan zijn vaste, mooie vormen en zijn
wezenlijke kleuren kreeg. Toen klonken ook, zwaaroverstemmend in de verte, de
heerlijke contralto-tonen van wielewaal en koekoek; en alles werd oranje en roze,
en die alom zich verspreidende rijke gloed deed Liza en haar gezellen even omkijken.
Dan zagen zij in het Noord-Oosten, achter de verre, nog grijsachtig-grauwe
boomenkruinen van den einder, den ganschen hemel rood en purper worden, met
kleine gouden wolkjes hoog in 't ijle van de lucht, alsof ginds verre, onzichtbaar en
omsluierd nog in aangrijpend mysterie, iets grootsch en plechtigs aan 't gebeuren
was, dat straks de heele wereld zou bewonderen.
‘Kijk!.... wilt-e ne kier de zonne zien komen? Doar es ze!’ riep Felhoen, zich even
omkeerend en achterwaarts schrijdend.
Allen keken om en bleven even roerloos staan, den blik op den verren horizon
gevestigd.
Een gouden pijl schoot uit over de verre grijze kruinen, hoog en dwars door vurig
rood en oranje, tot in de ijle, blauwe lucht. Een tweede schoot er naast, een derde
nam een andere vlucht, een vierde, een vijfde, een zesde, de eene lang, de andere
kort, schoten in een glinsterenden stralenbundel naar den hemel. 't Was even als
een wijd-ontplooide licht-en-vuurwaaier, als een godenscherm dat goud-gloeiend
in apotheosis-hulde stond te bloeien vóór een tafereel van ongeëvenaarde pracht
en heerlijkheid. En in heilige stilte dook het wonder eindelijk op: een schel-purperen
stipje, een karbonkel van vuur, die langzaam aan, als 't ware met kleine schokjes,
zich uitspande tot een brandend boogje, tot een rood-schitterende, naar omlaag
gekeerde sikkel, tot een bloedige halve maan, en eindelijk tot een grooten,
rood-gouden bal zonder stralen, scherp-omlijnd hangend en rijzend in licht-gele en
opalen doorschijnende sluiers.
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‘Zie-je ze? zie-je ze?’ juichte Felhoen. ‘Probeer ne kier hoe lang da g'r nog keunt in
kijken.’
‘Aië!’ riep Liza aan haar oogen wrijvend.
‘Da es toch eve-gauwe fel, e-woar?’ lachte Fitriene, met een grimas het hoofd
afwendend.
Binus kon er het langst in blijven staren. Nog een heelen tijd na de anderen stond
hij te kijken, zijn onnoozel gezicht naar den glanzenden vuurbol gekeerd.
‘Kijk ne kier! Kijk ne kier! Binus goa z'omverre kijken!’ spotte Felhoen.
‘Aaach!.... 'k ben blend! 'k 'n zie nie mier!’ zuchtte Binus, zich eindelijk met waterige
oogen omkeerend.
De anderen moesten even om zijn domheid schateren, maar op een dringende
aanmaning van Fitriene, zetten allen hun weg weer voort.
Zij kwamen weldra op een klein gehuchtje: enkele wit-en-grijsgekalkte arme
huisjes met meestal nog gesloten groene of blauwe luiken, en hier en daar, den
spitsen zijdegevel naar den straatkant, een boerenhuis met zwaar grauw stroodak
onder hooge boomen. En van verre reeds herkende Liza haar moeder, wachtend
met gevouwen armen op den drempel van haar deurtje. 't Was afgesproken dat ze
zich daar even zouden ophouden om te ontbijten; en, zoodra zij in 't bereik van haar
stem kwamen, riep de vrouw hun op eenigszins barschen toon toe:
‘Hèt ulder vergete sloapen dan! 'K miende da ge nie mier 'n gijng komen!’
Liza bekende dat ze zich wat verslapen had, en haastig, met vrees en onrust in
de stem, vroeg zij hoe of 't nu met de konijntjes was.
‘Slecht! slecht! Alweere drei deuë van den uchtijnk,’ antwoordde nurksch de vrouw.
Ernstig en bedroefd keken zij allen op.
‘Ha moar jongens toch da zijn dijngen!’ zuchtte Fitriene.
‘Kom, moeder, gee ons al gouwe nen boterham en ne spoelkom kaffee, we zillen
ons hoasten da we te Sente-Cornelius zijn,’ sprak Liza.
Maar zonder naar hun woorden van deelneming te luisteren ging de oude vrouw
door met klagen:
‘Da es nou al 't zeventienste, sedert viertien doagen. 'Ne
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meinsch zwoegt en zurgt er dag en nacht veuren, en ge rekent er op om ouë pacht
te keunen betoalen; en doar: ze krijgen de “sessen” en ze stirven lijk de vliegen.
Alo, kom moar binnen en drijnkt ne pot kaffee.’
Zij kwamen binnen in het laaggebalkte keukentje, waar het geurig rook naar
versche koffie. Het houtvuur in den haard lag uit te sterven, en vijf groote witte
koppen stonden op het groengeverfde tafeltje te wachten rondom een hooge stapel
dikke tarwesmouterhammen.
‘En zijn d'r euk nog ander ziek, moeder?’ vroeg Liza bezorgd.
‘Joa joa 't, d'r zijn d'r zéker nog ander ziek. 'K hè d'r al weere dreië in 'n kot apoart
moete steken.’
‘Ha moar da zijn toch dijngen, e-woar?’ klaagde weer Fitriene.
‘Woar zijn ze moeder? Loat ze mij ne kier zien?’ vroeg Liza.
‘'K hè z' hier in 't stalleke gesteken, zie,’ sprak de vrouw naar het achterhuis
gaande. ‘Heurt!.... heurt-e ze schriemen!’
Allen volgden haar, en zij trad buiten en opende de deur van 't stalletje. In een
hoek was een hokje met planken opgeslagen, en daarin lagen op stroo de zieke
konijntjes. Twee van de drie hadden een aanval van stuipen, en lagen wild en
vreemd te spartelen en te piepen. Het derde lag volkomen onbewegelijk, plat op
den buik, met naar voren en naar achter uitgestrekte pooten. Alleen de witte snoet
bewoog voortdurend en zenuwachtig, alsof het dier zonder ophouden aan iets
knaagde.
‘Ho die dutsekes!’ klaagde Fitriene.
‘Ha moar, moeder, dàt 'n hè toch de sessen niet!’ sprak Liza naar het
onbewegelijk-liggend konijntje wijzend.
‘Moar 't doet 't doet,’ antwoordde de oude vrouw. ‘G'n moet er moar ne kier an
komen, kijk zie.’
Zij raakte 't even met de vingers aan, en terstond begon het dier ook te schudden
en te spartelen en te piepen, zoo akelig als de twee anderen.
‘Ha moar da zijn toch dijngen!’ klaagde nu ook Liza met tranen in de oogen.
‘Zeventien en drei es twintig. An drei fran 't stik deur mallekoar gerekend es tsjestig
frank. Al tsjestig fran zuiver verlies, zonder 't gien dat er nog bij komt,’ sprak bitter
de vrouw.
‘Kom, moeder, laat ons al gauwe kaffee drijnken, da we keunen goan “dienen”,’
zuchtte Liza.
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II.
Nu was het volop dag geworden. Alle boerderijen en huisjes langs den weg
ontwaakten en herleefden, en vele menschen volgden nu denzelfden weg als zij:
mannen, vrouwen, kinderen, allen op hun zondagsbest gekleed naar Sint-Cornelius
gaande. Het was de negende en laatste dag der groote jaarlijksche bedevaart, waar
men van uren en uren in den omtrek naartoe kwam, en wie er dit jaar nog niet
geweest was, haastte zich om er te komen. Ieder gezin had de snoodheid der
geduchte kwaal (de sessen) voor menschen en dieren te vreezen, en hoopte door
gebeden en offranden de bescherming van den machtigen heilige te bekomen. Om
werkelijk doelmatig en vruchtdragend te zijn, moest de bedevaart, in zooverre het
kon, heen en weer te voet geschieden, maar zij die van tè verre kwamen, of oud en
ziek waren, trokken er ook per rijtuig heen, en onophoudend hoorden Liza en haar
gezellen het dof geratel van paarden en wielen over de verre steenwegen. Weldra
kwamen zij zelven op een eindeloos langen, met hooge beuken beplanten, breed
en recht loopenden steenweg uit, waar zij voortdurend achterhaald werden door
ouderwetsche sjeeses, wagens, karren, diligenties volgepropt met bedevaarders,
en in een roes om er nu ook zoo spoedig mogelijk te zijn, verhaastten zij den stap,
reeds zweetend in de warme zon, en hun kleeren grijs-bestoven van het als een
wolk over den weg hangend fijne zand.
En Liza, die nog nooit naar 't verre Sint-Cornelius geweest was, luisterde met
gespannen aandacht en van graagte glinsterende oogen naar de wonderheden die
de anderen, trouwe jaarlijksche bedegangers, haar er van vertelden.
‘Peist-e gulder woarlijk da moeders konijntjes doarmee zille genezen as ik wel
diene?’ vroeg zij haast ongeloovig.
‘Genezen!.... doar 'n moet-e gij nie an twijfelen; àlles betert en geneest mee
dienen,’ verzekerde Fitriene. En zij vertelde hoe 't gegaan was met het kind van
haar oudere zuster Pharaïlde, dat twee jaar geleden op sterven had gelegen van
de sessen.
Zij hadden de genezing bekomen door een pelgrim. De pelgrim was een kip, hun
mooiste kip, die zij naar Sint-Cornelius hadden meegenomen, om ze daar aan den
grooten heilige in de kerk te offeren. Zij waren als nu om half drie van huis vertrokken
en

Groot Nederland. Jaargang 1

9
het sloeg juist tien uur toen zij aan de kerk van Sint-Cornelius kwamen. Daar had
Fitriene 't beest geofferd, en het onmiddellijk daarna voor vier en twintig stuivers
weer ingekocht. Het was op dat oogenblik precies tien minuten over tienen; Binus
was er bij en hij kon getuigen of ze, ja dan neen, de waarheid sprak. (Binus knikte
dat 't zoo was.) Hawel,.... als ze weer bij Pharaïlde aan huis kwamen, na nog eens
weer de lange zes uur loopen te voet te hebben afgelegd, was 't kind compleet
genezen, en toen z' aan Pharaïlde vroegen sinds wanneer het zoo aan 't beteren
was gegaan, antwoordde Pharaïlde dat de sessen plotseling hadden opgehouden
en de beterschap begonnen was precies elf minuten over tienen. ‘Wa zegt-e doar
van?’
‘'t Es lijk 'n miroakel,’ antwoordde Liza stil, met eerbiedige vroomheid. ‘En ès 't
kind woarlijk genezen?’
‘Genezen!’ riep Fitriene. ‘Joa 't, zulle! 't Es zeker genezen! Ge zoe 't nou ne kier
moete zien leupen! 't Es lijk nen beir, zeu streusch en zeu dikke!’
Binus vertelde een ander historie, ook zeer wonderlijk: hoe een boer van
1)
Lauwegem, dien hij heel goed kende, de slakken van zijn wee geweerd had. Die
krioelden er ieder jaar zóó talrijk, dat hij op den duur gras noch hooi meer had. Alles
werd door de slakken opgegeten. Iemand gaf hem voor raad tegen die plaag te
gaan dienen bij den Heiligen Ciprianus, te Sint-Lievens-Axpoele. Daar ging hij dus
op een ochtend naartoe, en de pastoor van dat dorpje verkocht hem tegen vijf frank
een fleschje van een speciaal soort wijwater, dat hij 's avonds bij zijn terugkomst,
over zijn weiland moest gaan uitsproeien. Zoo had hij gedaan, en toen hij den
volgenden morgen op zijn ‘wee’ verscheen, kwamen de slakken hem in dichte
drommen door 't ‘mennegat’ tegemoet.
‘Namen z' ulder mutse nie af om hem te saleweeren?’ barstte Felhoen in een
spottenden schaterlach uit.
‘Watte! dat 't gie woar 'n es!’ riep Binus verontwaardigd, met comisch-verbaasde
oogen.
Ook Liza en Fitriene moesten eensklaps schateren, omdat hij zoo verwilderd
opkeek. Maar Binus maakte zich boos.
‘G'n moet mij niet geleuven!’ riep hij heftig, met kleurende wangen; ‘goa vroag
het an den boer zelve!’

1)

Weiland.
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Hoe langer hoe meer moesten zij schateren, niet omdat ze Binus niet geloofden,
maar omdat hij dat zoo raar vertelde, en het ook zoo weinig overeenkomst had met
de eigenlijke bedevaart van Sint-Cornelius waar zij naar toe gingen. Zij wilden hem
evenwel niet langer plagen, voelend dat hij bepaald ontstemd begon te worden; en
op zijn beurt vertelde nu Felhoen heel ernstig de wondere genezing van ‘Iefer
Leuntjes’, de vrouw van den bierbrouwer, uit Vannelaer.
‘Iefer Leuntjes was drei en viertig joar oud en lag op stirven van de sessen in heur
zesde kinderbedde. Den dokteur hâ heur al opgegeven, en 't woater woarmee da
ze moest gewasschen en afgeleid worden stond al op 't fernies van de breiwereië
te koken. Menier Leuntjes was uit de koamer wiggeleupen, en stond lijk 'n klein kind
op 't hof van zijn breiwereië te schriemen. Al mee ne kier komt doar den ouën Stien
Smijter, uit 't Oarmhuis. “Dag menier Leuntjes, hoe es 't mee de vreiwe?” vroagt hij.
“Ha, slecht, Stien jongen, stirven, alle menuten uit,” zegt menier Leuntjes al
schriemende. “Hèt-e al doen dienen?” vroag Smijter. “O, bah nien ik, wa zoe da
helpen?” zegt menier Leuntjes. “Wat dat 't zoe helpen!” zegt Smijter; “ha da ze
woarschijnlijk zoe genezen as ge goed deed dienen, zeuvele zoe 't helpen,” zegt
hij. “Och Hiere, wie moe 'k ik nou nog zenden dienen!” zegt menier Leuntjes azeu.
“Ha 'k wil 't ik doen, as ge mij de permissie geeft,” zegt Smijter; “'k 'n moe moar
weten hoe oud da ouw vreiw es, en zeuveel joaren oud da z' es, zeuveel
vreiwemeinschen dat 'r mee mij moete meegoan. Koart veur den twoalven van den
nacht op 't kirkhof vergoaren, en op de klop van den twoalven te voete wig noar
Sint-Cornelius-ten-Hove, om ons doar te loate zegenen mee de reliquië van de
grueten Heiligen.”
Zeu gezeid zeu gedoan. Koart veur den twoalven stond den ouën Stien Smijter
mee drei en viertig wijven van 't durp te midden op 't kirkhof. En dat 'n zijn nondedzju!
gien leugens da 'k hier vertelle, want 'k hè 't zelve bijgeweund. Da es nou zeker vijf
1)
joar gelêen, en 'k was in dien tijd boever bij den Steiten Boer, woar da g'amoal
heure van vertellen hèt. - Da was in Meie en 't was ne scheune kloare moaneschijn.
Van op 't kirkhof zagt-e heul scheune de kopere wijzers op d' harloezie van

1)

Paardenknecht.
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de kirke. Hawel, as 't azeu omtrent tien menuten veur den twoalven was, zeg Smijter
al mee ne kier: Allo jongens, nen Onze Voader en 'n Wees Gegroet lezen! En alle
drei en viertig die wijven, die amoal ulder zwarte kapmantels aan hân, vielen mee
Smijter op 't kirkhof op ulder kniens. 't Was curieus om te ziene, al die zwarte mantels
1)
doar in 't gès veur die kirke, die heul-de-gansch wit stond in de moaneschijn. Van
achter de kirkemuur stonden er wel honder meinschen noar te kijken, en d'r woaren
d'r zelfs heul vele bij die ulder klak afpakten en euk meelazen. En percies op de
klop van den twoalven stond Smijter weere rechte, en 'k heure 't hem nog zeggen,
binst dat hij zijn kruisse moakt: In den noam des Voaders en des Zoons, en des
Heiligen Giestes, Amen. - Hij ha ne gruete stok bij hem en hij gijng vooruit, en al da
vreiwevolk al lezend achter hem. As ze 't huis van menier Leuntjes veurbijgijngen
was er iene van die wijven die hem vroeg: “Zoe we nie iest ne kier moeten
informeeren of da ze nog leeft?” - “Dat 'n moe 'k nie weten,” zei Smijter, en veurt
was hij, zeu rap of dat hij goan kon. Op 't enden van de stroate, an d'ieste
vierweegsche, begost hij al mee ne kier geweldig rechts en lijnks te sloan mee zijne
stok. Da was om den beuze giest van den duvel te verjoagen, en dan moesten ze
weer op ulder kniens goan zitten en nen Onze Voader en 'n Wees Gegroet lezen.
Ik en ienig ander uit 't durp hên azeu mee geweest toe an 't Land van Belofte, en
iedere kier as z' op 'n vierweegsche kwamen, begost Smijter mee zijne stok te sloan
en moesten z' op ulder kniens vallen en lezen .... Hawel, as ze t' soavens loat in de
nacht te voete weere thuis kwamen, was de ziekte gekierd, en viertien doagen loater
liep Iefer Leuntjes al weer op heur hof ....’
‘En es ze woarlijk heul-de-gansch genezen!’ riep Liza met trillende belangstelling.
‘Z' hè sedert dien tijd al drei kinders en 'n veurval g'had,’ antwoordde Felhoen
afdoende.
En bij het hooren van al die gebeurde wonderen, voelde het meisje haar
verlangende nieuwsgierigheid tot in hoogste spanning stijgen. Zij verlangde en
vreesde, zij had er wel heen willen vliegen, naar dat oord van mirakelen, en meteen
voelde zij zich onwaardig dat heilige der heiligen te betreden. Zooveel grooten,
zooveel machtigen der aarde gingen er genezing of verzachting

1)

Gras.
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voor hun kwalen zoeken, hoe zou er ook nog maar een nederig plaatsje kunnen
overblijven voor haar, arm en haast profaanonwetend boeren-dienstmeisje? Zij werd
er ontroerd en weemoedig onder, haar wangen werden bleek en haar lippen
begonnen te trillen. Zij waren zoo arm, zoo nietig, zij en haar moeder; hoe zou de
groote, goede heilige, voor wien zooveel rijke offranden werden neergelegd, nog
gehoor kunnen verleenen aan haar ootmoedig, bijna belachelijkbescheiden smeeken:
de genezing van moeders konijntjes?....
Zij hadden den rechten, breeden, druk van rijtuigen en voetgangers wemelenden
steenweg verlaten, en nu weer tusschen korenvelden een kronkeligen landweg
ingeslagen, die den langen langen tocht ietwat verkortte. De vroege zon straalde
reeds prikkende warmte af, en in de doorschijnend-blauwe atmosfeer, wijd over de
lichtgoud-en-groen golvende velden, lag al de goede zachte rust en heerlijkheid van
een volkomen idealen zomerdag. Er was geen droeve drukking meer, geen pijnlijk
zwoegen en sjouwen; de enkele veldarbeiders hier en daar schenen langzaam en
kalm voor hun louter genoegen te werken; de trage spannen, met ploegen en
paarden, in zacht-doezelende lijnen afgestompt, bewogen zich als 't ware droomerig
en voor 't vermaak der oogen, en overal, uit de stille, hooge boomenkruinen, uit de
pittoreske, vriendelijk roze, en wit, en groen gekleurde huisjes en boerderijen, uit
de verre, lichtende dorpjes, gemoedelijk geschaard, over de golvende verten der
landouwen, rondom hun spitse, wit-en-grijze kerktorentjes, ademde die zelfde
atmosfeer van vrede en geluk.
Maar steeds talrijker werden nu al over den langen weg de op hun zondagsbest
gekleede bedevaarders die allen in dezelfde richting gingen, en vóór de gevels van
de eenzame huisjes zaten of lagen menschen in gemakkelijke houding op stoelen
of in het zand neergevleid naar de voorbijgangers te kijken, als op Zon- en
Kermisdagen. Zij wisselden een vroolijken goên dag in het voorbij trekken, en soms
werd hun iets nageroepen, dat de beide mannen stil-glimlachend, en de meisjes
die niet duidelijk begrepen, even blozen deed. Het was telkens zoo iets over hun
weg verliezen en in 't koren verdwalen, en naarmate zij vorderden bemerkte Liza,
dat inderdaad het koren aan beide kanten van den weg, achter de elzenstruiken en
de slooten, op vele plaatsen als het ware platgetreden en gelegen was.
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‘Wa roepen ze doar toch altijd van da keuren, en hoe komt dat, dat 't hier overal zeu
plat ligt?’ vroeg zij eindelijk, naïef.
Fitriene, die herhaaldelijk de bedevaart naar Sint-Cornelius had meegemaakt,
wendde blozend 't hoofd op zij, een glimlach bedwingend, maar Felhoen en Binus,
onbekwaam zich langer in te houden, proestten plotseling schaterlachend uit.
‘Hawel, da zijn de bedevoarders, de jongens en de meiskes, die 's oavonds uldere
wig verliezen en in 't keuren dompelen,’ lachte Felhoen.
Wantrouwend en verbaasd keek Liza even naar hem op, maar aan de spottende
uitdrukking van zijn oogen, begreep zij de toespeling en kreeg een kleur.
‘Ge zil nog wa anders zien tegen da we te Sente-Cornelius ankomen; de boeren
stoan doar 's nachts bij ulder keuren te woaken, en nóg 'n blijft er op sommige
partijen hoast gien oarke mier rechte,’ lachtte nu ook Binus.
Liza voelde zich treurig worden. Hoe was het mogelijk dat zulke dingen gebeurden
op een heilige bedevaart, waar van Gods genade mirakelen van genezing worden
afgesmeekt? Hoe kon de goede heilige zich ontfermen over zulke moedwillige
zondaars en zondaressen? Met schrik en afkeer keek zij naar de platgedrukte
‘polsen’ in het koren, en in haar hart kwam een gevoel van bitterheid en schaamte,
of zij had kunnen schreien.
‘O, .... 't 'n zijn moar de dieë die wìllen uldere wig verliezen die hem kwijt geroaken,’
sprak Fitriene geruststellend, met een uitdrukking van minachting op de lippen.
‘Hèt-e gij hem nog nie verloren, Fitriene?’ vroeg schertsend Felhoen.
‘Nien nien ik, 'k 'n hè hem zeker nie verloren! en 'k 'n zal hem nie verliezen euk!’
antwoordde zij beslist.
‘Es 't woar, Binus?’ spotte hij.
‘G'n moet gij da an hèm nie vroagen, 'k wee ik zelve wel woar da 'k leupe,’
antwoordde zij vrijpostig.
Op zijn beurt nu spotlachte Binus, en Liza deed het goed dat Fitriene zich zoo
flink verdedigde, terwijl Felhoen even glimlachend-zwijgend, als tijdelijk overwonnen
aan haar zijde liep. Hij bekeek haar ter sluiks, met begeerige oogen. Hij voelde zich
inwendig blij, dat het gewaagde onderwerp eventjes was aangeroerd. Sinds lang
al liep hij Liza na, maar zij was nog zoo
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kinderachtig en zoo dom, dat zij nooit duidelijk iets begreep van die dingen. Maar
nu, dat zag en voelde hij, had ze toch wèl begrepen. Dat moest nu maar stilletjes
na-en-samenwerken met wat ze later op den dag nog zou hooren en zien. Hij zelf
had die bedevaart met hun vieren op touw gezet, en hij hoopte wel dat de dag niet
zou verloopen zonder dat ze zich feitelijk als zijn lief erkende, zooals Fitriene zich
erkende als het lief van Binus. Maar Fitriene was zuur en leelijk, en hij wilde wat
anders dan die domme Binus, die nu al vier jaar met zijn meisje vrijde zonder een
stap verder te komen. Het moest ernst worden tusschen hem en Liza. Hij was niet
van plan zijn tijd met haar nutteloos te verbeuzelen.
Nu kwamen zij weer op den eindeloozen breeden steenweg, die een wijde bocht
door een dorp had gemaakt, aan een kruispunt waar twee groote, met vlaggen
getooide herbergen vlak tegenover elkaar stonden, en waar het lawaaide en krioelde
van rijtuigen en menschen. Daar waren zij nog ruim anderhalf van
Sint-Corneliusten-Hove, en zij namen plaats op een der lange houten banken onder
de frissche schaduw van een groot grauw zeil, dat den ganschen gevel van de
eerste herberg tegen de felle zon beschutte.
Zij hadden 't warm en waren vermoeid, en even zaten zij daar uit te blazen, 't
gezicht in transpiratie, de armen hangend, den blik gevestigd op de woeling om zich
heen. Onophoudend kwamen ratelend over de groote, hobbelige straatkeien, nieuwe
rijtuigen in een stofwolk aan: witte en bruine huifkarren, groene en grijze wagens,
tilbury's, sjeeses en oude calèches, en ook enorme geel-geverfde diligenties,
volgepropt met rookende, lachende, schreeuwende boeren en boerinnen, die daar
even, in lawaaiïge drukte, vóór eene van de twee groote, vlaggende herbergen
stilhielden en afstegen. De tronies van de mannen zagen rood en opgeblazen, de
witte, en groene, en roode, en blauwe linten en bloemen schril-schitterden en
wapperden in de mutsen van de vrouwen; en dat alles verspreidde zich in
geschreeuw en gegichel rondom de herbergen, de vrouwen even met
wijd-uitgespreide rokken neergevlokt in 't gele zand, de mannen onbewegelijk
staande om de hoeken van de muren, terwijl herbergmeisjes in wit-en-blauw-geruite
schorten onophoudend presenteerbladen vol glazen bier en borrels jenever
rondsjouwden, met ingespannen, verhitte gezichten zich een weg banend tusschen
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een aantal rondventers, die joelend door de menigte drongen, vooruitduwend hun
groote, door riemen op den buik gehouden ronde platte manden, waarin zij allerhande
ware: peperkoek, krentenbroodjes, gewijde mastellen, gezouten schol en witvisch,
sinaasappels en gedroogde worst, in schel-schetterend geschreeuw te koop
aanboden. Een heele stapel glinsterende fietsen stond om de zijgevels der beide
herbergen, en in 't gejoel dat af en toe tot een oorverscheurend getier opgalmde,
liepen harmonica-spelers met hun krassende en kermende instrumenten, hardloopers
in spannend kleurenpak met rinkelende belletjes, en gymnasten met getatoeëerde,
bloote armen, die toeren maakten op vunzige, in zand en paardenvuil gespreide
kleedjes.
‘Ha moar jongens, 't es hier percies 'n kirmesse!’ riep Liza, met van verbazing in
elkaar geslagen handen.
‘Da ès 't euk,’ zei Felhoen. ‘Overal, uren verre rondom Sente Cornelius, es 't
negen doagen lank kirmesse.’
‘'k Miende dat de meinschen hier nie anders 'n dêen of lezen en noar de kirke
goan,’ zei Liza naïef.
1)
‘'t Es dóór prijkel af,’ lachte Binus.
Een van de mannen met de groote, ronde, platte manden kwam glimlachend
tusschen banken en stoelen op Liza af en bood haar flikflooiend zijn waren aan:
‘'n Scheun, malsch stikske lekkerkoeke, mijn poezeke?.... of 'n stikske schurre, 't
es lijk zalm zeu fijn, proef ne kier?.... of 'n poar wittijnkskes .... zeu zoet as suiker?
2)
.... twie cens 't stik en dreië veur 'n totsen ....’
Verlegen kleurend wendde Liza 't hoofd op zij.
‘Nou,.... kiest wat da ge wilt veur 'n totsen, doar!’ fleemde de man, zijn viezig
gezicht schuins over de breede mand naar haar toestekend.
Maar Felhoen trok het zich plotseling aan, de donkere oogen fonkelend, 't gelaat
bleek en de lippen bevend van woede:
‘Wilt-ou hier beginne wig hoasten, smeirlap woar da ge stoat!’
‘Veur ou niet, ezel, kalf woar da ge zit!’ antwoordde de marskramer beleedigend.
Maar voor Felhoens dreigende houding droop hij niettemin af, met brommende
scheldwoorden en een valschgluipenden grijnslach van wreedaardigen haat.

1)
2)

Geen kwestie van.
Zoentje.
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Liza zat van angst op de bank te beven.
‘O zwijg, zwijg,’ smeekte zij, ziende dat de menschen nieuwsgierig begonnen om
te kijken. En toch vleide 't haar en deed 't haar innig zacht aan, dat Felhoen zoo
kranig tot haar verdediging opgetreden was.
‘Hij 'n zoe hier nie veele van zijnen neuze moete moaken of 'k zoe sebiet op zijn
muile slaan!’ riep Felhoen, uitdagend opstaande, met luider stem den kerel nog na.
Maar op het sussend smeeken van Binus en de beide vrouwen kwam hij eindelijk
tot bedaren, en dan kochten zij van een anderen rondleurder elk een stuk gedroogde
schol en een broodje, die zij met een zuur en lauw glas bier daar buiten op de bank
gebruikten.
Aldoor stroomden de voetgangers, de rijtuigen, de fietsen, en af af en toe een zwaar
toet-horenende, ruischende automobile voorbij, en al spoedig stonden Liza en haar
gezellen weer op, om nu versterkt en ietwat uitgerust, het laatste eind van den
langen tocht af te leggen. Het was een rechte breede baan nu weer tusschen de
hooge, statige beuken, en in 't verschiet onder de zware kruinen was 't één dikke
stofwolk, waarin de gansche drukke woeling zich als in een nevel bewoog. Ten allen
kante langs den weg verrezen nu ook witbezeildoekte tentjes en kramen, waar niet
enkel meer eetwaren en drank, maar ook heilige beeldjes en prentjes, schapuliers
en rozenkransen, en zelfs voorwerpen van alledaagsch gebruik, als parapluies en
wandelstokken, portemonnaies en spiegeltjes, gewone bijouterie, kammen en
fleschjes met reukwater werden verkocht, en onophoudend liepen bedelaars over
den weg: mannen, vrouwen en kinderen, in lompen, die met sarrende halsstarrigheid
en zeurende smeekstemmen den bedevaarders hun vuile blikken kroezen, waarin
centen rinkelden, onder den neus duwden. En haast aan elken boom zat of lag er
een verminkte of een blinde, die met witte, naar den hemel opgeheven oogen, of
met een uitgestoken arm-of-been-stomp, in akelig hoog-opgalmend,
melodramatisch-tremoleerend klaaggeluid, om hulp en barmhartigheid smeekte.
‘Da es hier wat, hè!’ keerde Felhoen zich af en toe glimlachend in 't gedruisch
naar Liza om.
‘'t Es te wried!’ sprak het meisje verbouwereerd.
Hij hield zich dicht bij haar in het woelend gedrang, en af en toe nam hij vurig haar
hand, als om haar te beschermen. En zij
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voelde zich veilig naast hem, en af en toe knelden haar vingers werktuigelijk de
zijne.
Reeds in de verte, rechts van den steenweg, op een hoogte, wijd over de golvende,
groengele korenvlakte, vertoonde zich het wit-en-geel bevlagde, spits kerktorentje
van Sint-Cornelius. Enkele witte gevels en roode daken blonken in zonnestraling
naar hen toe tusschen het hooge groen der boomen, en daarboven was de hemel
vlekkeloos blauw, als een oneindigheid. Dat hoog gelegen dorpje verrees daar
werkelijk als een einddoel, als een rustpunt waar men van uren wijd naartoe moest
komen, en waarachter men geen verderen troost noch uitkomst meer hoefde te
zoeken. Felhoen liet het van ver aan Liza zien, en sprakeloos-ontroerd, vol vromen,
schuchteren eerbied bleef zij er op staren, als op een glanzend licht van hoop en
redding. En over alle wegen stroomde nu de menigte, in onafgebroken dichten vloed
daarheen, als zooveel lange, trage, zwarte en bonte kronkelslangen, tusschen het
gelend groen der weelderige korenvelden. Opnieuw had hij haar hand genomen,
en in den dichten stofwolk-drom waarin zij als gedragen medegingen, voelde hij
haar lenig lichaam tegen 't zijne drukken, heup aan heup en been aan been, in 't
afstralen van wederzijdsche bloedwarmte, met elke levende beweging van hun
naast en op elkaar gedrongen lichamen, als waren zij nu van elkander niet meer te
scheiden.
Zoo kwamen zij in 't dorpje aan. Fitriene en Binus, die enkele passen voorop
waren, keken af en toe om, of zij elkander niet verloren. En mede met den
menschenvloed stroomden zij langzaam tusschen de huizen van de nauwe,
geleidelijk stijgende straten door, als 't logge water van een rivier tusschen steile
rotsoevers, in de richting van de oude grijze kerk, welker boven op den toren
wapperende wit-en-gele pauselijke vlag al die ontelbare scharen tot zich scheen te
wenken. Even vóór de kerk, die, omringd van haar kerkhof, heel aan 't uiteinde van
't dorp, als 't ware op een kaap stond, was een tamelijk ruim plein, waar zes
gendarmen te paard in dubbele rij met getrokken sabels de wacht hielden. Zij zorgden
dat er geen verwarring kwam, en langs de koppen der snuivende paarden met hun
rinkelende gebitten heen, klom de menschenvloed de steenen treden van het kerkhof
op, en verspreidde zich daar in en rondom de kerk.
Liza's hart klopte van benauwde en onstuimige emotie. Zij zag
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van verre, toen zij door de lange nauwe straat op het plein uitkwamen, achter de
ruggen der gendarmen, heele drommen volk in de donkere wijd-gapende boogdeur
van de kerk verdwijnen, terwijl andere drommen, de mannen blootshoofds, de
vrouwen met gebogen hoofd en in elkaar gevouwen handen, langzaam-plechtig
stoetsgewijze om de kerk heen gingen.
‘Och Hiere, Fons, 'k worde 'k ik schouw,’ fluisterde zij bevend tot Felhoen.
Maar hij glimlachte geruststellend, en, zijn pet afnemend, duwde hij haar op de
treden van het kerkhof, en van daar de kerk in.
‘Och Hiere, Fons, wa ès da hier!’ riep zij verbouwereerd en haast verschrikt toen
zij er binnen was.
Het was er een en al verblindende schittering van lichten bij den ingang, en in
plaats van de vrome, bespiegelende, eerbiedige, van hooge godvruchtige stemming
getuigende plechtigheid, welke zij zich had voorgesteld, bevond ze zich als op een
markt vol van luidruchtig gejoel en schril kindergeschrei, de groote vloertegels
bemorst en vuil als in een stal, de stoelen op en door elkaar gestapeld en gegooid,
de bedevaarders woelend en wemelend ondereen, in ongehoorden warboel en
gedruisch. Twee drukke, lawaaiïge wijven kwamen dadelijk op Liza afgevlogen, en
vroegen haar of zij een kaars wilde offeren; en vóór ze zelfs den tijd had ja of neen
te antwoorden, was er al een half opgebrande weer aangestoken, op een pyramide
vol ijzeren spijkers, waar nog honderden andere kaarsen brandden, en moest zij
vijftien cent betalen. Zij wist wel dat zij een kaars moest offeren, en was ook vast
besloten dat te doen, maar zij had gehoopt er vroom en rustig bij te knielen en te
bidden voor de genezing van moeders konijntjes, en nu was er zelfs geen kwestie
van dat zoo iets kon gebeuren. En vóór ze tot bezinnen kwam, zag ze plotseling de
vrouw die haar de kaars verkocht had deze weer uitblazen, even tot een andere,
binnenkomende vrouw spreken, accoord slaan, geld ontvangen, en dadelijk de
kaars weer aansteken. Wat!.... háár kaars!.... die zij geofferd had voor de genezing
van moeders konijntjes!....
‘Fons! Fons!... z' hè mijn kis uitgebloazen en ze weere aan 'n ander verkocht!’
riep zij verontwaardigd. Maar Felhoen, nauwelijks luisterend naar haar toornige
uitroeping, zei haar dat het precies op 't zelfde neerkwam, en trok haar door een
drom van menschen
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mee naar rechts, waar iets veel gewichtigers aan het gebeuren was.
Daar stond, achter een eiken balustrade met breeden platten bovenrand, een
priester gansch in 't zwart gekleed, met een sierlijken horen van gedreven zilver in
de hand. Dat was het heilige der heiligen, de reliquie van den Heiligen Cornelius,
het wondere ding, waarvan de enkele aanraking mirakelen kon verrichten.
Onophoudend, als in onvermoeid heen en weer weven, stak de geestelijke den
wonderhoren naar de bedevaarders uit, trok hem terug, streek hem even over een
wit doek, duwde hem weer naar voren. In diepvrome houding, de handen gevouwen
en de oogen neergeslagen, kustten de geloovigen de reliquie, legden een muntstuk
op den platten rand der balustrade, en schoven schoorvoetend verder, plaats
makende voor de volgenden. Schreiende, kwijlende kinderen werden er door hun
moeders tegen aan geduwd, gebogen en kreupele grijsaards richtten zich met
inspanning op hun teenen om nog eens hun bevende lippen tegen het
koud-glimmend wonderzilver aan te voelen. En de centen, nikkels en zelfs kleine
zilverstukken hoopten zich tot stapels op, en als de heele platte rand er vol van lag,
kwam een kerkdienaar ze rinkelend met de hand in een onderaan gehouden korf
wegvegen. Die korf werd dan geledigd in een grauwe linnen baal, die achter in een
duisteren hoek stond, als koopwaar in een magazijn.
‘Zie-je dat? zie-je dat?.... die boale in den hoek,’ fluisterde haastig Felhoen, terwijl
zij tot den horen naderden.
‘O, Heilige Cornelius, patreun tegen de sessen, ik smeek ou, genees moeders
konijntjes!’ bad Liza inwendig met vrome ziel, terwijl zij haar frissche roode lippen
uitstak om den wonderhoren te kussen. Maar zij kuste hem niet: de pastoor trok
hem al weg en stak hem naar een volgenden bedevaarder uit vóór zij hem aanraakte,
en gansch bedroefd en onthutst legde zij machinaal haar vijfcentstuk op de bank
en werd door den gestadig achter haar opdringenden menschenstroom verder
geduwd.
‘Ha moar dat 'n es gien “dienen”; dat 'n helpt tot niets,’ klaagde ze wanhopig tot
Felhoen.
‘'t Doet 't doet, da es percies gelijk,’ sprak deze luchtig weer haar hand grijpend.
‘Kom, we goan hier trachten deure te drummen noar de soacristije.’
De meeste bedevaarders gingen den kruisweg, biddend-stilhoudend voor ieder
der ruw-geschilderde, aan de witte wanden hangende
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voorstellingen van Christus' lijden, maar Felhoen slaagde er in haar door de foule
mee te trekken tot aan den ingang van de sacristij. Daar vonden zij Binus en Fitriene
terug, die zij in 't gedrang verloren hadden, en alle vier nu hielden zij zich dicht
aaneengesloten, in het geraas en gekrijsch van op schouders en armen gedragen
kinderen, meegeduwd en geperst in 't heetbenauwde menschenkluwen, dat
langzaam, duim voor duim, door een kort smal gangetje de sacristij binnendrong.
Zij moesten twee steenen treden afdalen, en dan waren zij in een soort van kelder,
witgekalkt en laaggewelfd met dwars over elkaar kruisende bogen, die insgelijks in
twee compartimenten was verdeeld door een zware eiken balustrade, waarachter
zich twee jonge, zwartgerokte priesters bevonden: een die de bedevaarders aansprak
en het geld ontving, en de andere die onophoudend zat te schrijven voor een kleinen
lessenaar, in een reusachtig dik en groot register.
Daar werden de kleine kinderen tegen de sessen ‘opgeteekend’. De bedevaarder
gaf den naam van het kind, betaalde voor de inschrijving vijf centen, en 't kind heette
voor één jaar tegen de schrikkelijke kwaal gevrijwaard. De beide geestelijken hadden
het er haast nog drukker dan bij den horen van Sint-Cornelius, en ook hier lag de
platte rand der balustrade vol met muntstukken, die in een korf gegaard, en daarna
in grauwe balen in een hoek werden geborgen.
Fitriene gaf het jongste kind van haar getrouwde zuster aan.
‘Madeleine, Victorine, Leonora van de Walle,’ zei ze.
De geestelijke, een man met fonkel-levendige oogen in een opgewekt-glimlachend
bleek gezicht, waarvan de wangen blauwden onder den geschoren baard, keek
Fitriene even peilend aan, ontving den stuiver, en herhaalde met luider stem, even
poozend na ieder woord, terwijl hij zich half tot den tweeden, over het dik register
gebogen priester omkeerde:
‘Madeleine .... Victorine .... Leonora .... van de Walle....’
Toen draaide hij zich met een snelle beweging weer naar voren; en,
fel-glinsteroogend en glimlachend tot Liza:
‘En hoe hiet 't ouwe, mijn zoetekind?’
Met vuurroode wangen schrikte Liza achteruit.
‘Ik, menier de paster!.... ik!....’
‘Hêt-e nog giene?’ glimlachte hij, met een glimlach die een dubbele rei kleine,
groenachtig-gele bijt-tandjes ontblootte.
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‘Bah nien ik, meniere! 'K 'n ben ik nie getreiwd! 'K 'n kom ik azeu moar ne kier ....’
‘Ne kier kijken hoe dat 't goat, hè?’ viel hij haar vrijpostigglimlachend in de rede.
‘Mee 't lief, hè?’ En zijn oogen fonkelden naar Felhoen. ‘Allo, tot 't noaste joare dan;
ze moên hier toch allemoale komen.’
En luchtig vloog hij naar een nieuwe groep opdringende vrouwen met schreiende
kinderen.
‘Weet ge hoe ze die paster hier hieten?’ lachte Felhoen, toen ze weer uit de
1)
sacristij waren. ‘De Steiten !.... Hij durf percies al zeggen wat dat er deur zijne kop
vliegt.’
Liza kón er niet om lachen. Zij was geërgerd en voelde meer lust om te schreien.
Hoe kon een geestelijke zoo tot haar spreken! Alles wat ze zag en hoorde leek haar
ruwe teleurstelling en ontheiliging, en de teêre, reine, vreesachtige vroomheid
waarmede zij ter bedevaart gekomen was, voelde zij in haar binnenste verslappen
en ontaarden, als een mooie, maar geknakte bloem, die, van haar stengel afgerukt,
op een vuilen mesthoop ligt te rotten.
Toen geraakten zij, door geweldig dringen, eindelijk buiten, en volgden nu mede,
met den ononderbroken tragen stoet, den beêweg om de kerk. Felhoen en Binus
hadden, als alle anderen, hun ronde zwarte hoedjes afgenomen en liepen met
gevouwen handen. Liza en Fitriene, den rozenkrans tusschen de vingers, hielden
diep het hoofd gebogen, en prevelden gebeden. Daar buiten was de stemming
vromer dan in de kerk, en even bad Liza, diep in zich zelve gekeerd, uit ganscher
hart voor de genezing van moeders konijntjes, en ook voor het vee van de boerin
bij wie zij als dienstmeisje woonde. Een lage witte muur omringde 't groene kerkhof
waarin vele kruisen en grafzerken stonden. Enkele waren van rossig verroestend
ijzer, met half afgeschilferde witte letters; andere leken splinternieuw, met vergulde
ingebeitelde letters op grijzen arduinsteen. En de oude kerk zelve was grijsgrauw
met hooggewelfde, kleingeruite kleurenramen, en mossig groen daar onder, om de
grijze en witte, in den muur gevatte gedenksteenen. Zij stond daar als een heel heel
oude en trouwe grootmoeder, omringd door scharen en nog scharen kleine kinderen,
heele geslachten die onder haar stille bescherming waren opgegroeid en komen
rusten. De slanke

1)

Stoute. (Bij-de-hande.)
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klokkentoren rees er uit op als een naar den blauwen hemel wijzenden arm, en de
lichtvlam van de wit-en-gele pauselijke vlag wapperde er als een glimlach van
onvergankelijke jeugd en vroolijkheid aan top. En zij allen die er langzaam biddende
onder liepen, voelden daar de plechtigheid en de macht van haar bestaan, en 't
nietige van al die kermisdrukte en storend gejoel dat er omheen was. Van op de
hoogte van het kerkhof leek de lange, wemelende straat beneden als een mierennest,
en 't zware orgel van een draaimolen, ginds ergens in het dorp, als een wanklinkend
spotgeluid zonder beteekenis.
‘Goat-e nou 'n konijn offeren?’ vroeg fluisterend Felhoen aan Liza, toen zij om
den hoek der kerk waren.
‘Joa ik,’ murmelde zij stil.
‘Hawel 't es hier,’ zei Felhoen, naar een steenen hokje wijzend dat tegen de kerk
was aangebouwd, en waar voortdurend menschen in en uit gingen.
Hij tikte even op den schouder van Binus die met Fitriene vooruit liep, en met hun
vieren scheidden zij zich van den stoet bedevaarders af en drongen in het hokje.
Daar stond een kerkbediende naast een tafeltje met een zak geld erop, vlak bij
drie lage hokken, waarin duiven, kippen en konijnen zaten. Ieder van die hokken
was door een planken beschot in tweeën verdeeld, en onophoudend was een tweede
bediende bezig met die beesten van het eene hok in 't andere te stoppen.
‘Wa wilt-e offeren?’ vroeg de man aan 't tafeltje.
‘'n Konijn, e-woar?’ vroeg Felhoen zich tot Liza omkeerend.
‘Joa’, antwoordde 't meisje bedeesd. Haar stem hokte. Dat was het groot en
plechtig doel van heel haar bedevaart. Meer nog dan kaarsen en gebeden moest
dit offer moeders konijntjes van de vreeselijke kwaal genezen. Nu kwam voor haar
het groot mysterie. Veel had ze daarvan gehoord, maar zij wist niet hoe het gebeurde.
Zij dacht aan iets heel indrukwekkends, misschien wel het slachten van zoo een
arm dier in de kerk, op het hoogaltaar; en bleek, met trillende lippen, keek zij naar
den man achter het tafeltje, die haar nu vroeg:
‘Van hoevele mag het zijn?’
‘Van hoevele zijn ze?’ vroeg ze schuchter.
‘Ne fran, ne fran en 'n koartsjen, en ne fran en half, noar gevolge de gruette,’ zei
de man.
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Even aarzelde het meisje. Maar zij dacht: laat ik maar 't beste nemen voor moeders
konijntjes, en antwoordde:
‘'K zal ien van ne fran en half offeren.’
De man die naast de hokken stond, had even onbewegelijk wachtend opgekeken.
Toen hij 's meisjes antwoord hoorde boog hij neer, opende een der hokken, tilde er
bij de ooren een spartelend konijn uit op, en duwde het in 't hok daarnaast.
Bevend van emotie stond Liza te wachten.
‘Hawel, 't es ne fran en half,’ zei eenigszins ongeduldig de man naast het tafeltje,
ziende dat andere bedevaarders opdrongen.
Liza haastte zich te betalen. ‘Moeten we 't zelve goan opofferen?’ vroeg ze
bedeesd.
‘Wat?....’
‘'t Konijn.’
De man proestte in een korten schaterlach uit. ‘Zij-je blend dan?’ riep hij, met een
gebaar naar de hokken. ‘Hèt-e dan nie gezien dat 't al opgëofferd es?’
‘Watte!’ riep Liza, met ronde oogen van verbazing nu den man naast den hokken
aanstarend.
‘Joa, azeu zie, van dees kot in dà kot,’ glimlachte kalm de man, de beweging aan
de hokken nog eens herhalend.
‘En es da al?’
‘Da es al.’
Meer bedevaarders kwamen binnen, en Liza, onthutst, met roode wangen als
van schaamte in een hoek gedrongen naast Felhoen en Binus en Fitriene, die om
haar onwetendheid grinnikten, bleef even roerloos staan, strak-starend naar een
boerin, die een paar kippen offerde. Zij meende dat ze voor den gek gehouden en
bedrogen was geweest; maar nu zag ze precies 't zelfde gebeuren met de twee
schreeuwende en spartelende kippen gëofferd door de boerin, die tevreden
glimlachend betaalde en vertrok; en dan haastte ook Liza zich met de anderen weg,
geergerd en verbouwereerd, met een gevoel of ze zich nu wel ergens had willen
verschuilen, om in stilte haar teleurstelling en droef heid uit te schreien.
Felhoen en Binus lachten haar vierkant uit.
‘Wist-e gij niet dat dat azeu gebeurde?’ spotten zij.
‘Bah nien ik,’ bekende Liza. ‘'K miende ik da we da konijn zoên mee krijgen om
in de kirke op te offeren.’
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‘Watte! veur ne fran en half; 'n konijn dat er wel dreië weird es!’ schimpte Felhoen.
't Was waar. Liza bedacht zich.
‘Moar wat doen ze dan eigenlijk mee die biesten?’ vroeg zij half wrevelig.
‘Wel, wéér opofferen. Stanvastig van 't ien kot in 't ander steken, totdat er gien
hoar op ulder vel mier 'n stoat,’ lachtte Binus.
‘En telkens veur ander meinschen?’
‘Natuurlijk.’
‘Zeu dat die zelve konijnen, en kiekens, en duiven meschien wel dertig of viertig
kiers per dag opgeofferd worden?’
‘Dertig of viertig kiers!.... Altemets wel dúúzend kiers per dag!’ verzekerde Fitriene
met nadruk.
‘Joa joa, 't es doar mier mee te verdienen as mee bij den boer te goan wirken,
zulle!’ lachte Felhoen.
Liza sprak geen woord meer. Zij voelde zich boos en verbitterd. Zij geloofde niet
meer aan de deugd van zoo'n bedevaart, en 't speet haar diep dat ze was
meegekomen. Zij had nu liefst terug willen keeren en vroeg op misnoegden toon
aan de anderen wanneer zij dachten weg te gaan.
‘Wig goan!... En we zijn d'r nog moar! We goan ons iest wa amezeeren, zulle!’
sprak beslist Felhoen.
En hij stelde voor het kerkhof nu maar te verlaten en het dorp in te gaan.
Zij liepen nog even met den stroom biddende bedevaarders mede tot aan het
einde van den witten kerkhofmuur, en daar bleven zij even staan staren op een
verrukkelijk tafereel.
Vóór hun voeten, in de diepte, lag daar plotseling de Leie, in kalme kronkelingen
glinster-slingerend door het groene land. Juist onder de kerk en het afdalend, met
frissche lindekens beplante kerkhof maakte zij een bruske, breede bocht, en langs
den oever lag daar 't andere gedeelte van het dorpje, met al zijn witte en groene en
blauwe en roze huisjes als 't ware lachend zich weerspiegelend in het kalme, heldere
water, terwijl wijd daar over heen de rijk-vruchtbare streek zich uitstrekte tot in
vaagwegblauwende nevelverten, met breede groene en gouden vlakten van weiland
en koren, met groote boerderijen omringd door boomengroepen als eilandjes in een
zee, en nog meer kleine, witte
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en groene en roze huisjes overal verspreid, en om en om in het verschiet de spitse
of ronde of stompe kerktorentjes der omliggende dorpen. Een zachte frischheid
woei verkwikkend op uit de rivier, die hier en daar met haar grillige kronkelingen in
den rijpen rijkdom van 't gewas verloren ging en er dan verder weer uit opdook, als
't ware in breede en lange plassen, glinsterspiegelend tusschen al dat goud en
groen, onder den wolkeloos-blauwen zonnehemel.
‘O, da es hier scheune!’ riep Liza ietwat opgefleurd.
‘En heuge dat 't ligt, e-woar?’ sprak Binus.
Fitriene zei dat z' er van duizelde en vroeg om weg te gaan.
Maar Felhoen, die hier dikwijls geweest was en alles van het dorp en de streek
af wist, hield hen daar nog even op de hoogte staan om hen 't een en 't ander te
wijzen en te vertellen.
Die ronde toren daar, hoog boven de verre boomen, was Braekel, waar men ging
dienen tegen 't koud vuur. Die andere, heel verre, zijds daar achter, was Amertinghe,
waar men diende voor de ‘nagelgaten’. Die stipse, hier, veel dichter bij, was Baevel,
1)
waar men ging dienen voor het Sint-Marcoen . En aan den anderen kant toonde
hij hun 't wit-glinsterend kerkje van Sint-Apollonia, waar men diende voor de tandpijn,
en dat van St. Maria-Axpoele, ginds verre in de bosschen, tegen die blauwende
heuvelen-golving, waar men ging dienen voor het borstwater. Overal, ver en bij,
wijd over 't gansche oude Vlaanderenland, waren er heiligen en bedevaarten, en
het was als een stille, onverzettelijke reuzenmacht, die 't gansche volk in angstige
vroomheid onderworpen hield. Zij stonden er even zwijgend, in benauwde
roerloosheid naar te staren, als gedrukt onder die onvatbare en toch alles
omknellende macht. Toen keek Felhoen weer in het water, en wijzend naar een in
den stroom overeind staande stokje, waar een klein, vuilrood vlaggetje aan wapperde:
‘Weet-e wat dat dat es?’ vroeg hij.
Geen van allen kon het raden.
‘De mast van 'n greut woale-scheep dat doar verzonken ligt.’
‘Och Hiere toch!’ riepen verschrikt Liza en Fitriene.
‘Dat 'n zoe-je nie peizen, hè, dat de Leie hier zeu diep es!’ zei Felhoen. En hij trok
haar mee naar beneden, bij den oever

1)

Kliergezwellen.
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van 't water, waar zij werkelijk zagen dat het eindje stok de punt van een mast was.
‘'t Es passeerde joare gebeurd, op de loasten oavend van de bedevoart,’ vertelde
Felhoen. ‘De schipper, die zat was, hâ mee de beevoart gespot. Dezelve nacht
verzonk zijn scheep, vlak veur de kirke. 'n Straffe Gods! zei menier de paster’....
Nog even stonden zij te kijken, met ernstige gezichten, en dan keerden zij links
om en verdwenen in de drukte van 't gedeelte dorp dat zij nog niet bezocht hadden.

III.
En van dat oogenblik af werd het een heen en weer geslenter zonder eind, de eene
straat in en de andere uit, doelloos en zonder dat er nog iets nieuws te zien of te
gebeuren was, alleen maar uit gewoonte, omdat allen het zoo deden, en dat men
nu eenmaal, uit aloude traditie, Sint-Cornelius-ten-Hove niet verliet aleer 't begon
te duisteren.
Het was er trouwens volop kermis. De groote markt stond vol met vergulde en
spiegelende kramen, en zij gingen binnen in een wafelhuis, waar Felhoen trakteerde
met wafels. Daarna op een draaimolen, die, één en al glinstering van spiegels en
paillettes, door een afgeleefd struikelend bruin paardje rondgesjouwd werd. Liza
keek met verbazing naar de geelgeverfde houten beesten, leeuwen en tijgers
voorstellende, waarop jongens en meisjes, en ook hier en daar oudere, halfdronken
pretmakers en slampampers rondzwierden. De geel-glimmende koppen met manen
leken op gedrochtelijke zonnen, grimmig-grijnzend scheef opkijkend naar de echte
glinsterende zon hoog in den blauwen hemel.
‘Ge moet nie schouw zijn, z'n zillen nie bijten,’ spotlachte Felhoen, haar griezelende
angstigheid bemerkend. En hij tilde haar met een ruk die haar rokken op deed
waaien boven op den rug van een grijnzenden tijger.
Toen gingen zij in een klein tentje, bij een waarzegster, een oude feeks met ronden
bril en grijze haren, die de kaarten voor hen legde.
‘Meisken, doar stoat ou veel geluk, moar euk veel strijd en droefheid te wachten,’
begon zij profetisch, de felle blauwe oogen door haar ronde brilglazen strak op Liza
gevestigd.
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Liza kreeg een kleur en trilde.
‘Ne zwarte man, ge zij verliefd op ne zwarte man,’ orakelde de oude, haar vuile,
beduimelde kaarten omleggend.
Alfons! dacht Liza instinctmatig, in vluchtige naïefheid even naar de zwarte haren
en de donkere oogen van Felhoen opkijkend.
‘En hij ziet ou euk geiren en ge zil mee hem gelukkig zijn, moar ....’ aarzelde zij
bedenkelijk, een harte-vrouw omkeerend, waar zij even met den vinger op bleef
drukken wijl ze Liza vorschend aankeek,.... ‘d'r komt 'n blonde vreiwe tusschen, en
de die 'n meugt-e nie vertreiwen. Ze zal trachten ou de zwarte man t' ontnemen en
doar zilt-e veel verdriet in hên .... Moar, ... z'n zal d'r nie in lukken! Verder zilt-e heul
gelukkig zijn in ouw leven. D'r stoat ou 'n greut onverwacht irfdeel te wachten van
iemand woar da ge nie op 'n peist, en ge zilt treiwen en zeven kinders hên.’
Felhoen, Binus en Fitriene schaterden, terwijl Liza een kleur als vuur kreeg.
‘Moe 'k ouw geluk nie veurspellen?’ vroeg nu de vrouw aan Fitriene.
‘Nie nie g', nie nie g'. Ik zal da effen aan wel ondervinden,’ schetterde Fitriene.
‘Veurspel mij 't mijne,’ riep Binus opgewonden.
De vrouw schudde de kaarten en begon opnieuw:
‘Ge zij verliefd op 'n blonde vreiwe, moar g'n keun van heur nie alles verkrijgen
wat da ge wel zoedt willen. 'T 'n es gien geld da ge van heur verlangt, noch hulp of
steun op gien maniere; 't es iets anders, en ze zal wel eindigen mee 't ou toe te
stoan, as ge moar 'n blijft volherden.’
‘Haha!’ riep Binus met een triomfanten blik op Fitriene.
‘Dat 't gien woar 'n zal zijn!’ riep Fitriene tegen, net alsof ze duidelijk door de
woorden van de vrouw bedoeld was.
‘'K 'n zie gien vijanden die ou da geluk keunen ontnemen,’ ging de waarzegster
voort, ‘moar iemand zal ou woarschuwen da ge moet voorzichtig zijn en da g' ouw
verstand moet gebruiken om te bekomen 't gien da ge verlangt.’
‘Dat 't gien woar 'n zal zijn!’ herhaalde Fitriene beslist en zelfvertrouwend.
Felhoen en Liza moesten lachen, maar Binus maakte zich kwaad.
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‘Zwijg nondedzju ne kier! Loat heur ne kier veurtspreken!’ riep hij, met gretige oogen
van verlangen naar de omgekeerde kaarten kijkend.
‘Ge goat euk rijke, stijf rijke worden,’ sprak plechtig de vrouw, een ruiten-tien
omleggend. ‘Moar ge zil wel moeten oppassen of ge goat ou geld weere kwijt
geroaken. De blonde vreiwe zal ou fortuun helpen bewoaren, en uit dankbaarheid
zilt-e mee heur treiwen, en drei kinders hên, ne jongen en twie meiskes.’
Weer moesten nu Felhoen en Liza schateren, terwijl Binus wijde oogen van
goedgeloovig verlangen en naïeve verbazing opzette, en Fitriene met een kleur
verklaarde, alsof zij nog eens duidelijk en rechtstreeks in de voorspelling bedoeld
was:
‘Joa joa moar, 'k 'n zal hem den boas nie loaten mee 't geld! Hij es veel te dwoas
en te goed, hij zoe 't amoal wiggêen!’
Toen slenterden zij verder in de benauwende hitte en drukte van menschen en
kermis-gejoel tot om den hoek der markt en aarzelden daar even waar ze nu nòg
zouden gaan naar kijken: naar lutteurs: twee kolossaal gespierde kerels met zwarte
haren en zwarte knevels, die daar in hun vleeschkleurige tricots op een stellage
vóór een tent stonden te schreeuwen, en met groote armzwaaien, onder tromgeroffel
en trompetgeschetter het volk naar binnen trachten te drijven, of naar een
1)
Kreuzeteit , of naar de Kleurendans, of naar de Passie van onz' Hiere, of naar een
dik wijf.
‘'n Dik wijf!.... we goan noar 'n dik wijf goan kijken,’ riep Felhoen.
Ook Binus was daar dadelijk mee ingenomen, maar de twee meisjes, vooral
Fitriene, stribbelden tegen.
‘Es da nou 't zien weird, 'n dik wijf! Ge keunt da overal zien!’ riep zij misnoegd.
‘Wa kan ou da schelen! G'n zijt toch nie zjaloesch zeker!’ spotte Felhoen. ‘Kom,
ik trekteere!....’
En hij trok ze, ondanks haar tegenzin, mee naar een klein tentje, waarvan het
heele buitendoek van onder tot boven met het ruw-kleurenflonkerend afbeeldsel
van een kolossale vrouw beschilderd was.
‘Entrez, mesdames, entrez, messieurs, on ne paie qu'en sortant,’ riep een vrouw
aan den ingang, ze zacht naar binnen duwend.

1)

Kiekje, (Curiosité).
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En in het klein linnen hokje, op een podium, schoof rinkelend op koperen ringen
een gordijntje open, en vóór hen stond te voeten uit de wondervrouw, in lichtroze
japon, reusachtig groot, van middelbaren leeftijd, met heel kleine, zwarte, schitterende
oogjes in een rood en rond gezicht, waarvan een reeks kwabbige dubbele kinnen,
als paarsche vleeschtrappen, naar de kolossale, door het omsnoerend corset als
in een bassin gevangen, laag-gedecolleteerde borst afdaalden.
‘Mesdames et messieurs,’ begon de vrouw na een glimlachende buiging, met
een verbazend hoog en fijn stemmetje, ‘je me nomme Mariette Belpaire, j'ai trente-six
ans, je suis née à Bagnères-de-Bigorre département des Hautes-Pyrénées en
France. Je pèse trois cent vingt six demi kilos, et les dimensions de ma personne,
autour du dos et de la poitrine, mesurent un mètre soixante dix-huit centimètres ....’
Stom en roerloos luisterend zonder te begrijpen, stonden Felhoen en Binus met
ondeugend-stralende oogen te staren. Binus' mond hing open van bewonderende
verbazing. Fitriene en Liza, gegeneerd, hielden zich wat naar achter, het hoofd
gebogen, met hooge kleur en schuinsche, half geërgerde, half nieuwsgierige blikken
op de dikke vrouw.
‘Les dimensions du mollet, mesdames et messieurs,’ voer deze kalm glimlachend
met haar schraal fausset-stemmetje voort, ‘sont de cinquante huit centimètres.
Celles de la jambe au dessus du genou, de soixante six centimètres. Si ces dames
et messieurs veulent ajouter une légère gratification ils pourront se convaincre qu'il
n'y a aucune tricherie ....’ En meteen, terwijl zij met de rechterhand een blikken
schaaltje, dat in haar bereik stond, naar hen uitstak, lichtte zij met de linkerhand
den rand van haar japon even op, tot boven de knie.
‘Hôôô!....’ kreet Binus in bewondering starend op het witgekousde, prachtig-dikke
been en 't kanten randje van den pantalon. Felhoen, onbewegelijk, blikte met
glinsterende oogen. Fitriene en Liza drongen kleurend, als in schrik, nog verder
achteruit.
‘Vous pouvez palper, mesdames et messieurs,’ glimlachte de vrouw, been en
schaaltje tegelijkertijd naar voren duwend.
Felhoen ging in zijn zak, legde vijf cent in 't schaaltje, en voelde.
‘Nondedzju!’ kreet hij verrukt, even flink doorduwend.
‘Oh la la, quelle poigne, l'ami!’ lachtte de vrouw. ‘Et toi, mon petit?’ tot Binus.
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Op zijn beurt legde Binus vijf cent in 't schaaltje en voelde.
‘Hoa! hoa!’ riep hij met uitgezette oogen en wangen als vuur.
‘Et vous, mesdames?’ riep de vrouw tot de bijna aan den uitgang weggedrongen
meisjes.
‘Merci, merci,’ antwoordde Fitriene, met een driftig afwijzend gebaar.
‘Nondedzju! voel ne kier, gie dwoazekonten die ge zijt! Dat 'n hè-je nog van ulder
leven nie gevoeld!’ riep Felhoen proestlachend.
‘Miente da we zot zijn dan!’ antwoordde Fitriene verontwaardigd. ‘Ala toe, hoast
ulder, of we goan alliene wig!’
‘Mesdames et messieurs,’ besloot de dikke vrouw haar complimentje, terwijl ze
de twee stuivers uit het schaaltje nam en haar roze japon weer neer liet vallen, ‘j'ai
l'honneur de vous remercier pour votre aimable visite, et, si vous êtes satisfaits de
votre côté, je vous prie de me recommander à vos amis et connaissances.
Zij maakte een deftige buiging, en in een gerinkel van koperen ringen, schoof het
gordijntje weer dicht.
Nadat Fitriene, onder gedempt gelach van Binus en Felhoen, die schuine
zinspelingen waagden, buiten op de markt haar ergernis nijdig genoeg gelucht had,
drongen zij verder in de kermisdrukte door. Een dichte menigte stond op elkaar
geperst vóór een groote tent waar een man, heesch-schreeuwend, aan een
rosbruinen beer allerlei kunsten deed maken. Het beest, aan een ketting
vastgehouden, huppelde en danste met een stok, overeind staand op zijn
achterpooten, en keek af en toe naar zijn temmer met valschmenschelijke oogen,
en opende op bevel zijn muil, die heelemaal lei-blauw was van binnen, met vervaarlijk
groote en scherpe, gele tanden. Drie muzikanten schetterden oorverscheurend-valsch
in koperen instrumenten, en bij de contrôle zat een jonge bleeke dame met ernstig
gezicht, donker haar en donkere oogen, in bont gewikkeld vóór een spiegel met
schitterend-vergulde lijst, die haar beeld op den rug weerkaatste.
‘Entrez, mesdames, entrez messieurs! Venez voir la belle représentation, venez
assister au terrible combat du dompteur contre ses fauves!’ heesch-schreeuwde
de man met groote armzwaaien; en de menigte stroomde toe, even opgehouden
bij de bleeke dame die de kaarten uitdeelde, en zich dan verspreidend in twee
takken,
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twee donkere gaten in, rechts en links, eerste klasse en tweede klasse.
Felhoen troonde de anderen mee: ‘Kom, da moeten w' euk nog zien!’
‘Och Hiere, 'k ben ik schouw,’ beefde Liza.
Maar zij werd door de achter haar opdringende menigte voortgestuwd, en 't
oogenblik daarna bevond ze zich in een lange, smalle schemerige tent, waar, in
kooien met ijzeren staven, wilde beesten opgesloten zaten. Een sterke
ammoniak-lucht benauwde de gansche, halfduistere ruimte, waar nu en dan een
schor en diep gebrul in opdreunde. Liza zag beesten die rusteloos, als 't ware op
elastische pooten heen en weer loopend, miauwden en bliezen als katten, andere
die lui-uitgestrekt lagen te slapen, nog andere die onophoudelijk, in dezelfde
eentonig-rythmische beweging, als de slinger van een klok, met kop en bovenlijf
heen en weer schommelden. Zij griezelde, zoover mogelijk tegen het linnen beschot
achteruitgedrongen, ondanks de aanmoedigende woorden van Felhoen en de
anderen die met haar kinderachtige vrees den spot dreven. En 't eenigste wat haar
werkelijk en geruststellend amuseerde, was een kleine zwarte aap in een klein
kooitje, die af en toe, bij het geschetter der muziek, opsprong en danste, op alle vier
zijn van elkaar gesperde pooten te gelijk, rug omhoog en kop omlaag, van rechts
naar links, van links naar rechts, alsof hij gek was.
Toen kwam de temmer binnen, en ook de muziek begon binnen in de tent te
schetteren. De man, in rok, met schitterende eerekruisen op de borst, ging in de
groote middenkooi, en deed de beesten werken. Brullend onder de kletsende
zweepslagen en het heesch geschreeuw, sprongen de dieren heen en weer, en op
en neer, en door elkaar, met een geweld en een gebulder, dat de heele tent er van
daverde. De wreede muilen stonden verscheurend wijd open, de machtige pooten
sloegen klauwend uit, de wilde manen rezen overeind. Liza had kunnen huilen van
ontsteltenis en schrik, maar Felhoen en Binus en Fitriene stonden hartelijk te lachen,
en Liza zelve moest toch ook, ondanks haar angst, even schateren, toen de temmer
plotseling den bruinen beer tusschen zijn armen nam, en rondom de groote kooi
een polka met hem danste.
‘Et maintenant, mesdames et messieurs,’ riep eensklaps de man met
emphatisch-plechtige stem: ‘vous allez, pour finir, assister au spectacle le plus
émotionnant de la répresentation: un combat
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à mort entre le célèbre dompteur Bravade, le lion de l'Atlas Saül, et le tigre du
Benguale Néron.’
Het volk lachte, en hij lachte tegen, als in geestig-grappig
wederzijdsch-elkaar-begrijpen. En hij vond het de moeite waard om ook voor
diegenen onder de toeschouwers welke geen Fransch verstonden, zijn woorden
duidelijk te maken, en vertaalde, in het weinig Vlaamsch dat hij kon:
‘Mesdames en mijnheers, wij gaan deze vertooning eindig met de meest schoone
voorstelling die kan gebeur: de gevecht om dood tusschen de beroemd dompteur
Bravade, de leeuw uit Atlas Saül, en de tijger uit Benguale Néron.’
Luid applaus barstte los, en de muziek begon een bravour-stuk te schetteren.
‘Och Hiere, Fitriene, loat ons toch wiggoan,’ smeekte Liza, een vuurroode kleur
krijgend van angst.
‘Bah nien ik, zij-je zot dan!’ schaterde Fitriene, die zich eindelijk amuseerde.
De beesten werden in hun hokken teruggedreven en de temmer verliet insgelijks
de groote kooi.
Bravade kwam in zijn plaats. Hij groette diep, een vroolijken glimlach op 't gezicht,
terwijl een oorverdoovend handgeklap zijn verschijning bejegende. Liza stond op
haar beenen te trillen. Bravade, in rok gelijk den eersten temmer, en ook getooid
met vele eerekruisen, keerde zich om naar den achtergrond der kooi, en deed zijn
lange zweep klappen. Een afschuwwekkend keelgebrul, als van een zwaar-metalen
tromp, bulkte los, een ijzeren hekje karste, en met wijd open muil en overeind gerezen
manen, sprong Saül naar binnen.
‘A genoux!’ schreeuwde Bravade onder een krullenden, knallenden zweepslag.
De leeuw knielde, brieschend, met nog vervaarlijker, wijdopen muil.
‘Debout!’ gilde Bravade. En onder de, als uit een vuurwerk schietende en knallende
zweepslagen, rees Saül, steeds woester brieschend op zijn achterpooten overeind.
Bravade groette, en een donder van gelach en gejuich dreunde op. Toen keerde
hij zich zweepklappend naar den anderen hoek der kooi.
Een tweede hekje ratelde, een woest gebrul weergalmde, en met één reusachtigen
sprong was nu ook Néron in de kooi.
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‘A genoux!’ riep Bravade zweepend.
De tijger kronkelde zich even half om, en blies met opgekrulde bovenlip, in 't
grijnzen van zijn vreeselijke tanden, als een reusachtige, nijdige kat, zonder te
gehoorzamen.
‘A genoux! à genoux!’ gilde Bravade, oorverdoovend zweepklappend.
De tijger bukte zich even, als zou hij gehoorzamen; maar plotseling, met een
gebriesch dat heel de tent doordaverde, sprong hij veerkrachtig weer op, gooide
Bravade omver, en plofte brullend neer op den leeuw, als in een gevecht op leven
en dood.
Stampend en schreeuwend van schrik, met uitgepuilde oogen en de handen op
haar ooren, was Liza luidkeels begonnen te huilen. Nog enkele andere toeschouwers
gilden en huilden mede, maar de overgroote menigte schudde en schaterde van 't
lachen, terwijl leeuw en man en tijger nu midden in de halfduistere kooi als één
vechtende, brieschende, brullende worstelkluwen lagen te krioelen.
‘Loat mij buiten! loat mij buiten!’ huilde Liza, gillend als een krankzinnige. Maar
plotseling bleef zij pal en stom van verwilderde verbazing onder 't reusachtig
opgalmend gelach en gejuich van al de andere toeschouwers: Leeuw en tijger
stonden roerloos op hun achterpooten naast den temmer in de kooi; en eensklaps
gooiden zij hun huiden af, en Liza zag dat het twee mannen waren, die men voor
de grap in wilde beesten had vermomd.
Toen moest zij ook, door haar tranen heen, uitbundig schaterlachen, en joelend
van de pret verlieten zij in de lachende, joelende, proestende opgewondenheid der
menigte, de tent.
Buiten hielden zij even stil om te verademen en op hun verhaal te komen. Alle vier
nu, hijgend en zweetend van de pret en de benauwdheid daar binnen, waren zij in
dolle opgewonden stemming. Zij dachten evenmin nog aan de bedevaart als aan
vertrekken; zij hadden daar wel dagen lang willen blijven, om maar steeds meer
gekheid uit te halen. Gelukkig dat Fitriene nu ook spoedig weer de wijste was. Zij
stemde er in toe dat zij nog samen in een tentje hun portret zouden laten maken,
maar daarna wilde zij ook beslist weg, en zij verlieten de kermismarkt om verder in
de straten te gaan slenteren. Zij bezochten een paar herbergen, waar in
duf-benauwde zaaltjes, over een met drank en spuwsel bemorsten
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vloer, op het schril-kermend gekras van een harmonica gedanst werd; zij kregen
weer honger en dorst, en gebruikten opnieuw ‘schur’ en ‘wittink’ met lauw, troebel
bier; en zij kochten ook gewijde mastellen, die zij naar huis zouden meenemen om
ergens boven op een schouwbord naast een wijwatervat en een palmtakje te hangen,
als vrijwaring tegen onheilen en rampen, of ze misschien ook wel te gebruiken,
gebrokkeld en geweekt in het eten van menschen en beesten, als geneesmiddel
tegen allerlei ziekten en kwalen.
Langzamerhand, in dichte drommen, met af en toe een wild door alles heen
zwierende en brullende dronkaardsbende, begon de menigte, met het invallen van
den avond, Sint-Cornelius te verlaten. Wagens, karren, sjeeses, diligenties werden
aangespannen en zaten volgepropt met menschen, die al vast een heelen tijd vóór
het vertrek hun plaatsen ingenomen hadden; en marskramers, hardloopers,
bedelaars joelden en gilden en klaagden ooverscheurend onder elkaar met
krijschende stemmen, om nog tot op het einde van dien laatsten van de negen
beêvaartdagen enkele centen te verdienen. Om den hoek van een straat, vlak voor
't vergulde piekenhek van een rijk burgerhuis, waar welgedane buitendames en
heeren met roode, gezwollen gezichten op banken van de avondkoelte zaten te
genieten, hoorden Felhoen en Liza een huilend geklaag opgaan alsof er een ongeluk
gebeurd was. Zij drongen door de dichte menschenschaar die om het hek stond,
en woonden er een akelig tafereel bij.
‘O meinschen! .... hêt berm .... her .... tig .... heid en mede .... lijden .... mee zeven
oarme el .... len .... dige, ongel .... ukkige schepsels!’ klaagde op luid-huilenden,
emphatisch-tremoleerenden toon, een man in wit-en-blauw-gestreepten tricot, met
half opgekankerde neus en bovenlip, waardoor, in doodshoofd-grijnslach, de witte
tanden akelig schitterden, ‘hêt mede .... lijden mee nen oar .... men, gebrekelijken
man, en mee 'n vreiwe zonder bienen, die vijf oarme, ongel .... ukkige schep .... sels
van kinders hêt!....’
En meteen, terwijl hij een vettig-vuile, verkleurd-fluweelen blauwe pet uitstak,
wees hij naar een grauwe, in het zand gehurkte lompenhoop, tegen het lage muurtje
onder het vergulde hek. ‘Hêt mede .... lijden, en berm .... her .... tig .... heid! geeft
'n aalmoesse .... en God zal 't ulder leunen!....’
Liza richtte zich reikhalzend op haar teenen, en onder de vergulde
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pieken zag zij de nare, vuile groep neergehurkt liggen: een jonge vrouw met
beenderig mager, bruin gelaat en groote zwarte oogen, een romp met hoofd en
armen, de plooien van haar bruine rok plat onder haar wegglijdend in het gele zand,
en om haar heen een nest van bruine jongen, als een teef met kleine hondjes. De
beide laatstgeboren, - tweelingen - lagen aan haar schrale, half ontbloote, bruine
borst, en een van de twee, dat sterker dan het ander leek, drong 't kleinste telkens
weg, wroetend met de handjes als een mol over den slappen boezem.
‘Pouah! Toe, Fons, geef ze wat en loat ons goan,’ rilde Liza, met afkeer zich
terugtrekkend.
Felhoen gaf twee centen en liet Fitriene en Liza door, die ook met walggezichten
keken en iets gaven.
Toen spraken zij van ook naar huis te gaan.
Felhoen trok Binus even op zij, en fluisterde hem haastig iets in 't oor. Binus, een
oogenblik verbouwereerd, met groote dwaze oogen, gaf een toestemmend
hoofdgeknik. En terstond was hij met Fitriene enkele passen vooruit, in de rumoerige
drukte van de bedevaarders die het dorp verlieten. Felhoen en Liza volgden.
De zon ging onder in vurigen glans, over de groene en blonde velden. Een dichte
stofwolk steeg op van uit de zandwegen, die de menigte lachend, schreeuwend,
zingend, als het ware in kudden volgde, en enkele huisjes hier en daar schenen in
die grijze stofwolk en die roode luchtweerkaatsing, door al hun naar het glanzend
Westen gekeerde ruiten te branden. Even buiten 't dorp verspreidden de
bedevaarders zich in alle richtingen, loopend in kleine, afzonderlijke groepjes, en
meestal twee en twee, de vrijer en zijn lief, zoekend de eenzaamheid in 't
schemeruur, na het in groep en kudde sjouwen, heel den langen dag. En nauwelijks
waren zij een eind gegaan, of Liza merkte met verbazing om den hoek van een
korenakker een boer in zijn werkplunje, roerloos en als 't ware dreigend daar staande,
met den steel van een in den grond gedrukte hooivork, als een wapen tusschen zijn
handen.
Liza wenschte hem in 't voorbijgaan ‘goên oavend,’ doch kreeg niets dan een
minachtend-barschen blik als groet terug.
‘Wa betiekent datte?’ vroeg zij eenigszins angstig.
Felhoen glimlachte, even met duim en wijsginger zijn donker snorretje opstrijkend.
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‘Da es ienen van die boeren woar da Binus van den uchtijnk over sprak,’ antwoordde
hij. ‘Hij stoa te woaken bij zijn keuren, omdat er nie in 'n zoe geleupe worden. Wacht
moar, ge zilt er al mier goan zien.’
Met een lichte kleur keek Liza om zich heen, en zag hier weer, evenals ze 's
ochtends al gemerkt had, rechts en links in het halfduister vele platgetreden akkers.
‘O,’ sprak ze stil, en een soort schaamte bekroop haar, wijl ze weer dacht aan die
vreemde spotwoorden, die men hun 's ochtends had nageroepen. Haastiger liep zij
door, angstig in 't halfduister voor zich uit kijkend naar Binus en Fitriene, die al een
heel eind verder waren.
‘Woarom leupen ze zulder zeu gauwe?’ vroeg ze gejaagd.
‘G'n zijt toch nie schouw zeker?’ lachte Felhoen.
Maar weer zag ze mannen dreigend op wacht staande, gewapend met vorken
naast hun half vertreden akkers, en haar angst en schaamte namen toe, en zij porde
Felhoen aan om Fitriene en Binus in te halen.
Zacht nam hij in de halve duisternis haar linkerhand.
‘Ha moar, Lizatje, g'n moet gij niet schouw zijn,’ streelde hij.
Even trilde hare hand, maar zij trok ze niet terug. Een groote weekheid mengde
zich in haar vagen angst. Nog zachter, haast onvoelbaar, legde hij nu ook zijn
rechterhand om haar middel, en zoo liepen zij samen een heele poos door,
sprakeloos, hijgend, met haastigen stap.
‘Moar woar zijn d' ander toch?’ vroeg zij eindelijk weer, gejaagd.
‘Dóár, doar vlak veur ons, zie-je ze niet dan? Zie, ze kijken nog ne kier omme,’
antwoordde hij geruststellend.
Liza wist niet zeker of het wel Fitriene en Binus waren die daar liepen, maar zij
geloofde 't toch, en vertraagde ietwat den stap, ze steeds in 't oog houdend. De zon
was nu heelemaal onder; alleen in 't verre Westen hing nog een lange,
wijd-uitgestrekte, heldergele lichtstreep, laag aan den horizon. De blonde korenvelden
doezelden weg in vage, grauw-nevelige omtrekken, als 't ware in elkaar gesmolten
met den gelen zandweg die er doorheen slingerde, en in het donkerblauw uitspansel
pinkelden de eerste zilveren sterren. Groot werd de stilte en de eenzaamheid al om
hen heen. De verre geluiden van het dorp smolten weg in dof
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rumoer, waar nu en dan nog slechts een kreet, een korte zang, een fijn gefluit even
uit opschalde; en uit de zachte, stille velden steeg zoet-bedwelmend de lucht van
rijpende vruchten en slapende bloemen. Op verre boerderijen blaften hol de
waakhonden.
Nauwer sloot hij haar in de duisternis tegen zich aan.
‘Zij-je nie moe, Lizatje?’ streelde hij.
Zij was niet moe, maar had het warm, zei ze. En wat zij warm noemde was een
vreemd gevoel van toenemende weekheid, iets slaps en zachts in haar, iets teeders,
iets gelukkigs, iets, - zij wist niet hoe het uit te drukken - of zij wel uren en nog uren
zoo zou kunnen loopen, zacht door hem voortgeduwd in 't middel, met half dichte
oogen, en een gewaarwording of ze zoo heel héél stilletjes, onder haar en zijn
samengesmolten beweging, in een heerlijk-zachten slaap wegwiegelde.
‘Lizatje,.... 'k zie ou geiren! O,.... 't es toch al zeu lang da 't ou geiren ziel’ sprak
hij plotseling, haar vurig tegen zich aandrukkend.
Zij duizelde onder zijn streeling en zuchtte. Zij ook ‘zag hem geiren,’ maar was
het wel om dáárover te hooren dat ze naar Sint-Cornelius gekomen was? Zij dacht
dadelijk weer met verwijt aan moeders konijntjes, en vreesde dat ze kwaad deed,
en de vruchten van haar toch al teleurstellende bedevaart vernielde met hem verder
door te laten spreken.
‘Nie nie, Fons, w'n meugen doar nou nie over spreken, we moete peizen da we
komen “dienen” zijn.’
‘Mallekoar geiren zien 'n es toch gien zonde,’ fleemde hij. En eensklaps drukte
hij haar een hartstochtelijken zoen op den mond.
Zij worstelde zich los, hijgend:
‘Nie nie, Fons, g'n meug niet, 'k 'n wille niet! Fitriene en Binus zoên 't heuren.
Kom, loat ons bij ulder goan.’
Zij waren op een met boomen beplanten kruisweg gekomen en plotseling was
het vooruitloopend paar, dat Liza voor Fitriene met Binus aanzag, in de duisternis
verdwenen.
‘Woar zijn ze toch?’ riep angstig het meisje. En zij wilde recht door stappen.
Maar Felhoen hield haar tegen.
‘Wa goa-je doen dan? Da es de wig noar Sent-Maria-Axpoele. We moeten alhier.’
En hij trok haar mee naar links, in den zandweg onder de hooge, zacht-suizende
populieren.
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‘Moar woar zijn ze toch! Woar zijn ze toch!’ vroeg zij met toenemenden angst. En
zij riep luidkeels in den donkeren nacht:
‘Fitriene!.... Fitriene en Binus!.... waar zij-je gulder?’
Geen antwoord kwam. Alleen het vaag en verwijderd rumoer der alom huiswaarts
keerende bedevaarders en het hol geblaf der waakhonden op de verre hoeven,
stoorde de stille, wijde duisternis.
‘Zoe 'k ik mij meschien gemist hên?’ veinsde Felhoen, even naar het kruispunt
terugloopend. En op zijn beurt riep hij, maar niet heel luid:
‘Binus! .... Fitriene! .... Zij-je gulder datte?
‘Nee w'!’ riep een stem in de verte, over 't koren.
‘Ha, nondedzju!’ kwam Felhoen verbaasd-doende bij Liza terug, ‘zoe-je wille
geleuven da 'k mij gemist hè! 't En zijn Binus en Fitriene niet die doar veur ons
leupen, 't zijn andere. Moar dat 'n doet er niet toe, 'k hè mee Binus afgesproken da
we noar mallekoar in De Graeve van Halfvasten zoên wachten, as 't moest lukken
da we mallekoar verleuren.’
‘O!’ sidderde Liza, ‘hoe verre zijn we 'r nog wel van af?’
‘Nie verre, 'n klein half uurken moar,’ verzekerde hij.
Strak en roerloos staarde zij hem aan, 't gelaat vaag-bleek, met de donkere punten
van haar oogen, in de duisternis onder de boomen. Volkomen eenzaam was het
oord, en in de zwoele, stille avondwarmte, gonsde een muggezwerm om hun ooren
wijl zij daar even stonden. Een boschuil liet zijn nachtgil hooren, melancholisch-schril
in 't hoog gebladerte der donkere populierenkruinen, en zij schrikte als voor de stem
van een ongeluksbode. Toen kwam hij weder op haar af, en sprakeloos met een
zucht van hartstocht, omsloot hij haar in zijn armen, haar lichaam dicht uit al zijn
kracht tegen het zijne aangeprangd, zijn mond op haren mond, zijn tanden voelend
hare tanden, in een langen wilden passiezoen, die haar hoofd weerloos
achteroverdrukte.
‘Och kom, kom, kom, loat ons goan,’ smeekte zij bevend.
Hij trok zijn hoofd terug en samen liepen zij enkelen passen verder, hij haar steeds
nauw omarmd houdend in de stille duisternis, onder de hooge boomen. Zij kon haast
niet loopen zoo sterk als hij haar prangde. Soms tilde hij haar geheel en al van den
grond op en struikelden zij samen over de boomwortels, als dronken. En eindelijk
liet hij haar niet meer los, en zakten zij samen neer op 't zachte mos, onder de
droomerig ruischende loovers ....
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IV.
Den volgenden zomer maakte zij nog eens de bedevaart naar Sint-Cornelius mee.
Maar ditmaal was Felhoen er niet bij. Zij ging alleen den langen bedeweg met Binus
en Fitriene. Felhoen was in 't najaar, met nog drie andere jongelui van 't dorp, als
landverhuizer naar Amerika vertrokken.
En evenals het vorige jaar vond zij Sint-Cornelius volop in feest, in zon en stof,
en lawaaiïge drukte. Maar nu keek zij naar dat alles niet meer om. Zij zag er ernstig
en bezorgd uit, ingevallen en verouderd, en armoedig gekleed, als leefde zij nu
zonder vreugd - in ellende.
Zij ging recht door de woeling heen met haar gezellen naar de sacristij in de kerk,
waar Fitriene nog eens een pas geboren kind van haar gehuwde zuster tegen de
‘sessen’ kwam aangeven.
Toen gaf zij ook het hare aan ....
‘De naam?’ vroeg de geestelijke, dezelfde met zijn vrijpostigglimlachend gelaat
en fel-glinsterende oogen, dien zij daar 't jaar te voren had gevonden, en die haar
nu ook scheen te herkennen.
‘Marie Emerance van der Haeghen,’ antwoordde Liza, een kleur krijgend.
‘Dochter van?....’
Zij kleurde sterker.
‘Van mij?’ fluisterde zij.
‘En van?....’ glimlachte de priester onmeedoogend, in een soort van spotlach die
zijn kleine, groenachtig-gele tanden ontblootte.
‘En van Alfons Felhoen, die zijn kind niet heeft willen erkennen!’ riep zij plotseling
heftig en als 't ware uitdagend, met schitterende tranen in de oogen.
‘Ss ... tt, zachtjes, zachtjes, zachtjes,’ suste de geestelijke schielijk ernstig, met
bezorgde blikken om zich heen.
En met kalme stem liet hij opschrijven:
‘Onwettige dochter van Eliza van der Haeghen.’
Liza betaalde en zij vertrokken.
Zij liepen even biddend met den stroom van bedevaarders mee, om de kerk heen,
en kwamen aan de Leie, voor 't heerlijk kalme vergezicht van zacht-kronkelend,
glinsterspiegelend water, tusschen de wijde, vruchtbare oevers van blond-golvend
koren en lichtgroene weilanden omlijst met boomen.
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Een man kwam op haar af, glimlachend, met aanmoedigendvleiende stem:
‘Moet-e van de joare gien konijntjes offeren, mijn zoetekind?’
Zij herkende den man die 't jaar te voren in het aanbouwtje naast de kerk bij de
hoender- en konijnenhokken stond.
‘Nie, merci,’ sprak zij koel.
‘Hè 't verlede joar nie g'holpen?’ vroeg hij fleemend.
‘Joa 't,’ antwoordde zij toonloos, ‘moeders konijntjes zijn van de “sessen” genezen
....’
En triestig mijmerend wendde ze zich om en liep langzaam met de anderen mede
.......
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Zonnezege.
Door Nico van Suchtelen.
[Van dit gedicht, eene fantasie naar motieven uit de Edda, is de mythologiesche
inhoud aldus in 't kort aan te geven:
De zonnegod Froh zit den winter machteloos te verdroomen in zijn lichtburg
Lidschelf. Liefde en verlangen tot Gerda, de in gevangenschap van haren vader,
den winterreus Gumer, versmachtende aarde, verlammen zijn wilskracht en
verdooven zijn zonneglans. Maar in den maartnacht wordt zijn wil herboren; op het
windros stormt hij naar Iotenheim om Gerda te verlossen.
De winterlijke aarde is omgeven door den ring der doodenvuren ('t avondrood, 't
noorderlicht) dien Froh doorbreken moet. Daarna moet hij de nevelreuzen, die 's
winters over de aarde zweven en alle licht en warmte met hun schilden (de wolken)
afweren, verdrijven, en eindelijk de ijsbanden die haar omknellen verbrijzelen. Bij
den ingang tot Gerda's verblijf staat een wachter om te verhoeden dat ooit een ander
den Froh haar zou genaken. Deze wachter is Wodan zelf in zijn gedaante van
wintergod (en als zoodanig identiek met Gumer, Gerda's vader).
De mythe symboliseert niet alleen den overgang van winter tot lente, maar ook
dien van nacht tot dag.]

I.
Asgard lag stil te duistren; 't hemelveld
Omvloeide een trage mist zooals er welt
En rondwaart over een nachtlijke wei.
Sliepen de goden? En geen luide rij
Godinnen speelde voor hun blank paleis.
Maar norsch ontrezen er den schemer, grijs
En oud der Asen burgten; dreigend-stom
Als reuzekerkers ringden ze om den kom
Des hemels, of er nimmer het gelach
Der wild-feestende goden dag aan dag
Daverde en schalde en Asgard vol en zat
Gevuld van dronken godenvreugde had.
Zoò somber was 't dat die herinnering
Verging en leek vergeten; ieder ding
Werd tot iets anders dan het lang geleên
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Eens was geweest en daarvan was niet een
Enkele heugnis levend meer, maar 't groot
En stil-geweldig dreigen van den dood
Waarde om waar geen geluid noch licht bewoog.
Doch Froh sliep niet. In Lidschelf zat hij hoog
In den albasten toren en zag uit.
Zooals een sperwer die naar verren buit
Rondspiedt, zoo zat hij hunkerend op wacht,
Reikhalzend; door den nevel-zwaren nacht
Zochten zijn oogen Iotenheim en diep
En dieper drong zijn glanzeblik en liep
Den hemel en de omfloersde ruimten door,
Maar vond geen rust en ging in 't Niet te loor
Dat donker stuwde om der Ioten land.
Toen droomde Froh: 't was dag; de bleeke brand
Des lichts doorgloorde 't luchtmeer waarin de aard'
Glanzende dreef als een maatloos gevaart',
Een ijsklomp in een blank-bezonde zee.
Langs bergen, over steppe' en sneeuwveld glee
Het matte licht en heel de weerld leek leeg
En van leven verlaten, elk beweeg
Was als verijsd in starren, strakken dood.
Maar éen oord was er, daar was 't glanzen rood
Als dageraad en maakte 't winterland
Teerder en lieflijker; een witte rand
Van hooge bergen hield dien tuin beschut
Voor Nord's ijslenden adem; een sneeuwhut
Stond midde in 't dal, ringsom een berkenrij,
Groen-wazig als in eerste lentelij,
En verderop een bongerd waar in bloei
Eén eenzame appel praalde en zijn gesproei
Van witte bloesems neerschudde op den grond,
Terwijl de andere boomen in het rond
Uitbotten en hun knoppen zwelden.
Toen
Begon iets in dien stillen winternoen
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Te leven en een vreugd vloeide over 't dal.
Want in den hof liep nu een maagd: goudval
Van helle haren stroomde in overdaad
Rondom haar schouders en helder gelaat,
Geel als 't zomerlijk graan en zonne-warm.
Maar wit als sneeuw waren haar hals en arm;
Haar borsten waren hooge heuv'len, rijk
Bespreid met donzend rijp of ook gelijk
Blanke zandbanken, opzwellend uit zee.
Groot-oogig, als een jonge onnooz'le ree
In een vertrouwden tuin, en die niet weet
Wat zij moet derven en toch nooit vergeet
In heimlijkheid te treuren om het ver
En ongekend geneucht van her en der
Gansch vrij te zwerve' in een oneindig woud:
Zoo ging Gerda door Gumer's hof, vertrouwd
En veil'g in haar gevangenschap, en toch
Droef van verlangen om wat nimmer nog
Haar ziel gekend had, dan als een heel diep
Geheim dat ongeboren in haar sliep.
Toen zij den bongerd intrad en daar zag
Dien vol-bebloemden appel werd een lach
Ontwaakt in haar gelaat, maar zij wist niet
Wat haar verblijdde en toch zoó droevig liet.
En bij den boom knielde zij neer en nam
In haar handen den kromgebogen stam
En drukte tot bloedens haar borsten aan
Zijn stroeven bast en liet haar schreien gaan,
En schreide lang; toen wist zij dat dit kwam
Omdat geen man haar in zijn armen nam.
Zij stond, en ging weer mijmerende voort,
Haar lippen prevelden, zochten een woord
En vonden 't niet; maar in haar oogen droeg
Zij 't luid verlangen waar haar ziel om vroeg.
Zoo had haar Froh menig morgen aanschouwd;
En met zijn teersten glans had hij bedauwd
Haar gouden haren en de witte wei
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Van haar blinkende lijf; en ook de rij
Der berken en den bongerd had hij licht
En lentelijk gemaakt; recht opgericht
Had hij er gele primula's in 't gras
En bleek-roode anemonen. Maar niets was
Gerda tot vreugde; want zij zocht het groot
Verlangen dat elk dad'lijk voelen doodt,
En leek te wenke' uit een gansch ander oord
Van wijder glans en wonder dan ooit gloord'
In Gumer's trieste, winterlijke dal.
Maar wel ontroerde haar dat nu om al
Het oude en sombre blonk een milde schijn
Van nieuw-geboren schoonheid; dat gaf pijn
Om eigen leven want het deed haar fel
Begeeren 't warme en zacht-koestrende spel
Der liefde dat elk lentlijk leven speelt.
En dan, wanneer mist hing of sneeuwlucht heel 't
Gesloten dal bestulpte, werd zij droef
En weende omdat de zon haar diepst behoef
Geworden was, en elken heldren dag
Leefde zij blijder zoo zij Froh's licht zag.
En daaglijks zocht zij wen zij ommeging
Dien schoonsten god; en er was wisseling
Van vreugde en droefheid om het ver gekoos
Dier twee die nimmer naderden. Een poos
Duurde dit minnespel en telkens meer
Ontwaakte minne en minnelijk begeer.
Maar toen, in den al-sombren winternacht
Trokken de nevelreuzen uit; een vacht
Van mist'ge dampen spreidden zij rondom
Landen en zeeën en een zware drom
Van nev'len dreef omhoog en sloot een ring
Wijdheen om de aard; en heel dien winter hing
't Wolkscherm gespannen over 't dal en liet
Slechts ijle schaduw door, en Froh kon niet
Tot Gerda neerzien noch Gerda tot Froh
Opwaarts .... Zoo bleef het langen tijd .... en zoo
Was 't voor altoos?.... en zou hij nimmermeer
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Die koor'ne haren streelen en haar teer'
En warme leden koestren in den gloed
Van zijn begeerte en vlammende' overmoed?
Zoo droomde Froh en boog het hoofd omlaag
Grommend als een geslaag'ne; wild geklaag
Woelde uit hem in de stilte, de nacht zwol
Van smart en woeding en verlangen vol.
Maar toen hij sprak, was 't of een donkre rots
Van donderwolken brokkelde en zich plots
Te pletter sloeg en stormende in het rond
Een jacht van grauwe en grimme buien zond.
‘Lidschelf! mijn blanke burgt! de schoonste woon
In Asgard, waar Wodan's heerlijkste zoon
Eens heerschte! Wee Lidschelf! waar is uw ring
Van vlamvuur en die breedgestraalde kring
Van blinkend licht dat met zijn wemelval
Vulde te boorde heel den hemelhal
En wondren weefde door der goden gaard?
En dan dóorsloeg tot het op lagere aard
Den Ioten gloorde in hun omneveld rijk;
En dieper, in der licht-schuwe Alben wijk
Indrong en er zijn bleeken schrik rondzond
Door de eeuw'ge nachten in dier grotten grond?
Lidschelf! waar is uw pracht en Asgard's roem?
En Froh! Wee mij! dat ik mij Froh nog noem!
Waar is mijn kracht? Wee mij! den sterksten god!
Wee mij! dat nog mijn pijlen tot een spot
Der nevelreuzen worden die hun schild
Van wolken welven om het gansch verkild'
En stille Iotenheim!.... Wee mij! de lucht
Is leeg en duister, wee mij! geen gerucht
Van vreugd leeft meer in Asgard! Wee, hoe lang
Is Froh's geweld verwonnen? Wee, hoe lang
Versmachte ik macht'loos om die guld'ne maagd?
Ai! moeder Skadhi, en Skirnir! die mij vraagt
Zorgelijk telken dag wat mij bedroefd!....
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Zoo Wil u droefnis heet;.... maar wat behoeft
Froh's wilde wil dan Gerda's milden schoot?
Wie wordt ooit man vóor hij een maagd ontsloot
Haar diepste ziel en er te rijpen hangt
Die vrucht waarom ellek leven verlangt ....
Verlangt .... en ondergaat zoo het niet vindt
De moeder van zijn lang-verlangde kind....’
En Froh stond op; een felle vreugde ging
Stormen over droefheids herinnering.
Een nieuwe wil werd in hem luid en brak
Zich razend los, terwijl zijn mond nog sprak
Nù droef en klaaglijk en dàn weer in wild
En forsch geweld. Zooals wen 's avonds rilt
Een schemer-grauwe bui over het woud:
Ruischend zuchten de toppe', in 't kreupelhout
Schuifelen opgeschrikte dieren; zoo
Was Lidschelf vol geheimenis toen Froh
Zijn vreugde uitwoedde; en als een boschbrand doet
Wijdheen stroomen zijn vlammenden vuurvloed,
Zoo goot ook Froh naar alle kanten uit
Zijn licht-wil en 't paleis blonk van 't geluid.
En uit den nacht ontwaakte Lidschelf; schijn
Van licht glom door de zalen, 't morgensein
Kraaiden de hanen in den hof. Verbaasd
Liepen maagden en knechten saam, verdwaasd
En angstig wachtend op wat kwam, maar geen
Waagde zich binnen dan Skirnir alleen.
Want die was Froh vertrouwd; in strijd en spel
En drinkgelach zijn makker en gezel,
En als een broeder had Froh Skirnir lief.
Menig verborgen vreugde en meen'gen grief
Had hij hem toevertrouwd en nimmer toog
Hij in den strijd of Skirnir droeg hem boog
En bundel, en in 't woedendste gevecht
Hielden zij saam, Froh en zijn wapenknecht.
Die vreesde 't vreemd gedaver niet, maar trad
De ontnachtte zalen in en zocht totdat
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Hij Froh gevonden had, waar die de wacht
Hield in dien hoogsten toren en den nacht
Der weerld beroerde. Lang stond hij daar zot
Van schrik te staren voor den jongen god,
Die leek te razen als een hongrig dier.
Maar eindlijk sprak hij
‘Meester! zoo Skirnir
Ook nimmer uw gedachte voelde, thans
Zou ik haar zièn in den ontlaaiden glans
Dier oogen, die den glanzeblik verblindt
Waarvan zij vroeger straalden. Want wie mint
Laat al het oude welken, tot er groeit
Een nieuwe wil die oprijst en ontbloeit
In bloemen van lentlijke vreugde en kracht.
Heil Froh! zoo is 't voorbij; voorbij de nacht
Des winters en 't herboren licht ontsluit
Der aarde schoot; Heil Froh! de zonnebruid
Waakt en ziet uit; Heil Froh! want Gerda wacht!
Heil Gerda! die eens draagt zonnekinds dracht!’
Toen ging Skirnir en wachtte niet het woord
Dat van des meesters lippen sloeg, en door 't
Holle paleis galmde als in sombre grot
Een onderaardsche zee die loeiend tot
De verste diepten deint: Ontwaakt! ontwaakt!
De tijden kentren, de dag komt, ontwaakt!
Als klarend onweer grolde dit geluid
Den hemel door en dreunde romm'lend uit
Tot Asgard's grenze'. En op de torentin
Van meen'ge burgt schalden trompette' en in
De vensters grauwde licht; overal scheen
Lichtbeving door de vale nev'len heen.
Maar Skirnir ijlde als vluchtend door de hal
En den verhelden hof; en van den stal
Waar het geweldig windros woonde ontsloot
Hij beide deuren. Binnen stond die groot'
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En wilde hengst te suffen; maar toen werd
Hij wakker, zijn huid schokte, wijd-gesperd
Stierde zijn oog en zijn woedige hoef
Sloeg in den mullen stalgrond groef op groef.
En uit de ruif wendde 't windros den kop
Skirnir ten morgengroet, en die klopte op
Den neus en streelde langs den hals en zei:
‘Ontwaak, ontwaak! weer is de dag nabij.
Het licht verrees; op 't stormen van den wind
Draagt het de lente tot des winters kind.’
Zoo sprak Skirnir en 't beest verstond zijn heer
En hinnikte verheugd, het schudde neer
Van af den nek golven van grijs en wit
En stampte trotsch. En Skirnir lei gebit
En toomen aan en leidde 't in den hof.
Daar bleef 't staan trappelen, hagelend stof
Spoot rond zooals een wervelstorm rondspuit.
En toen kwam Froh; het windros brieschte luid
Van dapperheid toen het hem zag; gebruis
Begon te stuive' en stormen door het huis,
En Lidschelf's muren schudden van geschal.
Geen die nog sliep; haastend, van overal
Liep er het volk te hoop, verschrikt en blij
Toen zij Froh schouwden en den milden mei
Voorvoelde' in zijner oogen jonge pracht.
Als een ontwakend god wiens Wil en Macht,
Nog nauw beseft, reeds gansch een wereld schraagt,
En weerld na weerld in de einloosheid omdraagt
Van eeuw'ge kracht, zoò stond Froh; zijn gezicht
Omhingen sluiers van geheimvol licht;
Zijn lippen lachten, maatloos trotsche wil
Ontwelde heel zijn aanschijn. Stom en stil
Wachtte ringsom het volk en menigeen
Sidderde heimlijk, en zachtkens sloop heen
Een enkle die die glorie niet verdroeg.
Nog stond Froh daar te mijm'ren, maar toen sloeg
Hij aan den toom en sprong in 't zaâl zoodat
Het windros schokte en steigerde. Froh zat
Als een jong held die in het morgen-uur
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Wanneer 't nog scheem'ring dauwt, van avontuur
Droomend, den dag intrekt. En zooals die 't
Nev'lend verschiet eerst scherpelijk rondspiedt
Voor hij zijn weg zoekt; zoo deed Froh, lang keek
Hij weiflend langs de bleeke hemelstreek;
En liet het windros gaan, dat stoof toen heen;
Geen zag waar 't in den verren nacht verdween.

II.
De nacht was als een donker dal, gansch vol
Van zwaar geheimenis. Een grauw gehol
Van gruwelijke schimmen, reuzegroot
En met geen blik te omtasten, oversloot
In cirkelende drommen ieder oord
Der ruimte, die geen ruimte leek maar door 't
Onzienlijke eindelooze tot een leeg
En vreeslijk wonder werd. Daaruit ontsteeg
Een norsch gegrom en dreunde naar omhoog.
Een trechter werd de nacht waarin òpzoog
En kolkte een loeiïng als van verren storm.
Al zwarter werd het zwart, zwaar en enorm
Stapelde 't als gebergten in het rond,
En dan weer golfde 't neer tot een afgrond
Zóo eindloos wijd alsof hij 't gansch heelal
Verzwolgen hield. Zoo kwam telkens neerval
En opgang van dien zwart-volstuwden vloed
Froh's rit bespringe' of rijzen te gemoet.
En naast en rond hem woelde het gedreun
Der schimmen, en het diep-loeiend gekreun
Rees hooger en deinde uit en gallemde aan
Als het geweld van een geduchte orkaan.
Toen steeg een bleeke zwirling uit het diep
Van den nachtlijken koker; glinster liep
Onzichtbre wanden langs en spreidde in vaag

Groot Nederland. Jaargang 1

50
En vreemd geschemer uit. Maar heel omlaag
Was het licht stiller; daar stond in een kolk
Of holle grot van bruin en blauw gewolk
De matte maan te stralen. Kring op kring
Van glanzen togen uit, maar telkens ging
Hun schijnsel schuil totdat een nieuwe stroom
De wolkenpoort uitbrak. Somwijlen, loom,
Wiekten en wentelden lichtwaaiers rond,
En zwierden heel den koep'lenden afgrond
Tragelijk langs; en somwijlen ook schoot
Het licht als bliksems uit en overgoot
Des nachts gedrochten met een plotsen schrik,
Zoodat zij huivrend vloden tot waar dik
En diep gefloers hen opzwolg en verschool.
De maan dreef naar omhoog; haar aureool
Werd heller en de nacht hing zilvergrauw
Rondom Froh heen. Maar aan zijn grens ging flauw
Een wisseling van tinten spoken, blank-blauw en bruin-groen, als boven een zandbank
Dicht aan de kust de zee te weem'len ligt.
Froh zag 't en glimlachtë; om zijn gezicht
Woof zich het maanlicht tot een bleeken krans.
En lichter werd beneên de wisseldans
Dier kleuren en versmolt in éenen vloed
Van gele' en purpre' en violetten gloed.
Toen sloegen vlammen op en rosse rook
Wimpelde en wuifde sliertend, of ontplook
Een dons gevederte dat in de lucht
Stil hing te drijven, tot een enk'le zucht
Het weer verwiesch. - Maar feller werd die brand;
Een gloedzee werd de ruimte, een tierend strand
Vol woel'ge vlamgestalten het verschiet.
Froh lachtte, en uit dien lach welde dit lied
Dat gonsde als het geroep van een stormklok
Door een vallei waar 't onweer overtrok.
‘Ai gouden Gerda! is uw wade rood
Als avondbrand en bloed? Al mij! wie sloot
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Mijn lichtbruid in der doodenvuren ring?
Aardë! ontwaak, Froh komt, hoor hoe ik zing
De nieuwe lente die de maartstorm draagt.
Des duisters dwang zal breken, ziet! er daagt
Een nieuwe luister uit der kentring strijd.
Ontwaak! het licht komt, en de nieuwe tijd
Vult elk verlangen en smelt weer tot een
Wat Alvader verdeelde; Wil alleen
Schiep ons gescheiden, maar des Willens woord
Zal ons vereene' in der toekomst geboort.’
Steil stond die vuurdam, uit zijn gelen top
Walmden gekrulde en kromme kronkels op
En wolkten tot zwarte gebergten saam.
Maar toen Froh naderde en het wild gëaâm
Van 't windros heel de ruimte in woeling blies,
Werd het een zee gelijk die door de bries
Begint te zieden; zwaar zwiepte de muur,
Zonk in en week uit een, golven van vuur
Rezen en daalden en de donkre smook
Stortte over hem, terwijl Froh onderdook
In dien bestormden poel. Ter wederzij
Deinde de gloeinde branding, rij op rij
Van golfkammen raasde aan en oversloeg
Het vuurdal waardoor 't windros henen joeg.
Maar na een wijle werd het vuur een woud
Van vlamboomen; hun stammen waren goud
En rood beneden en daarboven woof
Hun kroon een koepel van bruin-blinkend loof.
De stammen zwaaiden en hun vuurkroon deed
Vlammende vlagen stuiven waar Froh reed.
En door dit ijle woud stormde hij voort;
Toen was 't voorbij.... toen kwam een ledig oord
Van vreemde stilte en verre schemering,
Waar ieder licht in rood en geel verging,
Zooals wen de avondzon een blanke wei
Verheen doet glanzen en met tooverij
Van duiz'lend licht vol giet. De horizont
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Verschemerde tot waar daar boven stond
De maan haar kring te spreiden om zich heen.
Ter andre zijde, en dieper, nog beneên
Froh's blikken woelde een zilver-stralend meer
Van glans-begoten wolken. Want het heir
Der nevelreuzen was daar breed geschaard
In slagorden en waakte er over de aard.
Zij hielden hun gebolde schilden dicht
Boven de grimme hoofden, dat geen licht
Zou lekken naar omlaag. Wijdheen gekromd
Tot in 't oneindig deinden opgedromd
De wolkenrijen, en nog meen'ge schaar
Kwam van bezije aandringen, zwaar misbaar
Slaande uit hun schilde' en speeren. Langzaam ging
Dit wolkleger zich spreiden tot een ring
Van ondoorzichtlijkheden om Froh rond;
En voor het eerst weifelde 't windros, stond
Te rillen in het kille en vochte waas
Dat hem omdwarlde, en voor het krijgsgeraas
Der damp-verhulde reuzen voer een schrik
Hem door de pooten, en een oogenblik
Bleef het daar steigren alsof er een kuil
Diep voor hem lag gedolven; uit zijn muil
Slierte het schuim langs borst en flanken neer.
De reuzen brulden; meer en telkens meer
Stormden zij aan; wild joegen zij dooreen,
En drongen op en stuwden weer uiteen;
Hun monden gromde' als donder. Toen begon
Froh's glanzeblik te ontgloeien tot een bron
Van felle vonken en hel-sproeiend licht;
En waar hij heen zag spleet een kromme schicht
Knetternd de schilden. Dan sloeg er een zwerm
Ontwapend neer, en hulpeloos gekerm
Grolde uit de diepten, klagend als 't geloei
Van bange rundren, tot weer òverwoei
Dreunende strijdgalm en het rauw getier
Van nieuwe horden. 't Windros stond nog stier
Te staren naar het tuimelend beweeg
Der wolkgedaanten, maar toen Froh zich neeg
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Over den kop en er zijn vingren liet
De manen streelen rilde 't langer niet,
Maar brieschte en stampte en sloeg de pooten hoog
En ver vooruit en sprong in wijden boog
Den grauwen afgrond in. En als een rots
Vallend in zee 't water met zwaar geklots
Ten grond toe splijt, zoo kliefde 't ros een kloof
Diep door den neveldam. En ov'ral stoof
't Geslagen heir te vlucht; als een rukwind
Wervelden naar beneên, verdoofd en blind,
De reuzen in verschrikte' en warren drom.
Sommigen huilden luid, maar grof gegrom
Gromden de meesten en nog menig keer
Wendden zij om en stelden zich te weer.
Dan schoten bliksems los en sloegen wild
Rondom en sprongen voort van schild op schild;
En waar die gruizelden goot er een vlaag
Van rege' en hagel gierend naar omlaag.
En leeger werd de lucht; want schaar na schaar
Was heengevloôn. En lichter werd het; klaar
Liet weer de maan afwisselend haar schijn
Neerdruipen, of omhing met een gordijn
Ragfijnen glans 't verlaten leeg. Den slag
Had Froh gewonnen; vlamspattende zag
Nog zijn strijdbare blik de luchten langs,
Maar 't nevelheir was heen; ver aan den trans
Des hemels balden zijn drommen te saam.
Weer lachtte Froh en noemde Gerda's naam.
Toen zag hij diep onder zich de aarde: vlak
Spreidden er bleeke velden, vast en strak
Als blank metaal waarop het maanlicht glimt.
Maar zwart vlekten de woude' en waar de kim 't
Verdwaalde licht uitdoofde staken grijs
De vale bergen op; meeren van ijs
Lagen er flets te spieglen, en de zee
Waarboven Froh te dalen zweefde glee
Als onder blinde glansgewelven door.
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En sneller joeg Froh; als een meteoor
Die langs den boog lichtend neerslaat, zoo schoot
Hij nederwaarts, een gloed van purperrood
Woei achter hem terwijl hij lager zonk.
De zee werd wijder, in de vert' verdronk
Bergzoom en wouden in het rijzend land;
Maar dat werd smal en smaller, tot de rand
Der duinen 't oversteeg. Toen was niets meer
Zichtbaar dan het geweldig wereldmeer,
Dat de gevangene aarde ganschelijk omsluit.
En Froh ontroerde, want hij wist zijn bruid
Wachtend in Gumer's koud en donker diep.
En toorn woelde in hem als een vuur en liep
Zwellend zijn lichaam rond en overtrok
Met krampen zijn gelaat, en schok op schok
Schudde van af zijn schouderen omlaag.
Zoo trilt in 't dal een eik wanneer 't gejaag
Van een windhoos de bergen afrolt. Wild
Begon de zee te woelen; opgetild
Uit onmeetlijke diepten rees er golf
Op golf omhoog, wit-spattend, en bedolf
Alle effenheid met een gevlokte wol
Van warlend schuim, en heel de lucht hing vol
Van zilte' en fijngesproeiden damp. Froh reed
Een wijle somber voort als wie niet weet
En radeloos begint; woede en onrust
Raasde uit zijn oogen. Maar toen hij de kust
Bereikt had en de duinenrijen zag
Keerde zijn kracht; een wapperende vlag
Van licht woei boven hem zijn banen ver
En triomphantlijk uit; een felle ster
Geleek Froh's hoofd waarom de glanzen-ring,
Die hem de maan omhangen had, dwarling
Van straalgestoei en schittering uitzond,
Zoodat de grauwe duinen in het rond
Ontgloorden en 't verdoofde maanlicht bleek
Heenbeefde en naar den horizont ontweek.
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Toen draafde 't windros langs 't bevroren strand.
't Gestolde schuim streepte er een witten rand
Verstijfde kronkels, zware slierten ijs
Dooreen gewrongen, vuil-geel en vaal-grijs.
Daarachter stond een golvenrij verstard
Te fonkelen; het water woedde hard
Tegen dien dam, maar die onwrikbaar bleef.
Dieper in zee, achter de branding, dreef
Een ijsberg; Froh reed dreunend er voorbij;
Toen wankelde 't gevaarte en overzij
Wentelde 't om en dook zijn stompen top
In zee; hoog spatte 't wilde water op,
En krijschend rees een grauw-wiekende vlucht
Van stormvogels in de verschrikte lucht.
Even stond Froh en zwenkte, en snuivend klom
't Windros de duinen op. Die lagen stom
En gansch vereenzaamd in dien bleeken nacht
Te wachten op geluid. Maar als een macht
Van woeste horden brak nu huilend los,
Toen Froh verscheen; luid hinnikte het ros,
Uit zijn neusgaten spoot de wind en viel
Tuimlend door de valleien; als een wiel
Draaide de storm er langs de helling rond
En sprong dan verder; in den sneeuw'gen grond
Trilde 't ontwoelde helm en sloeg er plat;
De schaam'le boschjes rilden en geen blad
Bleef meer aan de eiken dorren; hag'lend sloeg
't Stuifzand de popelhagen door en joeg
In vale golven striemend over 't duin.
Er stond een kromme den trotsch op een kruin
Den hemel te bedreigen; wild omhoog
Schudden zijn sombere armen; maar toen boog
Hij lager en waggelde heen en weer
En zwaaide om en sloeg luid òpkermend neer.
En Froh joeg voort, en voòr hem rende een schaar
Schimmige reuzen die hij ov'ral, waar
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Hij ze in een dal of kreupelboschje vond
Gelegerd, opschrikte; en tot ver in 't rond
Dwaalden ze over de heuvelen, niet een
Hield er lang stand, maar allen vloden heen.
Zoo stormde Froh totdat hij aan den rand
Der duinen inhield. Eindloos lag het land
Daar voòr hem als een wit-bedolven wei;
Dicht aan den zoom stond er een schaarsche rij
Van berkeboompjes die hun bangen stam
Bevend bewogen toen Froh bij hen kwam.
Daar stond hij stil en liet zijn blikken gaan
Wijdhenen over 't veld waar af en aan
Nog nev'len togen; langs den horizont
Waarden gevluchte reuzen dreigend rond
En holden heen en holden weer te hoop.
Om Froh was 't rust; traag van de berken droop
De dooi als dauw in glinsterdroppen neer,
Die boorden door den sneeuw; er was niets meer
Te hooren dan dit stagelijk geleek
Der droppen tel op tel; de stille streek
Liep leeg van klanken, of het was een dof
Smakken van sneeuw in sneeuw met weeken plof,
Wanneer een enkle zwaar beladen tak
Ontlast opzwiepte of dieper nijgend brak.
Een pooze tuurde Froh terwijl hij hoog
In 't zadel stond, zijn handen bolde' een boog
Boven zijn brauwe' en uit zijn oog sloeg licht:
Een eerste morgenstraal. En schicht op schicht
Schrok nu de saamgeschoolde reuzen op;
Maar nog weerstonden zij en hielden op
Hun nevelschilden en geen straal drong door.
Elk licht verdoofde en in den mist verloor
Het zich en werd tot effen, matten glans.
Maar dicht bij, voor de berken, zwierde een dans
Van elfen om en maakte 't sneeuwkleed hel
Van vonkenwarreling en bleek lichtspel.
En waar hun voeten traden blonk er de aard
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Vol schittering; er leek een lentegaard
Te ontbloeien; uit het purpergloeiend mos
Rezen er wondre bloemen, als een tros
Van flonkersteenen droegen ze op hun steel
En wuifden in 't zonlicht. Ook was er veel
Gelend en violet en blauw gebloemt';
De berken groenden. Toen kwam aangezoemd
Een donzen bij en raasde gonzend rond,
Tot zij zich zweven voor den rooden mond
Vond eener winde; dien zoog zij toen uit,
En zwierde als dronken heen; een honingkluit
Kleefde aan haar pooten. En weer werd het stil.
Froh schouwde en droomde; en weer werd er die wil
Geweldig in hem dat zijn aanschijn blonk
Van licht en kracht; maar van zijn lippen klonk
Dit enkel woord: Gerda. Toen was zijn droom
Voorbij, hij zag de sneeuw; de berkeboom
Stond kaal; maar op de plek waar de elfenring
Gestoeid had bloeide thans een breede kring
Sneeuwklokjes als der aarde eerste geboort.
En weer sprak Froh dit eene en zoetste woord:
Gerda, Gerda! Toen hief hij langzaam op
Zijn hand en streelde 't windros langs den kop.
Dat rukte en trappelde; de harde grond
Sprong schilfrend weg, het zand wervelde rond
En kolkte om de voorpooten, sloeg dan neer
En stoof verheen over 't glinstrend sneeuwmeer.
Froh liet den toom; het windros vloog vooruit;
De hoeven sloegen, wapperend gefluit
Striemden de manen door de dolle lucht.
De vlakte dreunde; klaterend gerucht
Stormde ov'ral aan en vulde als van een drom
Krijgers het land; de boomen bogen krom
En kreunden zwaar, de armen diep naar beneên.
Weer joegen nevelreuzen aan en heen
En brulden gierend, en bleven verwoed
Soms staan te dreigen tot de sterke gloed
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Van 't morgenlicht neerhagelde op 't zwartblauw
Der bol gezwollen wolken en er grauw'
En mist'ge vlagen uitsloeg, dat ze als dol
Voortjoegen en de vlakte zwaar en vol
Gudsten van storm. Zoo was Froh's wilde rit
Over dit veld, totdat er plots een wit-besneeuwd gebergte oprees van uit den gloor
Der scheemring en in schemer zich verloor.
De holle wegen schalden waar Froh stoof
Tusschen die bergen door; de gansche kloof
Viel vol gedaver en een dof gegrom
Klom uit de diepten en zonk dof weerom.
Vèr langs de helling lag een woud geknakt,
Waarover 't kruiend ijs een katarakt
Van ruige rotsen schoof tot diep in 't dal.
Toen hij daar langs kwam, barstte een schelle knal
Als donder los en kaatste honderdvoud
Tusschen de rotsen en 't verijsde woud.
Een gletscher scheurde en van den steilen top
Zakte het ijs en stuwde splijtend op,
En schuurde en maalde en brokte zich te puin;
Toen sloeg langzaam over de starre kruin
En sprong omlaag en holde dondrend heen,
Tot ze in een afgrond grommelend verdween.
Het dal vernauwde tot een smalle kom
Die gansch gesloten was. En stapvoets klom
Toen 't windros opwaarts. Froh lachte, en er zonk
Rondomme licht als regen en verdronk
Bij volle scheuten 't hulpelooze volk
Der nevelwolken. En Froh steeg; een kolk
Van glans zwierde achter hem omlaag. Het werd
Lichter en stiller; wazig in de vert'
Boven de bergen dreef een donzen veer
Van goudgeel om in 't karmozijn lichtmeer.
En 't werd àl lichter rond hem; fonkel-rood
Gloeiden de toppen; telkens verder vlood
De schemer heen en ov'ral blonk de dag
Voor Froh's helder gezicht en hellen lach.
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Boven de kloof reed hij nu langs den kam
Van het gebergte, tot hij eindlijk kwam
Waar als een reuzig, zwart-albast basijn
Verzonk een diep steilwandig rotsravijn.
Hier was 't nog duister, en toen Froh verscheen
Woelden verschrikte dwergen wagg'lend heen
En kropen achter struike' en rotsen schuil.
Voòr in de grotten vloog nog een nachtuil
Of vleermuis blindlings rond, totdat ze in 't grauw
Der holle diepten wegschoten. Maar flauw
Begon nu 't mistgewemel, toen Froh reed
Over dien bergkam en zijn blikken deed
Rondsproeien als een lichtende fontein
Over de randen van 't ontnacht ravijn.

III.
Beneden hield een woud van sparren wacht;
Een stortstroom, nog verijsd, begon er zacht
Te lekke' in dunne stralen toen Froh keek,
En van de twijgen slonk de sneeuw. Een bleek
Geschemer waarde een wijle wazend om
En bleef toen stil in den verstilden kom
Invloeien, tot het gansche diep te boord
Van gloring vol was. Toen zag Froh een poort
Opwelven uit de nev'len achter 't woud,
Als een geweldig wonder; glanzend goud
Stond er op grauwe zuilen een lichtboog
De diepten të omarmen van omhoog;
En in zijn welving starde blauw en grijs
De zware deur van ondoordringbaar ijs.
Stil voor die ijsdeur, onbeweeglijk, stond
Een reus? een god? wie was 't? uit neus en mond
Dauwde de sneeuw en van zijn starren baard
Dropen ijspegels neer. Roerloos ter aard
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Lagen twee honden naast hem; de eene sliep,
De ander waakte, knipoogend in het diep
Glanzen-gewemel dat nu door het strak
Nachtfloers tot aan die gouden poort doorbrak.
Maar toen hij Froh zag, die van af den kam
Der bergen daalde en lichtend neder kwam,
Sidderde 't beest en schudde woest den kop,
En gromde en rees, en schrikte de ander op;
En beide honden sperden wijd hun muil
De lucht in dat hun helle-wild gehuil
Het dal doorhuiverde. Toen hief het hoofd
Die sombre wachter, en in zijn verdoofd
Gelaat ontdooide een lach, toen hij het licht
Gevoelde en zag dat van Froh's aangezicht
Uitstraalde, en toog ten morgentlijken kamp
Tegen des nachts schemer en triesten damp.
Hoog rees hij op nu hij den jongen god
Genaken zag, de ontsloten mond werd tot
Een bronzen klok van zwaar-gonzend geluid;
De honden huilde' en woedden grommend uit,
Terwijl van rots tot rots schallende voort-dreunde des winterlijken Wodan's woord.
‘Hoelang hielden Geri en Freki wacht?
Hoelang, hoelang duurde der aarde nacht?
Voorbij! zoo zwijgt, en legt u zwijgend neer
Aan mijn ontbonden voet en waakt niet meer!
Voorbij, voorbij! weer is mijn nacht voorbij!
Weer wisselt Wodan des noodlots getij!’
Toen was 't alsof rillend het dal doortrok
Een zwoele somberheid bij schok op schok.
De donkre sparren wuifden aan den zoom
Van 't woud traaglijk en, als uit diepen droom
Ontwaakt, schudden zij loom de weeke sneeuw
Uit hun gebogene armen. Schril geschreeuw
Van nachtvogels krijschte op en bleef er lang
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Door de verschrikte bergkom tieren, bang
En rustloos als een woelend angstgeschrei.
En ook de helling, waar een witte sprei
Nevelen over 't zwart geboomte hing
Of op de takken nederwoog, beving
Ontroering, en de wolkwade trok op
En deinde omhoog; en de bevrijde top
Der boomen beefde. Zoo was heel het dal
Bewogen door Froh's komst en het geschal
Van Wodan's woorden. Maar toen Froh nu reed
Lager en lager en het glanzenkleed
Dat hem omzwierde over de kruinen woei,
En zilvren lichtalben met hun gestoei
De lucht rondom vervulde, toen begon 't
Ontruste dal den milden morgenstond
Te voelen en het bang verwachten brak
In vreug-vloeiïngen uit. En wed'rom sprak
De witte wachter, en zijn stem was hel
En zwaar beurtlings in wonder wisselspel;
Van vreugd-verwachting hel, van weedom zwaar,
Dien hij omdroeg, eeuwig, onafwendbaar.
‘Wien wijkt des winters macht? Wie zoekt, wie vindt
De lentlijke aard', des Winter-Wodan's kind?
Wie is de sterke die de wolken splijt;
Wie is de wilde die 't wild windros rijdt;
Wie is 't die door den vaalvlammenden kring
Van doodenvuren breekt en die den ring
Der nev'len jaagt die over 't wereldmeer
Gespannen hangt; wie slaat de gletschers neer;
Wie is 't die sneeuw smelt en het ijs verweekt;
Wie maakt de bergen gloeiend en verbleekt
Den zwarten nacht; wie is 't voor wien 't gespuis
Der dwergen schuilgaat in der grotten kluis;
Wie is 't die koude en duisternis verslaat,
Wiens stem is storm, wiens blik is dageraad;
Wie is 't van wiens onzichtbare gezicht
Straalschietend sproeit het alverov'rend licht;
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Wie is die God die alles overwint?
Heil! het is Froh! mijn zoon! mijn zonnekind!
Mijn zoon! mijn zoon! hoelang dan hield ik wacht
Waar Gerda smacht in Gumer's barren nacht?
O mijn kindren, mijn Wil heeft u gebaard,
Froh! gulden zonne, en gulden Gerda, de aard'.
En beiden heb ik lief; zoo wordt dan éen
In mij uw vader, want in mij alleen
Vloeit al 't verlange' en alle minne saam.
Wil was uw vader, Wil zij ook uw naam,
En Wil zij ook Wil's kinderen geboort!’
Zoo klonk Wodan's geluid; En 't laatste woord
Hing nog tusschen de bergen toen een vloed
Van licht den god bedolf; een vale gloed
Vloog vlammend langs den rotswand heen en weer,
En de ijspoort spleet en kraakte keer op keer.
Froh naderde. Voor Wodan bleef hij staan;
Lang zagen zich de beide goden aan.
De morgen huiverde; toen werd het stil
Ringsom; de honden krompen weg, geril
Schokte hun rug en meer bewoog zich niet.
Tot uit die stilten zong dit wis'lend lied:
FROH.
Wee wachter voor de gulden poort!
WODAN.
Wee wee! wie wendt er der Nornen woord!
FROH.
Wie woont in des duisters bedwelmenden nacht?
WODAN.
Wie breekt er des Noodlots omwelvende macht?
FROH.
Wee wachter die waakt voor der diepten poort!
Wie woont in dit nacht-belegerd oord?
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WODAN.
Gerda wacht in des Winters nacht.
Gevangen, gevangen,
In leed en verlangen,
In des Noodlots omnev'lende macht.
FROH.
Gerda zocht ik;
Van leed en verlangen
Omfloersd en omhangen.
Om Gerda vocht ik;
Om Gerda vermocht ik
De tooverkringen
Van 't doodenvuur
En der nevelreuzen schilden-muur
Te splijten, te springen;
Om Gerda joeg ik
Om Gerda versloeg ik
De stormende nevellingen.
Om Gerda reed ik den razenden wind,
Om Gerda verhelde ik het duisterste oord,
Om Gerda spleet ik de gouden poort.
Wee wachter! wie wendt er der Nornen woord?
Wee witte wachter, wee! wie vindt
Des Winter-Wodan's wachtend kind?
WODAN.
Verloren, verloren!
Eén is er verkoren.
Eén zal zij behooren.
Gerda wacht in des winters woon
Des Lente-Wodan's zonnezoon.
FROH.
Gewonnen, gewonnen!
De dag is begonnen.
Want Gerda wacht in des duisters macht
Froh's algeweldige zonnekracht.
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Zoo zong Froh's lied, en toen dit wild geluid
Verklonken was, rees er werv'lend van uit
Zijn godenhoofd een licht, als een kolom
Van hooge vlammen die laaiend rondom
Uitliepen; en de bergen vatten brand.
Heen vlood de nacht, de dag hield overhand.
En toen Froh 't weem'lend dal nu ganschlijk had
Volvuld van glans, begon er als een rad
Van blauwend licht te wentlen waar hij stond.
Vlammen en schelle bliksems spoten rond
En donder daverde; de grauwe deur
Wankelde en schudde, er schoot een breede scheur
Krakend de lengte langs tot in den grond.
Luid huilden de honden, maar Wodan stond
Verstomd te duiz'len in 't neerschietend licht.
En op den ijsklomp sloeg nu schicht op schicht
En spatte uiteen en sproeide in vonken neer.
De deur versplinterde, en al meer en meer
Sprong 't ijs te gruizel bij iederen slag.
En in die holle poort viel nu de dag
En vloeide er voort, tot waar de nacht verzonk
In lichtloos diep. Maar door de grotten klonk
Een hel gegalm: zooals een verre zang
Aanzwelt en nader drijft door den boschgang,
Totdat ze over de weiden heen verluidt;
Zoo zwol dit galmen de open lichtpoort uit:
‘Froh is gekomen!’ En het rijk geschal
Verstuifde in luchtbeving en overal
Begon weer 't spel dier vreemde wisseling
Van morgenvreugde en nacht-herinnering.
Toen riep Alvader voor het laatst; ‘Voorbij!
Weer wisselt Wodan des Noodlots getij.’
En wankelde en zette zich kreunend neer
En boog het hoofd omlaag en zag niet meer.
Naast hem lagen weer beide honden stom,
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Den kop tusschen de poote', ontzetting glom
Nog uit hun oogen.
Toen stond in den boog
Die maagd, Gerda, de witte armen omhoog.
Zooals een jonge berk op een duinwei
Van glans en hitte trilt, zoo stond ook zij
Te beven voor het brandend lichtgegolf
Dat haar omstroomde en vloeiend overdolf.
En toen zij lang gestaard had in dien gloed,
Begon haar als een hoogrijzende vloed
Van vreugd te ontwellen, en haar klare mond
Sproeide die woorden als lichtdroppen rond:
‘Froh is 't! Froh kwam! weer is de nacht voorbij,
“Weer wisselt Wodan des Noodlots getij!”
Schudde niet de aard' en droeg de lucht het woord
Niet voort tot mijn gevang'nis? En de poort
Spleet en brak open! Wee, voorbij, voorbij!
O mij! die zoolang wachtte en smachtend lei
Te dorren als een distel op den muur!
Om Froh verdorde ik; Froh! van uur tot uur
Heb ik verlangd en 't riep altoos om hem
In mij en uit mij; o mij! dat mijn stem
Niet is verklonke' in klachten maar nog kracht
Heeft Froh te noemen! Froh! er is geen nacht
Zoo duister die zijn luister niet doorbreekt,
Geen boei zoo hard die niet zijn blik verweekt!
War zijn mijn oogen en van weenen moe,
Maar Froh aanschouw ik, Froh! ik weet niet hoe
Ik nog kan schouwen zoo verblindend licht.
Froh is 't, ik zie zijn gloeiend aangezicht!
Froh is 't, zijn blik is wonder, en zijn lach
Lichtruisching van den wonne-warmen dag!
Froh is gekomen, en de lente ontwaakt,
Froh is gekomen en lichtvreugde blaakt
En gloeit rondom en de aarde werd bevrijd.
In stormstrijd kwam het licht, en lentetijd
Wordt ons verloste leven....’
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De antiquaars.
door G. Simons.
I.
Al drie dagen waren de antiquaars net als schooiers, op schobberde-bonk. Ze reden
van 't eene huis naar het andere, zonder iets noemenswaard op te kunnen koopen.
Jean Gooskens zat, het voorhoofd nadenkend gefronst, in de tilbury naast Dirk
Smijers, die er lustig onbezorgd op los floot.
Het huzarenpaard voor de sjees liep met z'n gemanierden draf lustig over den
klinker-weg; de ooren, signaal-wachtend steil in de hoogte, trilden bij het rammelen
van de zweep in den koker.
Dirk miekte voortdurend ‘aar,’ terwijl het peerd al door ‘tiek over,’ aanhield.
‘Aar dan, bonk,’ schold Dirk, de teugel nijdig óp-rukkend. En gierend rende de
meir dan de linker berm van den weg over.
‘'Ok geen goesting Dirk,’ meende de Vlaming, die met zijn week-vrouwelijke
handen waaraan de ringen met-wapens-en-diamanten fel schitterden, het stof van
zijn wit-genopt fluweelen vest tipte.
‘Ik zal 'm goesting geven,’ en al striemde de zweep tegen het kopstel aan. Schichtig
sprong de meir vier-voets over den weg.
‘Te-tè-rè-tè!’ juichte Dirk, het paard straf op de leidsels rijdend.
‘Zacht aon begot! Iek 'eb maor éen nek te breken.’
Maar Dirk toomde het beest reeds in en vroeg toen:
‘Waar zulle we aan-rije? Bij Franke, maar?’
‘Main zorg - iek heb nieks van doen.’
‘Ik wel.... en de Marie mot zuipe.’
‘Rij maar raak,’ bromde Gooskens, verveeld naar de dennen kijkend, die hóog
op langs den weg groeiden, naar de groene havervelden die teeder wuivend golfden
onder het wind-gestreel. Vaag
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tuurde hij het land over, dat zacht aan-glooide tegen de Scheldedijken waar over
de luchten blauw-wit waasden.
In regelmatig tempo draafde het paard door, de grijs-roode weg vlottend onder
de maaiende pooten, langs wit-bloeiende kriekeboomen in lente-groene weiden,
waarin mest-schurfterige koeien loom graasden; en voort ging het, 't stroomende,
traag kabbelende beekje langs, dat klaar bruin over het goud-gele zand voort-spoelde
tusschen het plechtig donker groen van mastebosschen en het gelige groen van
klaver-weiden.
Ze waren het buiten van den Orst al voorbij, toen de ongeduldige Bels vroeg:
‘Zijn we d'r haost?’
‘Nog drie minuten, dan zijn we waar we weze motte.
Het sjeesje veerde hard op de kazeiën, het hoef-gestamp klonk hamerend
tusschen de huizen, kletterde echoënd de holle dorpsstraat door. Nieuwsgierige
dorpers keken over de horrekes voor hun vensters naar de wild binnen rijdende
vreemden.
‘Hàlt!’ commandeerde Dirk het paard. Stop! stond het beest wijd-beens tegen den
grond, trillend tusschen de burries. Voorover viel Gooskens vloekend tegen de
garde-bout. Smijers stapte schater-lachend de tilbury uit.
‘Da's 'n peerd hè!’ smaalde hij trotsch tegen Gooskens, die foeterend met zijn
kleurigen zakdoek het stof van zijn net-geplieerden pantalon afsloeg.
‘Afgedankte huzaren-knol,’ schold de antiquaar woedend, ‘'nne goeie voor den
abattoir.’
‘Of voor 't musée.... eene voor charivari aan oe horlozieketting.... vraiment c'est
antique.... parlez-vous le ollandé.... oui poddoome.... fermez la porte - doe de-deur
open!’ en onbedaarlijk lachend over het nijdige gezicht van Jean, gooide Dirk het
paardedek over het zweetende beest.
Brommend ging Gooskens de gelagkamer binnen. Dirk volgde hem op den voet.
‘Gif mijn 'n génèver.... Dirk gebrukt niemendal vandaog.... slechte taije,’
meesmuilde hij, z'n grooten flambard als waaier gebruikend.
Franken de kastelein kwam al aandragen, op een klein nikkelen blaadje een te
vol glas jenever balanceerend.
‘As-te-blieft meneer Gooskens. Lekker weer vandaag om te rije.’
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‘Dèr kopte niks voor zulle. Voor mijn part regende 'n 't dat't goot.’
‘Ook al klage, mensche-lieve waar mot da' na toe,’ zuchtte de waard.
‘Allemaal kul-koek, schenk twee “génèvres” in, éen voor jou er bij. Lang leve de
slechte tijd,’ en als een branie, scheef trok Dirk zijn hoed op een oor.
‘Pas pour moi, tu sais,’ vinnigde Gooskens.
‘Dan mag ik lijë, da' we vandaag....
Nie wensche, Dirk,’ bevreesd keek hij den spottend lachenden Smijers aan.
Die Bels was zoo gods-barmhartig bij-geloovig.... 'n atheïst zulle! maar stiekum
een kruiske, als de bliksem wat al te fel over den weg schitterde.
‘La' me dan uitspreke - ik mag lije da' ge vandaag de pastoor van Klapdorp leeg
kópt; wa' gij, Franke?
Nou!’ riep de herbergier.
‘'Et 'm mooje diengs?’ vroeg de Vlaming plots aandachtig.
‘Da' zou 'k denke, meneer Gooskens, een bonk antiek van ondere' naar bove'.’
‘Verkópt 'm? Da's de chose!’
‘'IJ is 'n bietje veul bang da's 'm in z'n nek kijke.’
‘Zain de jidden 'r gewiest?’
‘Van morgen gingen er nog twee naar toe....’
‘Wie! wie gingen d'r naar toe - zijn ze me' gerij?’ vroeg hij opspringend.
‘Nee, makt oe nie ongerust - 's paar echte sjappies - meer praats dan cente.’
‘Bram?’
‘Ja, met de Sijs.’
‘Hebben ze hier nog gekocht?’ vroeg Dirk.
‘Da's 'n bak. Ze hadden met Nillus Banne, van de Schans, afgesproken om
vandaag zijn oud-blauw te koopen. Nillus, fel, brocht ze meê.... nou....’
‘En?’
‘De Sijs bekeek ze goed maar vond ze te dier - te dier! Nou legge ze in 't
voor-kamerke, tien schottels en drie of vier potjes. 'Ok 'n bak,’ grinnikte de waard.
Kwiek was de dikke Jean opgesprongen, en als 'n hond die wild op 't spoor is,
liep hij de gelagkamer door.

Groot Nederland. Jaargang 1

69
‘Links af,’ riep de waard hem nog toe. Maar de Vlaam had den weg al gevonden,
kwam terug met pullen en schotels.
Taxeerend bekeken de oogen de sierlijke vullingen.
‘Wa' mot da' kosten?’
‘'n Riks per stuk, g'loof 'k, maar zeker weet ik 't nie. Drink eerst maar 's voor de
schrik,’ zei de kastelein, glimlachend.
Dirk nam een der pullen in de hand, bekeek de merken aandachtig, knikte
goedkeurend.
‘Is die vent naar de markt?’ vroeg Jean toen.
‘Ja, mè' botter en eiers - over 'n 'alf uur is 't ie hier.’
‘Span dan uit, Dirk.’
‘Laat dan uit-spannen,’ verbeterde Dirk kitteloorig. ‘Dat wordt 'n goeie dag, zee
onze meid vroeger altijd as ze 't zout in d'errepels vergeten had,’ en luid-ruchtig
fluitend liep hij naar buiten.
‘Zoude gij denke, Franke, dat die twee geen lood hadden?’
‘Nou ik 'eb ze nie in de'r portemené gekeke - maar 'k zou nie graag met 'r over
steke.’
‘Ze gienge toch naar den pastoor!’
‘Da' zeeë ze.... maar die verkoopt alléen aan Christenen - as-ie verkoopt.’
Dirk kwam weer binnen met veel bombarie.
‘'Edde nog wad in oe keuke, Franke? Ik rammel van den 'onger.’ ‘Nou weer!’ riep
de Vlaam verwonderd uit. ‘G'ed den dejeuner pas deur oe keel. 't Kan nog al laiën.
In drei daoge de kost nog nie verdiend. Iek verteer geen zoof meer.’
‘Dan maar pampier,’ lolde Dirk. ‘Franke, brood, vleesch, eiers en koffie voor de
mensch .... en 'n vijf-kop 'aver voor de antikiteit op stal .... al rijt.’
Nog zuur-glimlachend, keek Gooskens zijn compagnon aan:
‘Ge schaint 'r wad in-te-zien, of ik heb 't mis.’
‘'t Wordt goeie boel, let 'r is op. Ik droomde van nacht dat 't wijf er van door trok,
met de heele rot-keet. As da' geen goed teeken is, geloof ik aan geen bliksem meer.’
‘Ge wit da' nooit - alles kan.’
‘'t Is zeker; 't mot ievers vandaan komme.... en 'ier 'edde 't bewijs,’ en hoog de
blauwe pul optillend, ‘die is het vijfdubbele weerd.’
‘Oh! la, la, we hebbe ze nog nie. Soit prudent, il nous regarde.’
‘Spreek gerust je moers-taal, zeg. Franke ziet liever da' wij ze
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voor niemandal krijgen, dan dat-ie die andere ziet koopen.’
‘Prudent,’ mompelde Gooskens, en toen hard tot den waard: ‘awel Franke, zet
'nne kier die vaoskes in 't veur-kaomerke. As Baone komt waorschouwde zulle!’
‘Hè maar geen nood; we zulle da' verreke wel wasschen.’
Een uur later vertrokken ze, de pullen en schotels zorgvuldig opgeborgen in den
bak der sjees.
In gestadigen draf liep het paard, den langen weg naar Klapdorp.
Stil als in afwachting zaten de twee oudheid-koopers te tuuroogen naar het
zonsondergaan achter de donkergroene dennenboomen, wier naald-gesprits
schitter-glansde tegen de ebben-zwarte takken. Violette wolkjes dreven purperend
boven den geel-gouden horizon; bloed-roode vegen brandden tegen de zee-groene
luchten; van de lichtende zandheuvels, als bestippeld door vele kleine mastboomkes,
leeken zilveren beeken neêr te stroomen, wijl het groen onder het vuurgloeien tot
onyx-glanzende waterplassen stolde.
Verheugd wees Dirk met z'n zweep de meulen van Peer Kurters aan, die hoog
op den Hil al éenig als een kalk-witte toren boven de dorre heuvelen baakte.
‘We zijn er haast,’ zei Dirk ongevraagd.
Tegen het kwijnend blauw wrochten de fantastiesche kleuren; breeder vuurbanen
glitterden langs den horizon, als een op éen stapeling van fel schitterende
regenbogen orgelden de kleuren tot hoog tegen de donker-blauwe hemelen.
Als een purperblauwe wolk op gelig goudelend veld, schaduwnevelde het dorp
voor hun starende oogen.
‘'t Is 'n end,’ mompelde de Vlaam.
‘'n Pepke smookes, zegge ze 'ier.’
‘Da' pepke kenne we.’
De perzik-roze wolken teederden als schuim-witte bloesem op korenbloem-blauw.
Geheim duister donkerde het maste-bosch; grijze nevel dauwde neer over het
koper-groene velvet-zachte mos; schichtig sprong een eekhoorntje over den stillen
stoffig-grauwen weg; de bruinschilferende dennestammen in eindelooze rijen wierpen
hun lange slag-schaduwen tegen de paarsende heuvels.
‘'t Is donker voor we d'r zijn.’
‘Beschienst wel.... Wie komme daar aanzette, zou-de zegge?
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'k Laat me hangen als 't die twee niet zijn, waar Franke van sprak.’
‘'t Zijn ze nondezju! Bramke de Leeuw en de Sijs.’
‘'Ei! 'Ei!’ schreeuwde Dirk, het paard in-toomend, ‘waar gaat da' naar toe?’
‘G'n avend same, segge de boere,’ lachte een klein dik joodje, die zich met een
grooten rooden zakdoek het zweet van het gezicht wischte.
‘Bonsoir Bram,’ groette Gooskens, ‘biznes op Klapdorp?’
‘De pastoor was niet thuis,’ antwoordde de scharrelaar voorzichtig.
Een trek van teleurstelling deed het voorhoofd van Gooskens fronsen. Maar Dirk,
pienter met een lachje naar de Sijs:
‘'IJ 'ad zeker geen ouwe kachels meer?’
‘Nog 'n oud kerk-horlozie voor jou, Dirk!’
‘En nuchtere kalvers.... ze wachten jullie op souper bij de pastoor,’ smaalde de
Sijs broodnijdig.
‘Leg 'r dan de zweep maor over, Dirk,’ lachte Jean opgemonterd, en sierlijk buigend
wuifde hij gracielik zijn witte hand: ‘bonsoir messieurs - mazzele brooche.’
‘Ju!’ schreeuwde Dirk het paard toe, en draaiend op de zitbank, ‘wel thuis Bram!
ze wachten jullie bij Franke! vergit oe schottels nie!’
Ze reden schaterend verder, nog even omziend naar de verblufte twee, die
grijnslachend stil stonden op den eenzamen langen weg.
‘Nou de pastoor nog,’ meende Gooskens ernstig.
‘We maken mazzels - daar ga' niks vanaf.’
Lustig vijzel-stampten de hoef-slagen op den klinkert; spelend trilde het
zweep-koordje over den rug der merrie.
‘Zou-de nog uitspanne?’ vroeg Gooskens, zijn gouden chronometer beradend.
‘We zulle de Marie zoolang bij Peeters zette. 't Zal wel lang dure.’
Toen stapten ze, hun stijf-gezeten beenen rekkend, het grintpad over naar de
pastorie van pastoor van der Stappen.
Dirk belde aan, terwijl de oudste antiquaar zorgvuldig stof van zijn gelakte laarzen
sloeg.
Een oude zuur-tootende meid deed open; vroeg wat de heeren moesten.
‘Bonsoir demoiselle,’ boog Grooskens, met zijn beminnelijkst lachje om de dikke
roode lippen, ‘ies menier pastoor aanwezig?’
‘Wie kaan 'k zegge, dat er is?’ vroeg de meid wantrouwig.
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Grooskens zocht een visitekaartje, een dat insloeg als de bliksem. ‘Mr. Jean Marie
Bernard Grooskens, antiquaar en expert, beëedigd taxateur in gothique en
renaissance’.
Dirk glimlachte geheimzinnig.
‘Wil dit aan menier pastoor overhandigen en zegt u hem, wij komen speciaal van
Bruxelles om menier pastoor te bezoeken: van 't musée. Mijn vriend hier is amateur,
ge wiet,’ pochte de Vlaam tegen de schok-schouderende meid.
‘Da' kan 'k toch allemaal nie ont'ouwe,’ norsch sprak de meid, ‘komt 'r maar in,....’
en teute-mummelend bromde ze, ‘zeker weer sjacheleèrs.’
‘Kunsthandelaars as-je-blieft, zeg dat aan de pastoor, en maakt 'n bietje voort,’
zei Dirk, de meid trotsch uit de hoogte behandelend.
‘Prudent donc,’ mompelde Jean verschrokken.
De overblufte meid slofte de gang door, kwam weer terug met een brandende
lamp in de hand, en vroeg of de heeren maar meê wilden komen.
‘Hier mot-te zijn,’ zei ze. Even lichtte de lamp over een eikenhouten deur, toen
verdween de stugge boerin.
Dirk klopte.
De deur open, en schemer-groene schijn weende het gang-duister binnen.
Voor een met groen laken bekleede tafel, zat de pastoor, de Maasbode in de
hand. 't Was een vriendelijk oud gezicht, grijs blanke haren zilverden streelend het
na-denkend geplooid voorhoofd; over de op het spits neusje bogende gouden bril,
oogden zijn blauwe kijkers vorschend naar de binnentredende bezoekers.
‘G'n avend heeren,’ klonk zijn stem als een gebarsten zilveren klok in de kamer.
En hoogmoedig het pochende Bels-fransch van Gooskens, die met vetten
smijl-lach op het gladgeschoren dubbel-kinnige gezicht, de breede vochtig roode
lippen open, in witte tanden-schittering onder steil op-gestevende moustache met
overdreven hoffelijkheid op den geestelijke toetrad als een kiezentrekker voor
kermispubliek:
‘Bonsoir monsieur le curé, enchanté de faire votre connaissance. Monsieur....
Smijers,’ stelde hij Dirk voor, hem aanprijzend als een nieuwe likdoornzalf: ‘un
amateur; peintre vous savez.’
Onverschillig stapte Dirk op den pastoor toe, stak hem royaal de hand toe en zei
gewoon vriendelijk:
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‘Goeien avend pastoor. We zijn nog laat op de vlakte - é?’
‘Gaat zitten heeren.... neem 'n stoel. Ik hoor u is kunsthandelaar?’ tot den Vlaam
die met zoekende oogen rondkeek, als een deurwaarder die de boel op komt
schrijven.
‘Jao wel, menier pastoor. We hoorden van uw schoone diengs vertelle. 'Ier main
vriend ies amateur des beaux arts; ik zelvers expert in gothique en renaissance.
Menier 'ier studeert voor 't musée.’
‘Zoo! zoo!’ zei de pastoor zijn bril verschuivend, ‘dan zal er hier weinig van uw
gading zijn?’
‘Laot ons 'nne kier zien, menier pastoor; als 't u convenieëert, wel te verstaan.’
‘Voor mij is 't niets, als de heeren willen, dan zal ik de meid even roepen om de
lamp; want we moeten in de kerk zijn, op het koor.’
‘'t Spijt ons dat we u zoo laat lastig moeten vallen,’ zei Dirk innerlijk blij, ‘maar 't
is niet naast de deur, pastoor.’
‘Is u te voet hier?’
‘Pardon, pardon, en voiture, monsieur le curé.’
‘De ékipazie staat bij Peeters,’ glimlachte Dirk, die met verlangende oogen naar
het kistje Uitschot-Havana keek.
De gastvrije dorpsgeestelijke presenteerde sigaren en, gezellig koutend, vroeg
hij of ze nu maar gaan zouden.
‘Ik zal maar voor gaan, heeren; ik ken de weg,’ lachte hij vriendelijk.
Terwijl hij de deur uitging, grimaste Dirk tegen Gooskens, die 'n oog pinkend, de
pastoor volgde.
Ze gingen de sacristij binnen, liepen toen het hol leege kerkeschip door. Zwak
beefden de lichtschijnsels der lamp door de zwarte onontraadselbare diepten,
verborgen nissen in duistere hoeken trilden geheimvol van bevende goudstralingen,
openbaring van heilige beelden, van kruisweg en passiebeeld. Waaierend spreidde
het licht over stoelen en bankenrijen, wier schaduwen vlottend wirrelden over den
blauwen steenen vloer.
Maar bekender al de nauwer naderende wanden, waar tegen de lampschijn nu
fel-wit kaatste. Doch toen zwenkte plots de pastoor, als vergat hij zijn bezoekers,
links af en een oogenblik stonden de twee in de blauw-donkere halle, waarin als
vuur vonkende robijnen de godslampen fonkelden.
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Dan volgden ze weer het licht; de pastoor als een schaduw zwart in zijn soepele
soutane, trad vlug voor zijn ouwer, de koor-trap op.
Opgewekt klonk de vroolijke stem van Jean weêr, nà den gang door het
vrees-wekkend godshuis, waarvan de geheimzinnige stilte hem beangst en
schrikachtig maakte.
‘Menier pastoor, wai zain ou veul verplicht.’
‘Niet de moeite waard heeren. We zijn er al, hier in deze kist....’
Hij zette de lamp voorzichtig neer op een voetstuk, tilde toen moeitevol het deksel
open van een zwaar eikenhouten kist, greep dan met beide handen in krakende
stoffen, toonde een met zilverdraad doorweven kasuifel, grillige arabesken op witte
zijde; rood fluweel plekte als een gulpende warme bloedstroom over sneeuw-wit
brokaat, oud-gouden koor-kappen droefden als herfsttinten onder nevelragge alben
en surplis; purper en violet, met goud-bloemen bestikt, dreef als druivensap
gelig-belooverd over de bruinhouten koor-bank; op paars velours trilde, als bevroren
sneeuwschuim, een teer witten manipel waarop tastbaar een gulden miskelk
geborduurd was. Al meer brandende kleuren spatten in het licht-geschemer. Zwaar
geborduurde statiekleeden, schubbend schitterden als water in zon-gespeel; een
velum, bourgogne-kleurig karmozijn, waarop blank-zilveren lelies ontbloeiden, vloeide
als een purperende wolk over schuim-wit brokaat; en neerdauwden weer de teere
surplis melk-blank over de regenboogzachte kleuren.
De oogen der opkoopers glinsterden bij het zien der schitterende oude
versierselen; fel zagen ze elkaâr diep in de kijkers. Hun bevende handen ontplooiden
de velums en koor-kappen en spreidden ze wijd uit op den gestrekten arm als een
koningstooi.
Jean trilde van zenuwachtigheid; zijn schitterend beringde vingers streelden de
zijden bloemen, zijn oogen brandden als van een dronken mensch; schor van stem
vroeg hij schijnbaar nog volmaakt kalm:
‘Is er nog kant in, monsieur le curé?’
‘Kant?’ vroeg de pastoor gewillig, ‘ik geloof heel onder in .... ja.... dat moet er ook
nog zijn,’ mompelde hij als voor zich pratend, teleurgesteld, dat die heeren zoo
weinig roemden deze mooie dingen.
Nog diepte pastoor van der Stappen een beschilderde strook uit het kist-donker
op.
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Schielijk greep Dirk de lamp, en onder de wit-gele neêrbeving van het licht gloeide
een ovaal medaljon voor hun verbaasde oogen op, als een zonne-schitterend
kristalblok. Kleuren waren neergeteederd, als gepuurd uit dauw-blauw en
uchtend-schemer, tinten waren als 't teer-gezoende schaam-rood op
maagde-wangen, neer-geschuchterd op 't appel-bloesem-roze veld; uit vlokken
sneeuw leek de schitterende brokaten baan geweven te zijn, waarop statig
gepenseeld, een vroome heilige in purper- en braam-roode mantel, met stralend
lichtenden glans cirkelend om het goudelende hair. Dwepende opbevende blikken
naar het Allerhoogste, dat majesteitelijk troonde op zilver-grijze wolken: God de
Vader, neêrstarend van glorieuze hoogte op den mirakelen doenden dienaar.
Zegenend gebaarde de hand van den Al-Wijze over devoot buigenden ziener. Zacht
geflonker van wit: een duive onpeilbaar hooge in de iel-blauwe hemelen, stralen
zwevend neêr van Heiligen Geest, verlichtend het bevend levende kleur-gewemel.
Gooskens slikte zijn verbazings-kreet in, maar toch trilde zijn stem toen hij vroeg:
‘Awel, menier pastoor?’
Triomfantelijk hield deze een pleeten plaat den antiquaar voor oogen.
Onverschillig greep de Vlaam het vast.
Steenen flonkerden en sterden vonk-schitterend.
‘C'est beau....’
‘Heeft 't veel waarde?’ vroeg de kleine oude.
‘Ça, toujours.’
Dirk nader bij tredend, woog het op de hand, bekeek taxeerend de kleine steentjes,
mompelde toen teleurgesteld:
‘Niet echt!’
‘Niet echt?’ verwonderde de pastoor zich.
‘Cristal de roche, monsieur le curé.’
Smijers legde de plaat ergends neer.
‘Pas de valeur.... of wat de gek er voor geeft,’ zei Gooskens, en toen als of het
gesprek den geestelijke nu niet meer aanging, sprak hij tot Dirk, die verstrooid
toeluisterde:
‘Die diengs hier, Dirk, waren wa' voor de Amerikanen. Wel? Die erme perochies
kunnen wa' gebruiken. We konden 't ievers laoten repareeren.’
‘Koop liever wat voor den 'andel,’ mokte Dirk.
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‘Hoe meent meneer dat?’ vroeg de scherp toeluisterende pastoor, naar den Vlaam
opziend, die, de priestergewaden handig plooiend, ze voorzichtig neêrlegde.
‘Die vent is altijd in de weer voor de arme zuid-amerikaansche parochies. Die
kunnen niks koopen - hij hed 'n goed hart.... nou,’ zei Dirk schouder-schokkend, ‘'t
kan lije bij 'm - begrijpt u?’
‘Dan is u ook katholiek?’ verheugde zich de pastoor.
‘Gelukkig ja!’
‘Dus.... geen....’
‘Geen sjaggelaars. Nee, gelukkig niet. Zoover zijn we goddank nog niet. We
koopen alléen iets moois.... Deze stoffen.... 't is niemendal voor den 'andel.’
Nog zocht de voor de kist neêrgeknielde naar kant.
‘Dat zoekt u zeker!’ riep hij verheugd uit, met een kleur van inspanning op het
geel-witte gezicht.
‘Da' kunne' we tenminste gebruiken.... c'est ça,’ zei Gooskens, aldoor druk
vouwend.
‘Wil u het niet zien?’ vroeg de kleine man verlegen, en zijn stem klonk droef bijna,
omdat hij die menschen voor zoo weinig meê had getroond.
‘Zeker wel, menier pastoor, je vous demande pardon,’ en schielijk greep hij met
de juweel-schitterende vingers in de Mechelsche kant der communie-dwaal,
wazig-teer opraggend uit de bruin eiken kist.
Dirk beet zich op de lippen, wijl een kreet van verbazing hem ontsnapt was.
Gooskens keek nijdig om; de pastoor keek al verheugd op.
‘Wa' mankier-de gai?’ vroeg Gooskens bits.
‘'n Spin!’ schrok Dirk, terwijl hij driftig met zijn voet over den grond schuurde. ‘Ik
schaam me om 't zeggen pastoor,’ huichelde hij, ‘maar daar ben ik toch zoo schuw
bang van.’
‘U moet maar niet nauw kijken hier,’ lachte de geestelijke gemoedelijk, ‘de meid
raagt hier niet.... en de koster.... nou!’
‘Da' menneke loopt voor 'nne muis. Net 'n maske,’ vergoeielijkte de antiquaar.
‘Maar vertel 's, menier pastoor, d'r is hier nog 'n schoon tableau?’
‘Ja wel, meneer, en dichte-bij ook.’ Hij trok een sitsen gordijn open en toonde den
opkoopers een triptiek, zorgvuldig bewaard en ongeschonden bijna.
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‘Ah!’ plots kraaide de Belg enthousiast. ‘Ah! admirable! que c'est beau! oh! la! la! la
belle peinture.... van wien ies da' schoons, monsieur le curé?’
‘Ze zeggen van.... van.... ja.... nou valt die naam me niet in.... en ander zegt dat
't een kopie is.... van Mem.... mem....’
‘Memlinck!’ schoot Dirk uit. ‘Geen kwestie van, pastoor.’
‘Ja, maar ze noemden nog 'n ander. D'r is al geld voor geboden.... twee duizend
gulden!’
‘Had 't maar gegeven,’ zei de Vlaam lachend. ‘C'est quelque chose pour le
chevalier,’ riep hij zich plots bedenkend uit.
‘Twee duizend gulden,’ mompelde Dirk, en aandachtig tuurden zijn half toeë
oogen naar de triptiek.
‘Prachtig,’ prevelde hij weer, zijn ontroering niet meer meester, ‘'t is geen
Memlinck.... een primitief.... en van een meester!.... de mooiste die ik ken.... maar
van wie?’
‘D'r staot geen naom onder van den peintre, wel menier pastoor?’
‘Nee, daar vraagt iedereen naar. Denkt u het te koopen, menier Smijers?’
‘Als die wil,’ gebaarde Dirk naar Jean, die met een fijn mesje op een piedestal
krabde en teleurgesteld uitriep:
‘'t Is gips, Dirk!’
‘Zou meneer het niet willen?’ vroeg de pastoor aandringend.
‘Jamais!’ riep Gooskens uit, ‘ik koop me geen strop van vier duizend franken. We
gaon morgen komen met den jonker van Ketsdam, da's 'n expert.... ierste klas.’
‘Koopt u hier nog wat van?’
‘Naturellement, monsieur le curé. Iek zou me schaomen u zoo veel peine te
hebben veroorzaokt.’
Het lampelicht dwarrelde met warm gele schijnsels over de stof-grijze, vergeten
beelden, doezelde schaduwen over den zwaar geornamenteerden piedestal, tooverde
geheimzinnige kleuren over de brokaten weefsels, als geurden daar bloeiende
hyacinten, naast anemonen en narcissen, streelde met lelie-bleeke glansen de
nevelteedere kant, als een neer-dauwende-koele-lente-zoen over de brandende
kleur-bloemen uit den tuin der mystieken.
Vluchtig schouwden ze nog den stapel afgelegde sierselen. Dirk taxeerde,
fluisterde telkens iets in een soort dieven-taal, woog de zware goudstof op de hand
en telde de stuks.
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‘Wat geeft u er voor, meneer?’ vroeg de kleine man, scherp Gooskens aanziende,
die met z'n vriendelijksten lach antwoordde:
‘De vraog, monsieur le curé, de vraog avant tout. De kant is iet' voor den 'andel.
Een strook kan iek gebruiken voor 'n biedstoel.’
‘En de antieke plaat?’
‘Die is zóo schoon, meneer pastoor, be'oud die voor ou zelvers, zulle, da's schoon.’
‘Zooóó,’ rekte de kleine man teleurgesteld, ‘De kooplui van vanmiddag....’
Gooskens lachte onbedaarlijk, gebaarde ‘genoeg, genoeg,’ en van wel alles te
weten. Hij had zijn marokijnen roode portefeuille al in de hand, nam er een banknoot
van drie honderd gulden uit, hield het krakende papiertje met veilend gebaar onder
de verblufte oogen van den geestelijke.
‘Voilà, monsieur le curé....’
‘Dat boden die twee ook vanmiddag - en die komen nog terug....’
‘Pardon, pardon. Iek betaol drei honderd gulden, six cent francs, voor uwe schoone
nieuwe kerk.... en dit’ - hij nam een tweede bankbiljet van tweehonderd gulden - ‘dit
voor de weèrde, c'est la valeur. Is u content, menier pastoor?’
‘Vijfhonderd gulden, maar dan toch alléen voor dit?’ zei de pastoor al angstig naar
de pleeten plaat wijzend.
‘C'est ça, monsieur le curé.’
‘En de triptiek?’ vroeg de kleine man blijde het saaien gordijn ver open schuivend.
‘Ravissant!’ zei Gooskens al zijn pochende waar-opvijzelende woorden
uit-kramend, ‘zeldzaam schoon - niet verkoopen - pour l'amour de Notre-Dame niet verkoopen - monsieur le curé - als den Chevalier 't koopt! alors! maor iek zwaig
- hij is 'n schatraiken heer uit main pays. Ge zuld 'n kier zien - wai brenge de nieuwe
kerk geluuk aon.’
‘Die anderen komen morgen ook,’ zei de geestelijke verlegen.
‘Laat ze uw oude kachels koopen,’ wrokte Dirk verachtelijk.
‘U is morgen absent’ vermaande Gooskens, en toen tot Dirk die weer te turen
stond naar de triptiek:
‘Klaar?’
‘Il faut l'acheter, nom de nom,’ fluisterde deze den Vlaam toe, die zegevierend
zijn steilen snor uit-spinde.
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‘Jamais - ge wit 't - 'k 'eb het m'n vaoder zaoliger, op z'n sterfbed motten zweren:
nooit 'n tableau boven de veftig francs.’
‘Veinard,’ grinnikte Dirk, ‘als ik moos had, ik liet je vaâr en jou veertien dagen lang
zweren.... ezels....’ bromde hij binnensmonds.
Onwillekeurig verzette de pastoor het licht en als in afwachting stonden de drie
plots stil te sturen naar het schilderstuk.
Streelend geel-goudelde het licht over den Christus, neêrgestrekt onder het
schand-hout, het wreed gemartelde lijf vanéen gereten en geslagen, thands door
teedere liefdevolle handen neêrgevleid op het witte doodslaken. Purperend stroomde
het bloed uit de verbrijzelde handen en voeten en, als een onuitputtelijke bron, zacht
welde Jezus hartebloed over het gesmade lijf. En open, als in prevelen even open
de bloedlooze lippen: een leste smeekbede naar den Vader om meêlij en
meêdoogen.
Stil, als voer doods-huivering langs hun warme levens-gezichten, stonden ze
starend verstomd te peinzen.
Dirk herinnerde zich vaag iets zóo gezien te hebben.
Waar tòch nog éens.... het gezicht van dien hooge-priester? de neergeknielde
prelaat, stijf recht-op het bovenlijf, de godsvertegenwoordiger, die zoo moeielijk zijn
knieën scheen te kunnen buigen, door dien zwaren fluweelen mantel.... was 't in
het Brugsche of Gentsche museum.
Strak aandachtig bekeek hij het koninklijke paars-roode statiekleed, en in zijn
herinneren zocht hij: die kleur, die krakende plooien.... maar aldoor faalde zijn
peinzen, wijl het zien hem plots hevig ontroerde.
Fel schitterde zijn straffe oog-blik naar den priester-mantel op wiens boord-zijden
voorstellingen van heiligen met goud geborduurd waren.
En nog als de stem van een lastig kind drensde het herhalend: van wien zou 't
toch zijn?
Nergends had hij volmaaktheid meer benaderd gezien dan in dat van leven
stralende gezicht, nergends die biddend-trillende lippen, dat trotsche heerschersoog,
bijna als in afkeuring van dat wreed vermorzelde schamelijk bedekte corpus Christi;
en dat hoofd van dien gods-gezant waarop de tiara straalde als een lichtbaak van
gloeiend goud, terwijl, als een enkele dauwdrup op lelie-kelke,
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de steen in den heiligen ring aan den wit-geschoeiden vinger flonkerde.... wien
hoorde dit meesterwerk....?
Met welk een onfeilbare zekerheid was de onraadselbare ornementiek van dien
pauselijken staf, door de linkerhand omklemd, neêrge penseeld.... dat moest een
meester geweest zijn, een groot meester.
En licht deed vuurgloeien de vele karbonkels, en het werd Dirk, of robijnen en
smaragden en alle karmozijnroode steenen bloed weenden op het brekend sneeuw
schuimend brokaat; diamanten en turkooizen, safieren en topazen, perels en opalen,
ze schitterden daar voor zijn verbijsterde blikken als regenboogtinten over een
keizerlijk velum.
Al de eenvoudigen, al de liefhebbenden van den goddelijken Meester, de
traanlooze oogen wezenloos open, de droeve gezichten in tragiesche wanhoop
naar den dooden onsterfelijke, de handen biddend gevouwen, de knieën geknikt,
en de door wreede smart geslagen hoofden smeekend, naar die meêdoogenlooze
hemelen, verplet onder zoo onmeetlijk een leed, dat al leven niet te dragen leek,
nu de prediker als zoen-offer gevallen en opgeofferd was voor God den Vader.
Dirk's oogen tuurden tusschen de zijige wimpers en als een fata morgana zag hij
de wondere schepping voor zich opdroomen.
Stonden daar niet als de verwezentlijking der profetieën van den onfeilbaren
ziener, de sombere visschers Petrus en Paulus op den achtergrond, de droef ernstige
gezichten naar den onnavolgbaren voor-ganger, maar reeds met het
ondoorgrondelijke geheimheilige op hun door leed gekerfde gezichten....
de weenende moeder in het puurste dauw-blauwe, het hemelsche kleed der Virgo
Maria.... - zongen daar geen stemmen ‘et homo factus est.... crucifixus....’? - maar
het klagende, droef vragende gelaat naar den dood gepijnigden zoon....
dan het wanhopig schreiende teeder vrouwelijke gelaat van den dood-vermoeiden
Johannes, Jezus' meest geliefden apostel, de inéen-gesmarte gestalte der
boetvaardige Magdalena..., en over al dit purperende smarte-wee, de wit-blanke
bloesemlucht waartegen het onraadselbare blauw nacht-hemelde....
Hardop peinsde Dirk:
‘Van wien zou 't toch zijn!’
‘Van menier den pastoor,’ lachte de Vlaming, schennend plots de brooze stilte
met vuig lawaai.
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Dirk keek hem nijdig aan, maar Gooskens proste door:
‘Awel, zij - de gij “fertieg”? zegt de mof: ich wohl meine herrschaften. Alloh Dirk,
chacun la moitié. Ge mot me nie kwaolijk nemen menier pastoor, maor k'iek 'em
dorst zulle!’
‘Als ik u pleizier kan doen met een glas wijn?’
‘Geère,’ zei Jean, ‘en gai Dirk?’
‘Ik zal u voorgaan, heeren.’
Gooskens nam een partij kasuifels en velum's, Dirk de alben en de andere stoffen.
De pastoor nam de lamp op, nog even keek Smijers naar de triptiek, liet toen het
groene saai er over neêr-plooien. Met tegenzin volgde hij de anderen, vlak voor
hem Jean, die innerlijk blij mompelde over een strop zóo groot, dat ze er zich beiden
wel in ‘ver'angen kosten.’ Nog beproefde Dirk, gaande door de grotsombere kerk,
den Vlaam over te halen een bod te doen, maar die bleef zich onverzettelijk beroepen
op zijn eed....
Terug in den teer-groenen gezelligen kamer-schemer zat Jean nog lang te zwetsen
over zijn goeden kom-af, toonde voor de duizendste maal zijn familiewapen op den
enorm grooten gouden ring, terwijl Dirk sprakeloos sufte over de triptiek van den
onbekenden grootmeester, het tableau dat wel schatten op zou brengen!....
Ten leste stonden ze op, vaag hoorde hij Gooskens hoffelijk bedanken en beloven
dat-ie morgen-aan-den-dag terug zou komen met den Chevalier, Jonker van
Kletsdam, den raiken expert uit zain pays.
Het was tusschen de denne-boomen zwoel warm als in lauw bad met koele
stroomingen, waaruit een lekkere geur van hars en masteproppen opzweefde.
Somber zwart dreigden de pijnboomen tegen de harige heuvelen; over den
onbeganen weg droefde de stilte, loom zwaar hing het duister over de levenlooze
velden; vaag tinten de slooten als blauw metalen platen, langs den grijzigen weg
waarover de sjees de eenzaamheid inrolde.
Lantarens belichtten glinsterend de flanken van het paard, ontraadselden met
schichtige flitsen de ruig schubbige denne-stammen, wier schaduwen snelden als
stram-gaande kerels langs de bermen. Warrig spreidde het beglansde
groenenaald-gesprits waaierend trillend boven den lichtenden weg. Hoog boven de
elkaar amper rakende dennentakken bloeide donkerblauw de nachthemel, waarin
starren als bliksemspitsen licht sidderden.
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Ze reden enkele huizen, hier-als-verdwaald en diep-in-slaap, snel voorbij. En al
ketsten de hoefslagen geweldig door het nachtstille dorp, hol kaatsend, als in een
kelder galmend. 'n Enkele lantaren lichtte droeve schemer over de leege straat,
waarin geen sluipende hond leven wrocht.
Bij Franken was geen licht meer op; ze zouden maar stapvoets doorrijden.
Even nog begon Gooskens te parle-vinken over het tableau. Maar Dirk gewoon
aan het zwijgen van den nacht, en vertrouwd met de zwoele drukkende stilte over
weg en veld en bosch, zweeg. Hoorde verveeld het snoeven en pochen van den
Vlaam, die, de vreeswekkende stilte van het bosch uit, blij om de gezelligheid van
tusschen huizen met menschen te zitten, meer begon te kletsen hardop, luidruchtig
fransch en vlaamsch dooréen knoeiend, zonder een antwoord af te wachten, doch
gauw weer koest werd, toen ze het leste lantarenlicht achter zich lieten, het donker
weer in trokken, en de Marie, zonder aansporing, den draf er weer inzette.
Rimpelloos blauwe plassen glinsterden even, in kaatsing van 'n enkele ster,
vreemd onpeilbaar diep, tusschen de plechtig sombere masten bosschen.
Dirk hield de leidsels slap in de hand. Het regelmatige dof gedompte hoefgeklos
klonk lang bekend, wrocht vage herinneringen aan vele zulke tochten, rustig, droef
ernstig, langs goede veilige wegen in zwoele luchten van klam warme
voorjaarsnachten. En sussend mijmerde hij over den verleefden dag, al maar
bepeinzend de mooie triptiek, die hij in het gulden lamplicht geweten had, als een
innige, schuw teere openbaring.
In de verte sterden de lantarenlichten der stad.

II.
Nog stuif-baande zonnegloed door de beschilderde kerkramen en trilden goudelende
stralen in de bevende koel blauwe schouwing, nog wirrelden kleur-plassen over
grijsgrauwen steenvloer en marmerwitte altaartreden, toen de pastoor met de
antiquaars binnen kwamen.
In zijn zwarte soutane schaduw-veegde de kleine grijze man door de
straal-brekende lichtbundels. Trotsch toonde hij, den
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onverschillig toezienden bet-weters die al maar verdacht knipoogden, de nieuwe
kerk.
De stemme van den ouden geestelijke zilver-rinkte de ruimte door:
‘Dit is nieuw! dat hebben we van de parochianen gekregen,’ zei hij met zijn
vreemde, gebarsten klokkestem; en stil staand wees hij naar een hel
gepolychromeerden Jozef, die in blauw geschilderde nis stond, waarin zilveren
sterretjes schitterden, 'lijk de versiering van een bazig negerkind.
Jonker van Ketsdam, kunstkenner en schatter voor musea, een chic gekleed
heertje, met gouden lorgnet voor de schielijk kijkende, almaar zoekende oogjes,
gemaakt glimlachend fixeerde het gipsen beeld.
‘'t Fond is 'n bietske te blauw, wel meneer pastoor,’ klonk het van zijn fijne
spotlippen.
‘Tja, tja.... dat is wel zoo meneer,’ zei de pastoor toegeeflijk, ‘die schilders hier
denken maar dat 't allemaal gevels zijn!’ hij lachte smakelijk, blij het zoo geestigd
gezegd te hebben.
Dirk stootte Gooskens aan, die op z'n lippen beet om het niet uit te proesten, en
zei fluisterend:
‘'n Goeie reclame voor Reckits zakje blauw!’
‘Zwaigt! nom de nom,’ vloekte Jean, een zakdoek in zijn open mond proppend.
Het kleurige licht zong door het kerkeschip als het jubelende gekwinkeleer van
leeuwerikken, opstijgend in nevelblauwen lentemorgen.
Weer stond de pastoor stil voor een missie-kruis. Dirk zag het oude manneke
druk gebarend voor het witte gipsbeeld staan, en 't was hem als brulde door de
ontzachelijke ruimte een onbedaarlijke lach, toen hij naar dit Corpus Christi opkeek.
O, wat was het mooi! wat was het toch prachtig!....
Zou dat de plaats innemen van de goddelijke triptiek?
Wat zat dat gipsartikel goed in z'n vleesch, en zoo flink dik van biceps; wat 'n
breede borst met die kring kwabbende tepels, net van een pseu-athleet; zulke ferme
beenen en echt elegant gemakkelijk over elkaar gekruist, als hing die daar voor z'n
plezier aan het kruis; 't kon een turner voorstellen, die het weelderige vleesch verborg
onder een kalkwit trikot. Dat dodderig, sierlijk bijgeknipte baardje,.... of ie in dien
stand nog een kapper had
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gekregen, om vooral de krullerige haren netjes schilderachtig over de ronde schoeren
te doen golven. En o! o! dat doornen kroontje op het eenigszinds gemoedelijk
smartelijke gezicht, dat leek daar wel voorzichtig op neêrgezet te zijn voor sieraad.
‘Is dat niet mooi?’ vroeg de pastoor bewonderend.
‘Da's schoon zulle, menier pastoor.... en dier!’
‘Driehonderd gulden meneer,’ zei de kleine man goedkeurend knikkend, ‘ja, er
zijn goede parochianen in onze gemeente,’ en hij glimlachte tevreden.
‘'t Is een schoon godshuis,’ betoogde Gooskens weêr, en hij betipte zijn fluweelen
vest, bekeek toen den chronometer. 't Werd tijd, de chevalier zou ongeduldig worden.
Pastoor van der Stappen zag de afwachtende gezichten, vroeg toen:
‘Zullen we nu maar naar boven gaan heeren?.... dat is toch het doel van de reis,
niet waar?’
‘Heel graag,’ zei de jonker plots vriendelijk.
Al stonden ze op het stof-grijze voorportaal. Het roze zonlicht gloeide als warm
stralend haardvuur door teergroen vensterglas, stof warrelende lichtbanen schoven
langs de bruinhouten beelden, goud-glansden op een afgedankt koperen doopvont,
licht-spatten op de antieke kandelabres en weefden zilveren draden over het groene
saaien gordijn.
Reeds stond Dirk voor de verborgen triptiek en ernstig, als ging hij hier toonen
voor een minwaardig publiek, een door hem alléen geweten heiligen schat, wuifde
hij de groene sluiers weg.... keek toen bliksemsnel naar den expert.
Roerloos stond deze te kijken en Dirk meende zijn al reeds witte gezicht nog
bleeker te zien worden, terwijl de verwondering den anders zoo rappen spreker den
mond snoerde.
Toen naderde de taxateur de triptiek, deed de luiken wijder open, bekeek
nauwkeurig met het vergrootglas voor de lorgnet de figuren, zoekend naar datum
of naam in het goudgelige fond. Liep toen vóor- en achteruit, van links naar rechts,
als ware hij hier alléen aan het onderzoeken, stond weer stil te staren, te staren en
Dirk voelde achter dat gevoellooze kalk-masker het bloed sneller kloppen, zag de
stift in zijn handen trillen, en het werd hem of de kleine oogen achter de groote
concave glazen grooter werden, al grooter, ontzettend! tot ze het gezicht leken in
te
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groeien tegen de zwart borstelige brauwen aan, als uitpuilend. Al lang was het
spotlachje verdwenen van de half open lippen; zenuwachtig speelde de rechterhand
met de savonnet.
‘Awel?’ vroeg Jean hem, ‘is da' nie schoon?’
‘Imitage, pas mauvais,’ schorde het uit den als toegewrongen strot van den expert.
‘Da's 'n gods-gemeene, smerige leugen,’ vloekte Dirk dreigend.
De pastoor tril-beefde van schrik en Jean stond Brussels fransch te hakkelen:
zoo'n bruut, tu sais.
Fijntjes glimlachend bood de gedistingeerde jonker den pastoor zijne excuses
aan.
Dirk, norsch en woedend, verlegen om zijn plotsen uitval, zweeg; maar innerlijk
bedacht hij dit zoo: dat zou imitage zijn! 't zou wat; voor hem klonken daar als
mysterieuze litaniën en cantieken, de droeve lijdenszang van den dood gepijnden
Jezus.
En hij hoorde het bieden en loven niet meer.
Ruizeloos suizelde het luisterlijke licht door de stuif-wuivende duisternis.
Het meêlij-teedere nachtgeschemer droefde al over het brekend wee; blozend
rozende zonneglanzen bloeiden als vlindergewiek broos over de afneming.
Ontraadselend de geheime bedoeling en in aanbidding voor deze godsopenbaring,
hoorde hij niet meer het stemmen gewauwel achter zich, keek wezenloos met
verbijsterd starende oogen naar het doodgemartelde gele lijdenslijf van den Christus,
en het werd daar voor hem heel de duister droeve mystiek der heilige moederkerke....
Plots schrok hij wakker uit zijn overpeinzingen.
‘Dan zulle we d'r maor 'n glaoske op drienken,’ hoorde hij den zegenvierenden
Vlaam zeggen.
En ontnuchterd vroeg Dirk:
‘Wat geeft-ie d'r voor?’
‘Eèn en dertig 'onderd gulde! Vaif 'onderd francs voor ons.... stiel begot....’ dwong
Gooskens, die Dirk's open-geschreeuwden mond met de hand toe hield.
‘'IJ 'ed oe bestole! zoo waar as 't 'r 'n god leeft. We zijn er in gevlogen, dat besmoes
ik-oe.’
‘Lat 'm die strop; beschienst ver'angt-ie z'n eige d'r aan.’
‘Wij zijn gesjochte!’
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‘Gesjochte, ach wat, wees toch goochemer - hij de risico - wij de cengs....’
‘Hij de cengs - de guldes - de daalders - de - de - pampieren.... en wij de galg god-vergeê-me....’
In de pastorie betaalde de jonker, die met een rustig lachje den pastoor vroeg of
hij morgen de triptiek kon laten halen.
Dirk, met den wrok over dien afloop diep in zich, had den fijnen meneer den rug
toegekeerd en tusschen de tanden geziemd toen de expert de deur uitging.
Jean had in de herberg bij Kusters zijn geld gekregen, toen hadden die twee
hartelijk handen geschud. Maar Dirk teutte wat bij de Marie, die op stal stond, hard
hoorde hij den Jonker nog roepen:
‘Au revoir, monsieur Smijers!’
‘Knap!’ riep Dirk woedend terug.
***

Dirk probeerde de oude versleten friesche klok nieuw leven in te blazen.
Weer had Jean hem verveeld met over dien goeien Dinsdag te praten, en ten
leste was-ie de knutselkamer maar ingetrokken om van het gepoch af te zijn.
Bons! daar vloog de deur open, rang tegen het empire-buffetje dat pas gerepareerd
was:
‘Prudent donc!’ mopperde hij.
Maar vreemd keek hij Gooskens aan, die met een kop als een kreeft zoo rood
het vertrek binnen holde, een verkreukte courant als een fakkel boven zijn hoofd
wapperend:
‘Dirk!’
‘Wad 'edde?’
‘Leze! leze! zeg 'k - 'ier d'Indépendance - de triptyque - vendu! hij hakkelde en
brabbelde zenuwachtig de woorden door elkaar - vendu nom de bon Dieu.... pour
cent mille francs! o! ju! o! ju! o! ju!....’
Glimlachend keek Smijers naar den op een stoel in-elkaar gezakten Vlaam, die
zich maar aldoor met de vuist tegen den kop sloeg als een klein kind; minachtend
hoorde hij het kermen en zuchten. Toen zag hij hem weer opspringen, als een gek
de kamer
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doorhollen, dan weer stil en stampvoetend van spijt en ergernis op den grond. En
aldoor zei Dirk niets, een beetje bleeker om den neus, dat het zóó geloopen was,
als hij gedacht had. Plots gilde Jean als den schreeuwuitval van wel tien gefopte
joden:
‘Nom-de-nom-de-nom-de-nom! - foutus! volés! - Sacré nom de Dieu! volés!....
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Reisschetsen.
Door W.G. van Nouhuys.
I. Het meer van Genève.
Mont-Blanc appears, - still, snowy, and serene SHELLEY.
Het diepe blauwe meer....
Was 't niet als een wenken, een roepen van verre geweest, toen eenmaal Genève
het doel der reis werd? Hoeveel herinneringen aan lectuur van jongsaf leefden niet
op bij 't naderen - bij 't rythmisch-denderend stoomen langs duizelingwekkende
hellingen, door tunnels en over dreunende viaducten.
'k Weet dat er twee Genève's zijn,
Eén van Rousseau, éen van Calvijn

schreef eenmaal Beets. En nog andere namen klonken luid op uit het verleden. Het
meer van Genève is een van die heilige wateren,
.... langs wier oevers schimmen waren
Van Vrijheid, Schoonheid en Genie....

en waar we de stad zelve niet zullen betreden zonder te denken aan den strengen,
hierarchischen despoot, van wien een wereldbeheerschende, hervormende invloed
uitging, - een invloed zeker niet het minst gevoeld in onze lage landen aan de zee!
- of zonder dat eilandje te bezoeken, waar men staag de erinnering viert aan den
dichter-wijsgeer, die twee eeuwen na Calvijn op zoo gansche andere wijze een
vernieuwing en bevrijding predikte; - het meer zelf doet nog andere schimmen voor
ons rijzen....
Al dadelijk naast Rousseau, wiens geest het geheel omva-
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demt, de wild-romantische bard, natuur-beminnaar als hij, maar niet als hij bij haar
vindend rust en tevredenheid en harmonisch mensch-zijn; de dichter wiens
levens-smart door heel Europa werd ná-gevoeld, - zelfs het onromantisch Holland
in zijn onromantische zonen sterk beroerde! - en die het eeuwig-blauwe, het Lake
Leman, toezong in klinkende rijmen:
Rousseau - Voltaire - our Gibbon - and De Staël Leman! these names are worthy of thy shore,
Thy shore of names like these! wert thou no more,
Their memory thy remembrance would recall:
To them thy banks were lovely as to all,
But they have made them lovelier, for the lore
Of mighty minds doth hallow in the core
Of human hearts the ruin of a wall
Where dwelt the wise and wondrous; but by thee
How much more, Lake of Beauty! do we feel,
In sweetly gliding o'er thy cristal sea,
The wild glow of that not ungentle zeal,
Which of the heirs of immortality
Is proud, and makes the breath of glory real.

Het zal dan ook niemand verwonderen dat ik, na een trein-rit van uren aaneen, evenveel uren van genot door de stage afwisseling van schilderachtige uitzichten,
nu op de trotsch-breed voor den horizon zich legerende toppen van het
Jura-gebergte, dan in als plotseling zich verdiepende bekoorlijke dalen, waar de
dorpjes klein-menschelijk geknutsel leken, of snel mijlen verder in ruw-rotsige ravijnen
welks diepe diepte doorkronkeld werd van driftig-grillig geschuim, - eindelijk den
noorder-oever van het meer naderend, onwillekeurig den blik links wendde.
Zou het ginds in de diepte niet oprijzen, het kleine rots-eiland met zijn slot, waar
Rousseau zijn Julie den dood liet vinden: het oude Chillon, in welks steenen
kerkervloer Bonnivard - ook al een strijder voor vrijheid, hier niet te vergeten! - na
zijn zesjarige gevangenschap den indruk zijner voeten achterliet!....
Vergeefsch gezoek!
Al had ik de zon, wier gulle gulden schijn over de wondervolle landschappen
voortdurend met breede streepen verdoffende schaduw afwisselde urenlang, gemist
sedert wij Freiburg ver-
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lieten, - al was er daardoor over alles een verevenende grijsheid gedaald, als een
rust na heel veel beweging, - toch kwam er geen vermoeden in me dat die
somberende grijsheid, dat langzaam verdichtend gewolk nu hier als een gordijn van
stuifregen zou neerhangen tusschen hemel en aarde.
En toch - zoo was het.
De allernaaste omgeving bleef te zien, al lijnden ook dikkere regendroppels
glinsterstralen langs het wagenvenster, maar verder dan tot eenige huizen en
boomen, dan tot de glooiing van den hoogen oever vermocht geen blik door te
dringen.
Het eindelijk bereikte meer, daar vermoed, daar geweten waar die glooiing ophield,
bleef achter het teleurstellende gordijn van grijsheid verborgen.
Teleurstelling!
Was 't dan altijd zoo - en moest men den pessimisten maar niet gelijk geven, die
het verlangen zelf als het eenige genot prijzen, omdat het verwezenlijken van het
verlangen altijd verre blijft beneden de verwachting. Dit was nu het oogenblik, dagen
vooruit gezien - en wat bracht het? Zou 't niet zoo met alles gaan? Morgen wilde ik
varen over het blauwe water - wat zou er van komen?.... Ik stelde mij niet voor den
nacht te doorwaken met naar Rousseau's geliefden vogel te luisteren - allicht was
1)
die allang door de beschaving, Rousseau's vijandin, verjaagd! - maar op de
schoonheid en bekoring der dagen had ik toch gehoopt en.... gerekend.
Ik kon nog lang niet den armen gevangene van Chillon nazeggen:
I learn'd to love despair,

streefde naar berusting in mijn rustig hoekje, mij troostend met Uilenspiegels troost.
De trein poosde even te Lausanne, wendde zich toen van 't meer af als om de
Tantalus-kwelling te doen ophouden, en weldra stoomden we nu door een vruchtbare
vlakte, langs welvarend

1)

La bécassine du lac de Genève n'est point l'oiseau qu'on appelle en France du même nom.
Le chant plus vif et plus animé de la nôtre donne au lac, durant les nuits d'été, un air de vie
et de fraîcheur qui rend ses rives encore plus charmantes.
La nouvelle Héloïse.
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vriendelijke dorpen, tusschen akkers, weiden en boomgaarden, en met nu en dan
het uitzicht op een in grijsheid wijkende wijnberghelling.
Zoo waren we na nog, en nog eens ophouden, Nyon reeds voorbij, het meer weer
dichter genaderd, en nog steeds gleden de regenstralen in dicht gelijn langs de
vensters.
Ik was allengs in een stemming van berusting geraakt, wat moe van het urenlang
geschok, en begon over de aankomst te denken, verlangend uit deze engte van
dicht omsluitende wanden te komen, naar een verfrissching in een hotel·kamer,
naar mijn diner, en de uren die mij daarna nog restten in gedachte verdeelend met
half onbestemde plannen.
Zoo soesde ik en plotseling - uitroepen van mede-reizigers waarschuwden plotseling gebeurde het wonder, waaraan ik na maanden nog niet zonder emotie
aan kan terugdenken.
De grijsheid ter linkerzij werd eensklaps als opgeheven, zóó snel dat we een wolk
zich konden zien losmaken van het meer, en wijken - wijken - een wonderlijk
nevel-gevaarte, naar de andere zijde.
De trein snelde voort een helderheid tegemoet.
De regen hield op, en als witte vogels met breede vlucht zagen we in de diepte
scheepjes scheren lang het allengs blauwende water.
Nog enkele minuten, en er gleed zonneglinstering, een vochtig, geestig-tintelend
licht over 't landschap, en raakte het meer, nu plotseling metamorfozeerd onder die
beroering.
Opeens was het diep - diep blauw, met den weerschijn van schitter-witte
zwenkende zeilen.
Aan de andere zijde hemel-brand....
Boven de strenge Jura-toppen stond alles in vlam. Schitterend geel,
doorschijnende zwavel, over mijlen uitgestrektheid aan weerszijden van een scherpe
gloed-pijlen afvurende zon. En een straling van licht-vlammen blaakte het lage land,
waar alles nu scherp afgeteekend stond met zwarte schaduwen op den natten grond.
Weer trekt het meer den blik.
En nu glijdt die vrij over den glanzenden spiegel heen, naar den anderen oever,
- dan verder, hooger....
Daar in verre, wonderklaar doorschijnende verte rijst majesteitvol en breed een
kalme blankheid tegen den horizon.
Ik hoor kreten van bewondering om me heen.... de Mont-Blanc!
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Zelf sta ik als verstomd, en overweldigd door dit zoo machtig schoone, door deze
plotselinge verrijzenis van 't schoonheids-wonder.
En nog is 't niet ten volle geschied.
De pessimisten hebben ongelijk - de werkelijkheid kan de stoutste verwachting
nog overtreffen!....
De nevel is tot een zware wolk saamgeklompt in 't oosten tot aan het zenith, en
van den blanken bergtop, een voetstuk van wit graniet daar in de ongenaakbare
verte, begint een kleurenspel zich allengs te verheffen in boogbouw langs het
hemelwelf.
't Is rood en violet en geel en groen, en 't streeft in breede banen, als een machtige
toog zich spannend boven het donkere meer.
't Was nu stil geworden om mij. Allen staarden, niemand sprak. Een plechtigheid
als in een kathedraal zweefde boven het landschap; en 't hortend jakkeren der
locomotief, het denderen der wagens was een ontwijdend geluid.
Ik voelde in mijn borst een tinteling van ontroering, en in mijn hand de behoefte,
die de schoonheids-emotie wekt, om de hand te drukken van iemand, mij lief....
Mij is gemeenzaam, wie even eenzaam
Het leven verlangende slijt....

Hoog en onaantastelijk eenzaam praalde Iris....
Maar zie, daar beneden, in het meer, in den vlakken spiegel waar de afstand dien
een kristallen schijn geeft, daar beeft zacht in flauwer kleuren een vermoeden van
haar evenbeeld.
Even maar - - 't is weer weg.
En Iris verdwijnt nu ook allengs. Het laatst zie ik nog haar kleuren boven het
koel-blanke voetstuk van ijs-graniet, daar hoog en ver.
Dan verbleeken ook die.
Het westen vuurt nog - de zon is achter de bergtoppen.... weldra komt de
schemering.
Maar nooit zal ik denken aan het meer van Genève, of ik zal het zien als op dien
éénigen Augustus-avond: diep-blauw onder de wondervolle heerlijkheid van den
overspannenden kleurenboog - in een apotheoze.
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II. Zondag-ochtend.
(Neuchâtel.)
Het heeft getrild den heelen nacht door.
Door de schuin gestelde latjes der jaloezieën straalde het op van het bewegelijke
watervlak beneden - het weer-schijnsel der electrische lampen om het vierhoekig
bassin, aan de morgenzijde van het vierkante hôtel, uitgebouwd als op een
schier-eiland in het meer.
En die weerschijn heeft flikkerend gezweefd uren aaneen langs het witte plafond
boven mijn ledikant, met flauwe zij-reflexen op het rechtstreepig behangsel.
Nu moet de nacht al ver heen zijn.
Het hôtel met al zijn gasten en bedienden slaapt. Alles is doodstil rondom me.
Alleen boven me het telkens gegons van een paar vliegen, onzichtbaar.
Ik sta op, en door het open venster duw ik de massieve zonblinden naar
weerszijden weg.
Beneden ligt het water glad-donker gevlijd tusschen de stugge omwalling, met
tintelende lichtstreepen, bevend over de gansche breedte, schampschijnend langs
de stevens der speel-bootjes, als een eskadertje vertrouwelijk bijeen in zacht gedein.
Links, waar de stad moet zijn, achter de eerste, even bestraalde gebouwen, een
vormlooze donkerheid, zwaar opstaand tot den rand van den bergrug, nauw
zichtbaar. Rechts het geheimzinnig vermoeden van het meer, een gevoel van groote
ruimte, waar hoog boven de schaars besterde hemel, breed strakkend tot aan de
flauwe brokkellijn der bergen aan de overzij.
Hoe laat het wezen mag?
Een lucifer vlamt fel op, duistert een oogenblik schemerende wanden en plafond
en doet in zijn lichtkring hel glanzen de wijzer-plaat van mijn horloge op het marmeren
blad.
Vier uur.
Voor 't open venster zet ik me neer, ademend diep in de reine lucht van den
Augustus-nacht.
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Rust - rust - overal rust.... of de Zondag door deze stilte wordt voorbereid.
Loom hangt de dampkring neer, een breed gespannen effenheid, waarin geen
windje een rimpel plooit. Roerloos en geluideloos is 't alom.
Aan de overzij van de vierkante kunstmatige haven staat een groep reuzen, nog
donkerder dan 't omringende duister. 't Lijkt me als een vreemde saam-scholing in
dat voòr-dageraads-uur: heimelijken schuilgaand in lang gewaad: een bedreiging
van onheil.
Zóo zag Brutus' vakerige knaap aan zijns meesters deur de samenzweerders
zwijgend staan vóor 't eerste uchtend-krieken.
.... Hun hoeden laag getrokken over 't hoofd,
Den mantel halverwege hun gezicht,
Zoodat ik door geen blijk van uiterlijk
Ontdekken kan wie 't zijn....

Er komt allengs wat afscheiding, - 't is of de groep zich meer van de omgeving, of
elk der samenscholers, rijzig van stal, zich van de anderen loswerkt....
Aan den hemel in het blauw een vóorvoelen van grijs.
Uit de stilte van ver, eerst als bij vlagen, een ijl geluid - 't Wordt constant, verdikt allengs tot doffe dreuning.
't Klinkt luider, - helderder - verscherpt van gedreun tot gedaver....
't Daalt blijkbaar, ginds achter het hôtel, waar ik 't slechts gissen kan, van de
heuvelen af, als hoefslag en gerol van raderen.
Plotseling wordt het een geratel over straatkeien, de stilte met pijndoend geweld
als in flarden scheurend.
'k Zie snel lantaarn-bewegen voor langs een log gebouw, 't grauw front naar de
haven. In wijde gaping spalkt zich een breede poort open, met scherp geknar van
hengsels. Daar binnen, licht-geweifel over onbestemdheden, de schaduw van een
bedrijvig man.
En met breeden zwaai zwenkt de geweldige koets, - wier geratel nu het hôtel
bestormt, zoodat mijn venster rilt in zijn sponningen - en die met paarden en koetsier
een moment in
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volle zwaar-plompe werkelijkheid verschijnt onder de aanraking van het witte licht
der hooge lampen, de holle gaping van het posthuis binnen, snel verdwijnend.
De heilige stilte is ruw verstoord. Het blijft nu een doorklinken van geluiden achter
de weer gesloten deuren.
Ook aan de kade komt er beweging. Schaduwen gluipen aan de andere zijde der
haven in de richting van het meer.
Opeens - verdoffing van alles.
't Electrisch licht is uit.
Weg het gespeel der flikkeringen over 't water, weg het schamplichten der
speelbootjes, weg het weerschijn-gebeef in mijn kamer.
Het duurt even vóor de oogen weer wennen. En nu zien ze een ander licht: alom
een vaalheid van schemer.
Een droeve grijsheid heeft onopgemerkt den ganschen hemel bekleed, en achter
haar waas zijn de sterren als weg-wijkend....
Het meer, eerst buiten de waarneming gesloten door den witten nabijen schijn,
doemt uit de onwezenlijkheid van dáar-vermoeden op; wijd, doodsch-vaal tegen
verren donkeren rand.
De hooge groep der samenzweerders staat te sidderen in onrust voor den
naderenden dag, die nu een koelte vooruitzendt, waaronder het grijs-gladde water
verruwt als tot kippevel.
Een oogenblik huiver ik bij 't kil aanvoelen der ochtend-koelte. Maar dan wordt
mijn oog getrokken door een plots zich verscherpen van de grillige bergen-lijn langs
den ooster-hemel. 't Is of de flanken naar het meer gekeerd nu nog duisterder dreigen
met hun somberheid, maar daarboven, daar leeft het - daar zweeft het - en raakt
het den rand met een teeder kleursel, eerst een smalle veeg, in enkele minuten zich
verbreedend tot een klimmende, dalende lijn van parel-tinten over berg aan berg.
O zie, de morgen in haar licht-grijs kleed
Schrijdt in den dauw op gindschen top in 't oost.

En haar kleed wordt van licht-grijs, allengs purper-rood, dan na minuten aan minuten
van stil-starend wachten, meer en meer verhelderend tot blij krokus-geel.
Nu is ook het wijde water ontwaakt onder 't parelmoeren gestreel van 't jonge
licht, en de blauwe verheveling in de verte wijkt meer
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en meer naar der bergen helling, zich daar loom neervlijend en verteederend het
schaduw-donker tot een mistig waas van dauwig blauw.
Links, landwaarts, heft de stad zich op uit den schemer, met haar opeenstapeling
van witte gevels en rood-blauw-kleurige daken, al duidelijker lijnend in vier- en
driekanten tegen de terrasgewijze glooiïng; schoorsteenen als willekeurige uitstekken
tegen donkergroen brons van wollig ineenwarrelend boomengroen.
Tot populieren met zacht wuivende uiterste toppen en druk klapperende blaren
is de saamgedrongen duistere groep aan de haven-overzijde uiteen geklaard, en
de schuine wallen van 't bassin kleuren cement-grijs boven het nu staal-vervig water.
De gluipende schimmen worden menschen, mannen afdalend langs den schuinen
wal in de tegen het staal-vlak fel aftonende booten. Met schelle flikkeringen als van
gesmolten metaal kletsen de gulpen uitgehoosd water buiten boord, en het geraas
van een ketting op hout wordt met het gestommel der ingelegde riemen overgedragen
door den wind, die, met gedurige moedwillige aanraking, elkaar volgende rimpelingen
wekkend, scheert over de haven. Harder deint het kleine eskader van speel-bootjes,
dansend aan hun kettingen, en oplevend in vroolijk gewemel van rood en geel en
groen.
't Klaart overal: het jonge licht viert langs heel den hemel feest in blonde blijheid.
De ooster-horizon is boven de verre bergen als gespleten. Het krokus-geel barst
open tot een vlammen-grot en daar achterin schittert opeens de bovenrand van de
zon....
Of vuur-vingers over de bergkammen reiken, betastend de stad tegen de glooiïng,
zoo fonkelen vensterruiten en branden roode daken in felle oplaaiïng.
Maar alles beneden blijft stil - in de stil-devote verwachting van den Zondag.
En heel ver reeds op het nu koel-blauwende water glijdt de eerste roeiboot met
flikkerend riemen-gespeel, gevolgd op een afstand door nog een en nog een....
Aan de overzijde tusschen de bergen zingt schuchter klok-gelui.
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1)

Aan de broer van Lotter.
door J.B. Schepers.

Slachtoffer, één der velen van ‘'t vuil goed,’
Dat, uit beschaafdheid zeker, ginds zo woedde,
Ik zag in U de saamgeperste woede,
Om 't onrecht door geen amnestie vergoed.
'En broer te missen door 't gerecht vermoord;
Gewond aan 't oog en bijna zelf gedood;
Ternauwernood ontgaan de hongerdood;
Wie werd rechtvaardiger tot wraak gespoord!
Trillend van woede loopt U nu door 't leven:
Er moet 'en uitweg voor dat leed gezocht,
Die uitweg is: voor 't vaderland te streven
Naar vrijheid met geen schat te duur gekocht:
Geneze uw oog, word dokter en dan - ga:
Schep mee 'en groots, vereend Zuid-Afrika.
HAARLEM, 20 Mei 1903.

1)

Deze Lotter, Dokter noemen ze hem evengoed en met hetzelfde recht aan de praktijk ontleend
als Poutsma, deze Dokter Lotter dan studeerde in de mediesijnen te Edinburg, toen de oorlog
uitbrak. Toen zijn broer gevangen genomen werd, wondde 'en kogel hem aan één oog. Ter
dood veroordeeld kreeg hij de morgen van de terechtstelling de genade (?) van zeven jaar
dwangarbeid. Geboeid in 't schip gesmeten, op vuile kost, watersoep van rauwe rijst, met af
en toe dode muizen er in, getrakteerd, kwam hij aan op de Bermuda's, waar ze te veel eten
kregen om te sterven, te weinig om te leven. Als 'en gebroken, uitgemergeld man kreeg hij
amnestie en ging naar zijn vaderland terug, om van daar naar Berlijn te reizen tot heling van
zijn oog. Zo leerde ik hem kennen te Haarlem. Helaas, hij moest z'n oog missen!
(Naschrift v.d.S.).

Groot Nederland. Jaargang 1

98

Generaal Kretzinger. 'En goede veldheer.
Door J.B. Schepers.
U heb ik in mij opgenomen, als het zacht
Aanflabb'rend zomerwindje dat krioelend
Langs 't kabb'lend meer kwam dansen, hitte koelend.
Wij hadden in de stilte er naar gesmacht.
Heerlik te varen weer, weer nieuwe kracht
Van streven naar 'en doel in zich gevoelend,
Te hangen met de boot in 't nu al woelend,
Voortbruisend water! Heerlik, ongedacht!
Zo bruis ik nu ook voort langs 't meer van hoop,
Ik weet in U 'en grote kracht besloten;
Uw grootse goedheid woei mijn ziele binnen En, als ik U 'en goede veldheer doop,
Dan voel 'k eenstemmig met uw strijdgenoten,
Die weten dat met U 't Goede zal winnen.
HAARLEM, 21 Mei 1903.
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Literatuur.
C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA, Levende Steden. Londen, Amsterdam, S.L. van
Looy.
P.A.M. BOELE VAN HENSBROEK, Liefde en Leed, Amsterdam, L.J. V e e n .
W. VAN WEIDE, Zon en Nevel, 's-Gravenhage, V a n d e r H a a r & V a n
Ketel.
De heer Adama van Scheltema heeft zich al in drie bundels doen kennen als dichter
en als sociaal-democraat. Ik zeg met opzet niet als sociaal-democratisch dichter,
omdat dat iets heel anders zou zeggen.
1)
Ik heb hierop elders uitvoerig gewezen en zijn laatst verschenen dramatisch
gedicht heeft in mijn daar uitgesproken oordeel in dat opzicht weinig verandering
gebracht. Ook in dit boek toont de heer Adama van Scheltema een warm hart te
hebben voor de ellendigen in onze maatschappij, hier speciaal in een wereldstad
als Londen; ook in deze bladzijden getuigt hij van zijn verontwaardiging over sociale
wanverhoudingen en zijn geloof aan een betere toekomst.
Het zou stellig de moeite loonen, indien iemand eens een studie schreef over het
volk in de literatuur, waardoor duidelijk werden de wijzigingen, die de verhouding
van de schrijvers tot het volk in den loop van eenige eeuwen heeft ondergaan.
Het is wel hoogst opmerkelijk, dat een zooveel omvattend genie als Shakspere
volmaakt onverschillig gebleven is tegenover zijn minder bedeelde medemenschen,
tegenover de kleinen der aarde,

1)

De Nederlandsche Spectator 1901, blz. 102.
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die ook in zijn dagen, door gebrek aan weerstandsvermogen, het meest te lijden
hadden van alle staatkundige woelingen, en wier ellende hem blijkbaar geheel
onaandoenlijk vond. Uitingen van algemeene menschenliefde, gelijk in The merchant
of Venice, ze zijn zeer zeldzaam; meestal is als in Julius Caesar het geheel van zijn
werk doortrokken van een aristocratisme dat wij nu imperialisme zouden noemen.
Walt Whitman heeft hem daarom bijgezet in het mausoleum waarin we vereeren
kunnen wie niet meewerkten aan de toekomst van zijn groot volk van broederen.
Als Shakspere de aandacht schenkt aan hun klachten en hun zucht naar
1)
verbetering, dan is het om ze in John Cade te bespotten.
Al mogen we in de 17e eeuw sporadisch hier en daar, bijv. bij Molière, iets vinden
wat aan een verzet tegen slaafsche onderwerping, iets wat aan critiek op sociale
hervormingen doet denken, eerst in de 18e eeuw draagt de literatuur de duidelijke
blijken, natuurlijk vooral in Frankrijk, dat er iets woelt en werkt in hoofden en harten.
Ik spreek hier niet over wijsgeerige geschriften, die als pleidooien voor meer
rechtvaardigheid, menschelijkheid en gelijkheid, van een nieuwen geest getuigden,
maar mij bepalend tot de literatuur, wijs ik op het tal van plaatsen in Voltaire's werken,
waar de revolutionaire ideeën als de gist zijn neergelegd, die allengs de
maatschappelijke gevoelens doorzuren zal.
Is het niet merkwaardig dat Voltaire in zijn Le droit du Seigneur aan boer Mathurin
- we hebben hier den d e r d e n stand die spreekt - bij het tornen aan de rechten
der edelen, nagenoeg de woorden van Shylock in den mond legt:
... sommes-nous pas pétris
D'un seul limon, de lait comme eux nourris?
N'avons-nous pas comme eux des bras, des jambes?
Et mieux tournés, et plus forts, plus ingambes?
Une cervelle avec quoi nous pensons
Beaucoup mieux qu'eux? Car nous les attrapons.

1)

Men leze zijn toespraak in Henry VI. 4. 2. ‘Be brave then; for your captain is brave, and vows
reformation. There shald be in England seven halfpenny loaves sold for a penny, the
three-hooped pot shall have ten hoops; and I will make it fellony to drink small beer. All the
realm shall be in common...’ a.s.o.
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En dan met het besef van numerieke kracht:
De voir toujours qu'une seule personne
Commande en maitre à tous ses compagnons,
Comme un berger fait tondre ses moutons.
Quand je suis seul, à tout cela je pense
Profondément. Je vois notre naissance
Et notre mort, à la ville, au hameau,
Se ressembler comme deux gouttes d'eau.
Je n'en vois pas la raison: ça tourmente.

Zou niet Beaumarchais in zijn Mariage de Figaro het onderwerp na tweeëntwintig
jaar opnieuw voor 't voetlicht brengen, en veel meer gepeperd met moedwilligen
spot. Hij zette Voltaire's werk voort. Had bij dezen Le Bailli gezegd: ‘c'est à nous à
nous soumettre aux lois qu'on nous a faites,’ - Suzanne zal het met nadruk herhalen:
‘Les plus forts ont fait la loi,’ en Figaro, niet minder dan Mathurin gelijkheid preekend,
spot heel wat venijniger: ‘Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si
fier! Qu' avez-vous fait pour tant de biens?... Vous vous êtes donné la peine de
naître, et rien de plus.’!
Als Marceline verzucht: ‘... traitées en mineures pour nos biens, punies en
majeures pour nos fautes’... dan is 't of we een klacht van onze dagen hooren.
Maar al tien jaar vroeger had Bartholo in Le barbier de Séville het standpunt van
den meester, van den meerdere, van den hooger geplaatste, tegenover de minderen
duidelijk genoeg gehekeld in zijn toespraak tot zijn bedienden: ‘De la justice! C'est
bon entre vous autres misérables, la justice! Je suis votre maître, moi, pour avoir
toujours raison.’
‘Vous autres misérables...’ we kunnen het woordelijk opnemen. Het gevoel voor
de ellende en de ellendigen, het besef van het groote onrecht, de ten hemel
schreiende wanverhoudingen, werd meer en meer wakker, vond zijn uiting ook in
de literatuur. En het is wel teekenend voor den geest des tijds, dat een schrijver als
Louvet de Couvray in 1787, aan het begin van zijn frivolen roman, - die wel ver blijft
van het beoogen eener humanitaire strekking! - zich niet weerhouden kan te spreken
over de ellende te Parijs.
‘Ce fut en octobre 1783, que nous entrâmes dans la capitale par le faubourg
Saint-Marceau. Je cherchais cette ville superbe dont j'avais lu de si brillantes
descriptions. Je voyais de laides chaumières
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très hautes, de longues rues très étroites, des malheureux couverts de haillons, une
foule d'enfants presque nus; je voyais la population nombreuse et l'horrible misère.’
Den volgenden dag komt hij in het weelde-kwartier der paleizen, en staat verbaasd.
‘Tout à coup je me rappelai ce quartier de la veille, et mon étonnement s'accrut;
je ne comprenais pas comment il se pouvait qu'une méme enceinte refermât des
objets si différents; l'expérience ne m'avait pas encore appris que partout les palais
cachent les chaumières, que le luxe produit la misère, et que de la grande opulence
d'un seul naît toujours l'extrême pauvreté de plusieurs.’
Zoo staan we midden in sociale beschouwingen, op een plaats waar we die wel
allerlaatst verwachten zouden - overtuigend bewijs dat het sociaal gevoel aan 't
ontwaken was. In de negentiende eeuw zou het zich in de literatuur blijvend
openbaren. Meer en meer zou het zoolang ook in maatschappelijken zin
verwaarloosde volk in de letteren een plaats innemen, zóó zelfs dat het de andere
standen er uit verdringt. De werkmanskiel verdringt de frak, van de salon gaan we
op straat, in de fabriek, in de kroeg.
Dat de romantiek het volk op haar eigenaardige wijze behandelde, we weten het.
Ze voerde ons niet in het maatschappelijk slijk, als ze niet vooruit wist er parelen te
vinden. Haar volk is er een van edelaardige wezens, deugd in lompen, lief-vrome
armen tegenover slechte rijken. Haar bedoelen was goed, maar uit overmaat van
bedoelen verwaarloosde zij de realiteit, en deed zichzelve daarmee den dood. Wat
zij van het volk gaf was een caricatuur.
Naturalisme en realisme moesten komen om aan het lang miskende of
niet-gekende recht te doen. Het sociaal gevoel begon in de kunst eindelijk eerbied
te krijgen voor de werkelijkheid, durfde het leven zien zooals het aan den onbevangen
waarnemer zich vertoont. Geen mooi-doenerij meer, geen oppoetsen of polijsten,
geen gewilde tegenstellingen of romantisch bedachte verwikkelingen, - interessant
was die realiteit als elke andere, zoodra ze gezien werd door een artiest. En het
zoo goed als onontgonnen terrein trok tal van artiesten aan.
Gevoel voor het volksleven gaf ook in onze eigen letteren het aanzijn aan een
nieuwe literatuur. Wat gevierde schrijvers als Cremers e.a. als boer en werkman
gegeven hadden, was een onbezielde abstractie, een conventioneele leugen.
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En wie na hen kwamen maakten hun studies met heel wat meer eerbied voor de
werkelijkheid.
Ik behoef wel geen namen te noemen: in onze literatuur van recenten datum zijn
de bewijzen voor deze bewering voor 't grijpen. Maar ik moet vooral op één
belangrijke onderscheiding wijzen, die mij vanzelf terugbrengt tot het uitgangspunt
van mijn redeneering.
Met hoeveel gevoel en liefde voor die realiteit van 't volksleven, met hoeveel
verontwaardiging over misstanden, hoeveel meelijden voor verongelijkten, bleef
toch de kunst er een van boven af.
Het bleef een voelen vóor, niet een voelen vàn die realiteit.
En dit maakt een groot verschil.
De werken van Heyermans, mevr. Roland Holst e.a., ook de gedichten van Adama
van Scheltema zijn vol van het eerste. Maar wat in Amerika Walt Whitman, in Italië
Ada Negri gaf - een kunst, voortkomend uit het volksleven zelve, - dat heeft in ons
land voor mijn gevoel tot nog toe alleen Querido gegeven met zijn Levensgang.
Lezen we het gedicht Londen van Adama van Scheltema, dan voelen we dien
schrijver op volmaakt hetzelfde standpunt, in volmaakt dezelfde verhouding tot de
daar waargenomen ellende, als Louvet de Couvray tot die van Parijs in 1787. Zijn
gevoel is alleen niet zoo voorbijgaande, is heviger, hij reageert erop in een gedicht
van langen adem - maar.... de a a r d van het gevoel is dezelfde. Dat wil zeggen:
hij heeft de ellende niet ondergaan, en zijn reageeren is niet dat van den mensch
in den kunstenaar, die de bitterheid van dat leed aan eigen lijf en ziel ondervonden
heeft, - hij heeft er buiten gestaan en, hoe hevig zijn aandoeningen ook geweest
zijn, hij is er buiten gebléven. Zijn kunst is dus evenmin proletarische kunst als die
in zijn vorige bundels, en het verzet, in zijn verzen geuit, zij het een spontane reactie,
is toch een reactie als gevolg van meelijden en rechtvaardigheids-begrippen van
boven af.
Adama van Scheltema is dichter: hij heeft het in zijn vroeger werk voldingend
bewezen. Alleen is het jammer dat hij niet wat meer artiest is, dat hij niet meer zorg
besteedt aan de techniek van zijn werk. Misschien is het volstrekt niet zoo - maar
hij maakt den indruk of hij zoo maar van zijn pen wegschrijft, zich te vreden stellend
met een ten-naaste-bij, als 't hem niet terstond gelukt de juiste, op de schoone
formuleering te vinden voor gevoel of gedachte, gevoel-en-gedachte.
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Want dat de gedachte in dit gedicht ook haar aandeel heeft, blijkt dadelijk uit het
motto van J. Dietzgen, waarin een filozofische idee is neergelegd over de functie
der rede als onderscheidings-vermogen, en het alles in alles vinden, alles uit alles
scheppen van den dichter. Ik meen dat Goethe het inniger en duidelijker gezegd
heeft, maar herinner me op dit oogenblik niet goed waar.
De dichter noemt zijn werk een dramatisch gedicht. Waarom, is mij niet recht
duidelijk. 't Zijn dialogen tusschen De Vreemdeling en De Tijd, in drie afdeelingen:
I. De Inkomst, II. De Straat, III. De Mist, maar, al is er eenige beweging in de
afwisselende gemoedsstemmingen van den vreemdeling, iets dramatisch in den
zin van conflict-bewogenheid heb ik niet opgemerkt.
De voorstelling is dat de vreemdeling zich waagt op den nek, tusschen de
vleugelen van den Tijd:
Neem gij mij dan! Hier is mijn leege hart!
Uw adem blaast mijn haren al te bergen,
Mijn voeten vlammen op uw brandend spoor 'k Wil de angstige begeerte niet verbergen
Met u den tocht naar Londen aan te gaan!
Gevreesde gids! bescherm mijn zwak gebeente,
Zwaai gij mij op uw kromme hals! Ik wil
Uw wereld en haar wankelend gesteente,
Haar rotte staat, onder u rooken zien!
Ik wil uw lijf onder mijn lichaam voelen
Om uit uw heete zweet weer op te staan
En me aan de avondwinden af te koelen! - Welaan welaan - ga gij geweldig voor!

Er is iets onklaars in deze voorstelling. We behoeven een dichter niet van woord tot
woord na te rekenen, een gedicht is geen betoog, maar er moet toch een zekere
helderheid zijn in de voorstelling, zoodat we het door hem geschapene zien, er de
realiteit van voèlen. En nu vraag ik me al lezend af: was het wel een gelukkige
gedachte van den heer Van Scheltema om den tijd te verpersoonlijken als een
gevleugeld wezen, dat we n a a r w i l l e k e u r bestijgen. Is dit niet in hooge mate
onlogisch en geeft het onlogische dezer voorstelling niet iets gewrongens telkens
weer aan den dialoog?
Hoe moet ik mij de dichterlijke vizie droomen der regels:
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Ik wil uw lijf onder mijn lichaam voelen
Om uit uw heete zweet weer op te staan
En me aan de avondwinden af te koelen!...?

In het antwoord van den Tijd is veel schoons:
Klim op mijn rug, tusschen mijn beide vlerken!
Uw haren blaast de vlugge wind al plat,
Uw moede voeten zullen 't vuur niet merken
Waardoor mijn uitgespannen vleugels gaan, En laat u weldra met den dag ter ruste. -------------Wij ijlen langs een zacht golvige wei
Die van de bleeke, nevelige kusten
Heur sluimerende helling verder voert.
Het donker wollig vee ligt nog te keuvlen
Of peinst den ingezonken avond na Morgen gaat het aan 't spit! Daar zijn de heuvlen
Tot een oud dorp gedaald, - een dunne reep
Van goud zit aan de stille torenklokken Maar hier heeft ons de nacht al ingehaald
En dekt het dorp onder zijn donkre vlokken.
Het was een voorburg van de groote stad, Zoo heeft ze er meer als afgebrande harten,
Als uitgezogen vliegen om een web.

In de door mij gecursiveerde woorden hebt ge den dichter op zijn zwakst. Ze zijn
de illlustratie van wat ik boven noemde het maar neerschrijven van wat het eerst
invalt. En dikwijls bederft hij daarmee - evenals hier - zooveel. Híj zou, zijn vizie in
beeld brengend, dit juist heel gelukkig doen met Londen en haar omliggende
voorsteden (ik laat de juistheid der vergelijking daar, kom alleen op het
dichterlijk-beeldende) te vergelijken met een spin, die uitgezogen vliegen aan den
rand van haar web heeft, en bederft den indruk daarvan geheel door die lamme,
niets zeggende tusschenvoeging: ‘als afgebrande harten.’
Dit nu en dan smakelooze, wat zijn eerste bundels ontsierde, blijft dezen dichter
nog telkens in den weg komen, en doet aan details van zijn werk veel schade.
En te meer jammer is dit, omdat hij in zijn gelukkigste oogenblikken een
schoonheid van uitdrukking weet te bereiken, die het verdienstelijk werk van
middelmatigen mijlen-ver achter zich laat.
Zoo zegt hij van het licht-gewemel boven Londen in den nacht:
Dat is de bruidsboeket van hel en hemel
Die elke nacht ruischend te branden staat!
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Of elders:
Boven mijn vlerken staat de steile nacht
Met al zijn zuiver licht...

Hoor dit begin van den tweeden zang:
Waak op! de dag staat wagewijd
Met al zijn sluizen open, 't leven rijdt
En jaagt en davert door de volle straten
En loopt aan 't licht uit alle donkre gaten
En schuimt als bier en grijnst zijn luide lach
Aan elk verdroomd gelaat!

dat, met zijn rijkdom van elkaar wild verdringende beelden aan Shakspere doet
denken.
Zoo ziet hij Londen's duizenden schoorsteenen in droeve actie:
Zij weven mee aan 't zware, zwarte laken
Dat van de afgesloten huizen hangt,
Dat golvend valt om alle donkre daken,
Dat langzaam valt om elk wanhopig hart.

Zoo geeft Londen in den mist hem deze visie:
't Is alles nat, De pijlers van den hemel staan te roesten
Als ijzers om een graf.

In dergelijke verrassende grepen en vondsten overtuigt de dichter ons telkens weer
van zijn oorspronkelijkheid.
Het minste treft hij mij, waar hij zich aan zijn programma houdt. In het tweede
gedeelte, Op Straat, laat hij ons de ellende zien in enkele typen. Maar hierin heeft
hij weinig individueels, dat oude onderwerp wordt maar weinig vernieuwd. In de
opsomming, uitteraard incompleet, komt juist het meest uit, dat de waarneming niet
van binnen, maar van buiten uit geschiedde. Al getuigt de Vreemdeling:
Mijn hart hangt in mijn keel en mijn lamlendig
Lijf is vol tranen en vol van geklaag,

wij moeten, bij het lezen van die ellende-detailleering te veel met onze eigen deernis
met die toestanden op zichzelve te rade gaan,
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om er veel voor te voelen. Hier reikt des dichters gaaf niet toe.
Een geestig-vlugge schildering geeft hij van de kleine krantenverkoopers.
Dat zijn mijn spreeuwen,
Mijn eigen zwarte vlugge vogeltjes: De kleine krantenroepers! zie zij hangen
Achter de uren van de gouden klok!
Zij vliegen voort langs al de grauwe lange
Straten, tjilpend gedreven door de angst
Om 't geld - om te verkoopen wat daarbuiten,
Wat elk uur in de wereld is gebeurd.
Hoort gij niet meer hun ongedurig fluiten Voort is de kleine vlucht door 't dichte volk.

In het derde gedeelte krijgen wij Londen in dikken mist, en in dat gedeelte heeft de
dichter m.i. het meest bereikt. Er is iets zwaars, sombers, suggestiefs in de meeste
dezer verzen, een vizie van huiveringwekkende donkerheid over smoor-broeiig
leven beneden. Ook gaat het gedicht daar in het breede, waar hij de groote
tijdskwalen in symbolen ziet.
Het is vooral waar twee groote gevaarten den Tijd in zijn vlucht de baan versperren:
de Westminster Abbey en het Parlementshuis met de vlag. Hier zijn de twee plagen
- het Kruis en de Vlag:
twee idealen:
Die van benee hun gouden standaard hieven
Tot boven aan de zon! Als hagel kwam
Hun goud terug! - Het zijn twee donkere dieven
Voor wie het liefste niet meer veilig is.

En nu gaat hij voort met de klacht, hoe jammerlijk beide symbolen van verheven
menschelijke gevoelens verlaagd zijn tot allerlei slechte doeleinden, hoe een vloek
werd wat ten zegen moest strekken, hoe eigenbaat en roofzucht, haat en nijd, leugen
en bedrog misbruikten het edele en heilige.
Maar de Tijd, die klaagt, is ook de Tijd die vertroost, die hoopt en gelooft. Een
toekomst ligt voor hem, waarin veel leed, veel onrecht wordt goedgemaakt.
... uit de bittre, kleine zwarte pitten
Groeit weer op nieuw de sappig, zoete vrucht.
--------------
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Zoo rijst uit deze zwarte deerlijk slechte
Akker des levens eens weer 't juichend graan!
Zoo bloeit eenmaal opnieuw het blonde koren
Bij al de bloemen van mijn liefde omhoog!

Bij het samenvatten van al de indrukken, kom ik tot het besluit dat dit Londen de
arbeid is van een dichter, wiens taalvermogen en woordkunst vooralsnog niet
volstaan voor de hevigheid van zijn gevoel en den rijkdom zijner fantazie, welke
telkens weer oorspronkelijke verbeeldingen in hem wekt voor het gevoelde en
waargenomene.
Daardoor is dit gedicht nog een benadering gebleven van zijn bedoeling, en lijden
verschillende gedeelten door gebrek aan harmonie en schoonheid, door onzuiverheid
van uitdrukking. Ware dit het eerste werk van den heer Adama van Scheltema, we
zouden kunnen spreken van een belofte - - nu het zijn vierde is en we in alle vier
steeds dezelfde zwakheden blijven opmerken, lijkt de twijfel gebillijkt, of hij, ondanks
zijn onbetwistbare oorspronkelijkheid, onze literatuur nog eens met een meesterstuk
verrijken zal.
In vergelijking met het gedicht van Adama van Scheltema is de bundel Liefde en
Leed, van P.A.M. Boele van Hensbroek, grootendeels subjectief. Tegenover
univerzeele, altruïstische poëzie zou men dit egoïstische kunnen noemen, lyriek
zich bewegend voortdurend in den kring van eigen zieleleven.
Dat ik hiermee op zichzelf geen achteruitzetting bedoel, behoef ik wel niet te
verzekeren. Onder de zuiver lyrische dichters zijn er geweest, wier namen leven
over vele grensscheidingen van eeuwen heen!
Boele van Hensbroek is een gevoelig man, iemand die het leven niet als een koel
waarnemer doorgaat, maar die er zijn ziel aan geeft, ontvankelijk als hij is voor
allerlei indrukken. En als die indrukken diep zijn, zoodat ze hem innig beroeren, dan
laten ze hem geen rust vóór hij aan de stemming van vreugde of smart uiting heeft
gegeven, vóór de reactie op de ondergane levenservaring, op de emotie die hem
schokte, in een gedicht is belichaamd.
Zoo zijn deze gedichten dan voor het grootste deel stemmingsuitingen. We kunnen
er op aan, en de toon van oprechtheid is
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in deze gedichten onmiskenbaar, dat hij zich niet als dichter verlustigt in gewaande
vreugde, of zich bedroeft door zelf-gekweekt leed. Alles is ècht - en de
aantrekkelijkheid van dit boekje bestaat dan ook voor een groot deel in die èchtheid.
't Zijn uitingen van een gevoelig mensch, en met recht kan hij zijn vrienden zeggen
bij 't toereiken van dezen bundel:
Hun zij dat klankrijk levensbeeld
Eens vriends gewijd.

Inderdaad is het in zijn afwisseling een stuk levensgeschiedenis, histoire intime, en
voor de vrienden een stellig zeer te waardeeren geschenk.
Natuurlijk staat de critiek op een ander standpunt. Deze kent vrienden noch
vijanden in den gewonen zin. Voor haar blijft een bundel poëzie een voorwerp van
genot zoo mogelijk, van onderzoek, van studie en beoordeeling in elk geval.
Zij ook leert den schrijver van dit boekje kennen als een gevoelig, voor
verschillende indrukken zeer ontvankelijk man. Maar tevens kent zij in hem den
dichterlijken beoefenaar der letteren, die niet zonder nadeel - voor eigen
oorspronkelijkheid althans! - de gedichten van vele dichters gelezen heeft. En die,
bewust of onbewust, aan de bekoring van hun versvormen in eigen verzen nogal
eens tol betaalt. En 't is gevaarlijk als die vorm ons dan zoo heel duidelijk naar een
voorganger met grooten naam wijst. Lang niet het minste in dit boekje is Las Huelgas.
In het klooster van Las Huelgas
In den biechtstoel zat de priester.
Fluistrend spreekt de biechtelinge
Van de wereld, van haar zonde... enz.

maar is het niet onvermijdelijk dat we aan Heine denken, en dat het Boele van
Hensbroek schade doet àls we aan Heine denken?
Zoo vind ik op blz. 122 deze ritornel:

Aan een Slapelooze.
Gij, die op 't kussen
Wentelt het hoofdje in slapelooze wake,
Laat mij met zoeten zang in slaap u sussen.
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Ik heb bevolen,
Aan mijn slavinnen, blanke, slanke feeën:
Spreidt haar een geurig leger van violen.
Dan zal zij komen,
De slaapgodin, met hare schoone dochteren,
Die heerschen in het rijk der blonde droomen.
Zij zal u sussen
In zoeten slaap. - Als de oogjes zijn gesloten,
Zal ik, als eenig loon, ze zachtkens kussen.

Ik aarzel niet dit een model van bevallige zangerige metriek te roemen. Het zacht
gedein der vloeiende verzen draagt zoo licht de zacht-liefelijke gedachten.
Doch die vorm en dat ‘spreiden van een geurig leger van violen’ samen, herinnerde
mij tevens aan een zeer melodieus liedje van Rückert, met dit begin-couplet:
Blüthe der Mandeln!
Du fliegst dem Lenz voraus, und streust im Winde
Dich auf die Pfade, wo sein Fusz soll wandeln.

Maar - zoo hoor ik zeggen - 't is toch ondoenlijk voor een dichter om voor al zijn
verzen geheel nieuwe vormen te vinden. Ik beaam dit ten volle. Alleen moet ik nader
verklaren, waarom het voor een dichter als Boele van Hensbroek gevaarlijk is als
zijn verzen aan die van anderen doen denken. Welnu - omdat hij mist wat aan het
werk van Adama van Scheltema, ondanks gebrekkige, soms leelijke techniek, iets
eigenaardigs geeft: het sterk oorspronkelijke, waardoor vanzelf de meest gebruikte
vorm tot een treffende nieuwheid en frischheid verjongt.
Boele's gedichten zijn voor 't meerendeel zangerig, - 't zou mij niet verwonderen
als musici, gelijk al meer geschied is, het bundeltje plunderden voor tekst ter
compozitie, - maar 't gebeurt zelden dat ze ons plotseling verrassen met een zuiver
individueele wending, met een nieuw beeld, met een oorspronkelijke expressie.
Wat ze daarbij dikwijls schade doet, is het gebrek aan wat ik zou willen noemen,
vasthoudings-vermogen van den dichter. Ik bedoel hiermee dit. Als hij zich neerzet
om een stemming weer te geven, dan is het of op sommige oogenblikken hij zelf
uit die
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stemming raakt, en de dan noodzakelijk ontstaande hiaten maar met, op zich zelf
in metrum en rijm passende, woorden vult, die echter de stemming geheel en al
loslaten, en ons ergo òntstemmen. 't Is voor ons gevoel of die woorden dan maar
stoplappen zijn. Neem eens een couplet als 't volgende:
't Is stil, doodstil. Natuur viert lachend feest.
In 't blonde duin rijzen de slanke dennen
Omhoog naar 't vlekloos reine blauw der lucht.
Niets stoort de stilte dan een zacht gerucht,
Een ruischen, of in weelderigen lust
De takken tot elkaar van liefde fluistren,
De zon heel d'aarde in den sluimer kust.

De dichter wil daarin ons suggereeren de zomerstilte onder de dennen op een
zonnigen middag. En daar zijn gelukkige regels, suggestieve woordschikkingen,
daar is een welluidendheid in het geheel. Maar het verwondert me juist daarom te
meer, dat de schrijver niet geweten heeft hoe in het begin-vers storend is dat: ‘Natuur
viert lachend feest,’ direct na: ‘'t Is stil, doodstil.’ Opeens verbreekt hij zelf de stilte
door dat ‘lachende feestvieren,’ dat misplaatst is in de suizelende stilte van een
dennenbosch.
Een kleinigheid is, dat ik de dennen liever ‘v a n 't blonde duin’ omhoog zag rijzen,
dan i n . Ook lijkt me b l o n d voor een met dennen begroeid duin niet het rechte
epitheton. Iets storends ook dat ‘reine blauw d e r lucht,’ omdat het de impressie
als in tweeën breekt: het blauw en de lucht als verschillende waarnemingen, terwijl
't als vizie natuurlijk één is.
Wil een dergelijke schildering een sterken indruk maken, dan moet de auteur zelf
zóo muurvast in de stemming zijn, dat zijn woorden alle samen juist die stemming
weergeven, en niet een ten-naaste-bij ervan.
Soms benadeelt de dichter den indruk van zijn werk, door dien te anticipeeren.
Zoo, wanneer hij gedichten als Winter aan het Strand en Aan het Strand aldus
begint:
Ontzettend is het dwalen langs het strand. -

of:
't Is mooi aan 't strand.

Immers we moeten nu uit wat volgt in 't eerste geval de vizie,
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de sensatie van iets ontzettends, in het tweede van iets moois krijgen. En 't is niet
gewenscht dat de auteur ons daar door een zoo heel familjaar klinkende mededeeling
op voorbereidt.
Er is nog iets wat Boele van Hensbroek in den weg staat als lyricus. Hij is wat
veel man-van-gedachte. Zijn stemmingen zijn maar zelden zuivere
gemoedsstemmingen. Meestal houden ze een sterk verband met meeningen, met
bedenkingen en overwegingen van allerlei aard.
Hoe dit schaden kan juist in zijn meest doorvoelde werk, blijkt uit dit fragment:
't Was doodstil in de kamer. Op het bed
Lag in de volle najaarszon ons kind.
Het middagklokje klepte een requiem.
De zon droeg op haar gouden stralen meê
Den laatsten ademtocht van wat een mensch
Eens wezen zou.
Wij zaten stil ter neer;
En voor het venster stond, het oog gericht
Naar 't stralend wereld-oog, naar 't eeuwig licht
De liefdezuster met gevouwen handen
En bad.

Licht men de door mij gecursiveerde woorden er uit, dan verwijdert men het
bespiegelende, dat hier voor mijn gevoel uit den toon valt.
Ik voel het haast als een profanatie op die wijze te schrijven over juist deze van
zijn gedichten, waarin de grootste droefenis zich heeft uitgesproken.
De warmste sympathie en het innigste meelijden mogen echter geen bedenkingen
doen terughouden, welke aan die smàrt niet raken willen, maar alleen den kunstvorm
bedoelen, waarin die smart zich geuit heeft.
Het sympathie-wekkende is hier - evenals indertijd in Honigh's Geen Zomer, - de
aanvoeling van het èchte leed als kern van de verzen. Maar in de u i t d r u k k i n g
van dat leed mis ik soms het intensieve, dat door de schoonheid als een machtige
ontroering over ons moet komen.
Zóo in dit gedichtje, herdenkend oogenblikken van schrijnende smart, is de situatie
op zichzelf aangrijpender dan de expressie.
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Des avonds! - O laat ik het niet gedenken Lag hij daar stil. 'k Benijdde hem bijna
Die ruste, boven menschlijk zijn verheven.
Grootsche gedachte, zonder wederga!
En menigmalen ben 'k tot hem gekomen,
Der vrienden bloemen spreidend om zijn hoofd.
Nog altijd dacht ik: 't Zijn hem geurige droomen. Kon ik gelooven, dat het was verdoofd?
En telkens legde ik krans bij kransen neder
En telkens blikte ik op zijn lieve hoofd;
En als 'k begreep: Neen, nimmer keert hij weder,
Benijdde 'k hem, die aan een wêerzien g'looft.

De zuiverste uiting in dit aandoenlijk gedeelte acht ik de twee kwatrijnen van het
sonnet op blz. 59:
Zooals een mensch die langs een kruisweg schrijdt,
Bij elke statie nederknielt en 't hart
Gepijnd voelt bij het denken aan de smart,
Die Christus leed, en hij nu met hem lijdt.
Zoo ga ik nu het lange leven door,
En elke plek die eens zijn voet betrad,
Waar hij genoot, dien i k heb liefgehad,
Komt me als een statie van m i j n kruisweg voor.

Er is in verschillende gedichten die afwisseling van bespiegeling en lyriek, redeneeren
en zingen, die maakt dat er maar zelden een zuiver harmonisch geheel tot stand
kwam.
Wel vinden we er in een mènsch, die zich geheel geeft, die er niet aan denkt om
een gedachte te verzwijgen, als ze hem midden in eenige zangerige regels te binnen
schiet, in wien geest en gemoed, even bewegelijk, om de beurt aan 't woord zijn.
Eigenaardig komt dat bijv. uit in Venetië.
Eerst hooren we den zanger:
U, wondre stad, drijvend op 't watervlak
Zooals de blanke zwanen donzig doen,
Zich koestrend in den gullen zonneschijn!
U, rimpellooze zee, als zooveel zwanen
Van marmersteen, blanke paleizen dragend!
U groet mijn lied!
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Zuiver lyriek. Met geestdrift heft hij den lof aan van Venetië's schoon. We luisteren
naar wat komen gaat. Maar opeens daalt de stem, verandert van tempo, staakt den
zang, begint te spreken:
Ik wachtte slechts den dood
Te zien toen ik u naderde; ik dacht

en die gedachte is dichterlijk:
Een schoone Ophelia in haar vloeibaar graf
Neêr te zien liggen. Maar de zonne scheen;
En waar de zon schijnt heerscht nooit dood alleen.

Voelt niet ieder, hoe ver we hier van het begin af zijn? En hoe zuiver redeneerend
wordt het spreken nu:
Verbleekt, ja, is uw dogendiadeem,
Verflauwd de kracht, die eens het boek verhief
In leeuwenklauw. - Maar hoeveel rest u niet?

Klinkt dit laatste niet als een banaal troost-frazetje?
Toch is het dat niet, is het voor den spreker deze overgang tot twee heel wat
hooger gestemde strofen, waarin de lof van het hedendaagsche Venetië bezongen
wordt. De eerste luidt aldus:
Nòg dolen op uw Piazza Portia's
Met 't gulden haar van Titiaan. Nòg weerklinkt
Der gondelieren levendig geroep
Langs de Lagunen als de forsche zwaai
De gondel zwieren doet. Nòg droomt men zich
Een paradijs van liefde en zoet genucht,
Als, drijvend onder flonkrend sterrenlicht,
De zang der suonatori zich vermengt
Met 't koelend liefdesmurmlen, waar de vloed
Der zuidernachten 't kussen meê begroet.

Dat is Boele op zijn best.
Het ligt voorzeker aan de tweeslachtigheid waarop ik wees, dat hij talent bezit
voor een zekere soort poëzie, die bespiegeling en gevoel vereenigt, waarin ze
samenwerken tot een indruk op verstand en hart: ik bedoel de didactiek. Niet in den
beperkten zin van het leerdicht, van wijsheid-op-rijm, maar didactiek bedoeld als
de eigenaardige, harmonische samenwerking van gevoel en gedachte, aandoening
en ervaring, suggestie en wijsheid, in een geheel van goed-klinkende taal.
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Als een voorbeeld van wat deze dichter in dat genre vermag, kies ik het gedichtje
Alleen? waar ik tevens deze bespreking mee besluit.
Zoo gij uw liefde kennen wilt,
Ga dan alleen, alleen uit in de dreven,
Waar 't al u nieuws, u ongeziens moet geven,
Ver in de stilt.
Als gij de zilvren bergen rijzen ziet,
En als uw blik weidt over blauwe meren,
Vraag dan uzelv' of ge alles kunt ontberen
Wat ge achterliet?
Vraag dan uzelven of ge alleenig zijt,
Dan of gij onbewust hebt meêgenomen
Uw stoutste wenschen en uw liefste droomen
Van zaligheid?
Zie, op het meer drijft zacht uw liefste wensch,
En op den bergtop troont uw stoutst begeeren.
Geen verre tocht zal u ontberen leeren,
U ‘d' ouden mensch’!

Over den heer W. van Weide acht ik het geraden kort te zijn. Ik voel me met zijn
verzen niet op mijn gemak. Ik vraag me elk oogenblik af: ernst of kortswijl? - vrees
dat hij me voor den gek wil houden. 't Lijkt een heel boek parodieën op verzen,
parodieën, zooals Lodewijk Mulder door Janus van Venne voor den vuist liet
opsnijden. Aan dien Janus wisten we precies wat we hadden, - als de heer Van
Weide me een couplet voorzet als:
De lotosbloeme fluistert in het avondzwijgen En drinkt een zilveren sprei

Werkelijk, lezer, het stáát er, op blz. 32: een z i l v e r e n s p r e i .
Van nachtelijke zangen die zingende zijgen
Op kelken in nachtlijke Wij!

ik zeg, als de heer Van Weide met een ernstig gezicht me zóó iets voorzet, dan voel
ik even naar mijn voorhoofd, en prevel: ‘ben i k nou.... of j i j ?’
'k Waag me liever maar niet aan een beoordeeling en vergenoeg me met mijn
lezers nog één staaltje mee te deelen van deze ‘gevaarlijke’ poëzie.
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De Groote Beer.
De Groote Beer, het sterren-zevental,
Ziet zeven-oogig in het maanlicht meer; En lacht en licht als lichtjes op het meer;
Bij golfjesstijgen en bij nederval.
Doch nu bij 't licht' en lonken van de zee,
En 't oogenknippen van de sterren zeven Komt mij het beeld der liefde rijzend zweven,
't Bedrieglijk beeld, dat ook die knipjes deê.
De lonkjes, die in 't oogelachen zwommen!
En traantjes die als paarlen moesten duiden
Van waarheids-spiegels die in 't ooge glommen!
Zooals de Beer in lachen en in lonken,
Zoo moog' onwankelbaar uw woordjes luiden,
Die fluisterend-zoet mij in het harte zonken.
Voor copie conform.

W.G.v.N.
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Bibliografie.
Over Boeken en Schrijvers.
Subjectieve Opstellen, door ANNA DE SAVORNIN LOHMAN. Amsterdam, P.N. v a n
K a m p e n & Z o o n . - Dit boek is in allen deele een zonderling boek. Reeds de
ondertitel doet meesmuilen. ‘Subjectieve Opstellen.’ Volslagen overbodige
mededeeling! Wie toch ook maar éénmaal iets van Anna de Savornin Lohman heeft
gelezen, weet heel goed, dat deze schrijfster in het geheel niet in staat is om hare
sympathieën en antipathieën buiten het geding te stellen. Er is bij haar niet slechts
geen sprake van objectiviteit, maar zelfs niet van de meest bescheiden poging om
objectief te zijn.
Het ‘voorwoord’ brengt ons in een' nog eigenaardiger gedachtenen gevoelskring.
Luister maar:
‘Ik vestig de aandacht van het publiek er op, dat in dezen bundel gesproken wordt
(soms op zeer “oneerbiedige” wijze) over “de” critiek en “de” critici van vele onzer
voornaamste couranten en tijdschriften.
Wie dus “critiek” tegenkomt over dit boek in de “toonaangevende” bladen en
tijdschriften, die zij vooraf onderricht, dat die critiek wordt uitgeoefend dóór de in dit
boek behandelde personen en auteurs.’
Vreemd, nietwaar? Eene kampvechtster - want dat is zij toch? -, die zich vooraf
de hulp tracht te verzekeren van het groote publiek, voor het geval kritici haar onder
het mes zouden willen nemen. Een ieder, die een ongunstig oordeel over den bundel
opstellen mocht vellen, is partijdig. Daar komt ongeveer de beteekenis van den
korten proloog op neêr. Met zulke prologen vangt men katten.
Ontwaart men, dat de opstellen zelve niets dan kritieken zijn, waaronder
vernietigend bedoelde en zeer onheusche, dan komt men niet over de verbazing
heen. Hoe nu? Moet het publiek al bij voorbaat vertrouwen stellen in de
oordeelvellingen van Anna de Savornin Lohman en die van anderen met
wantrouwende oogen aanzien?
Er is niet zelden beweerd, dat vrouwelijke auteurs allerminst geschikt zijn om
kritieken te schrijven, omdat de zwakke sekse zich moeielijk kan onttrekken aan
hare gevoelens van sympathie en antipathie en het koele verstand, het bezonnen
intellekt bij haar te weinig vaardig is om zich te verzetten tegen te groote inmenging
van gevoelskwesties. Zeker is het, dat de wereldliteratuur geen recensente van
naam kan aanwijzen. Even zeker is het, dat de recensies van Anna de Savornin
Lohman rechtsgedingen zijn, waarin het schuldig of niet schuldig uitgesproken wordt
uitsluitend naar de inspraak van haar gemoed.
‘Of is het niet ten slotte volkomen niets beteekenend, wanneer een hoopje critici,
waarvan geen van allen juist op dit speciale gebied ook maar in de verste verte
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in de schaduw van Marie Marx-Koning kan staan, de pennen wet, om met veel
omhaal van meer of minder geleerde woorden te beweren, dat wat zij schrijft: - “nu
ja, wel heel talentvol, wel heel-bijzonderlieflijk, wel heel hoogstaand is.... maar toch
.... maar toch....” - En dan gaan ze plukken!’
Deze en dergelijke uitingen, waarvan de bundel vol is, bewijzen, dat de schrijfster
er eene zeer verouderde opvatting van de taak der kritiek op nahoudt en eene
aanhangster is van Destouches' ‘La critique est aisée et l'art est difficile.’ Mij dunkt,
dat over de dwaasheid van dat gevleugeld woord niet meer valt te twisten. Ik geloof
niet, dat Anna de Savornin Lohman aan een jurylid van een' wedren den eisch zoû
stellen, zelf een goed ruiter te zijn, en aan eene smaakvolle dame het recht zou
ontzeggen, eene bestelde japon, die slecht is uitgevallen, te weigeren, omdat die
dame zelve niet in staat is japonnen te maken. Maar ten aanzien van de kritiek heeft
zij nog voor-historische begrippen. Zij heeft er niet de minste notie van, dat ook het
kritiseeren eene bezigheid van kunst kan zijn, waarbij verstand en gevoel even
werkzaam zijn als bij het zoogenaamde ‘scheppen’ van novellen, romans, enz. Niet
de minste notie, dat de geloofspapieren van den kritikus alleen in de gegrondheid
van zijne uitspraken moeten worden gezocht. Niet slechts hare uitingen als de
bovenvermelde bewijzen haar ontoereikend inzicht in het wezen der literaire kritiek
- ook hare eigen recensies geven blijken van wanbegrip ten opzichte van de kritische
kunst. En allermerkwaardigst is het, dat dezelfde recensente, die, terecht, den staf
breekt over de ongemotiveerde wijze, waarop Herman Hijermans eens Louis
Couperus heeft veroordeeld, zich zonder blikken of blozen bezondigt aan eene
ongeargumenteerde, scherpe afkeuring van Lodewijk van Deyssel.
Niettemin is Over Boeken en Schrijvers in menig opzicht een lezenswaardig boek.
Want, men moge zich ergeren over of de schouders ophalen voor de exaltatie van
deze schrijfster - eene exaltatie, die haar niet zelden logge grofheden doet zeggen
-, jonkvrouw Anna de Savornin Lohman is ongetwijfeld iemand van talent en van
durf. Hier en daar blijkt zelfs in hare slordige kritieken haar talent, voornamelijk waar
het op het voelen van iets schoons of iets goeds aankomt. En in haar durf slaat zij
weleens spijkers met koppen. Zoo is heel goed hare misprijzing van de gezochtheid
en gekunsteldheid in de nieuwe literatuur.
Maar dit is wel heel mal: Anna de Savornin Lohman, die Lodewijk van Deyssel
heel laag stelt, ook in diens hoedanigheid van kritikus, volgt eigenlijk een dezelfde
methode (?) van kritiseeren als de door haar gelaakte schrijver. Beiden zijn lyrische
kritici. Er is alleen maar verschil, - en groot verschil! - in de grootte van het talent:
in stijl, in taal-rijkheid en zeggingskracht is de vrouwelijke auteur verreweg de mindere
van den zoozeer door haar gesmaden mannelijken.

Geen Druiven van Doornen,
door Mr. M.G.L. van Loghem. Dordrecht, J.P. R e v e r s , 1903. - Is het mogelijk, dat
een man het zieleleven van eene vrouw juist weêrgeeft? Is het niet in het algemeen
waar, dat vrouwen voor ons, mannen, raadselachtige wezens zijn, in wier
gemoedsleven wij nooit geheel en al vermogen door te dringen? Is het niet waar,
dat de mannen in hun bedrijvig leven te weinig tijd en gelegenheid hebben om zich
veel bezig te houden met wat de Franschen ‘la culture du coeur’ noemen? Niet
waar, dat vrouwen over karakters sneller en
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juister oordeelen dan wij, doordat zij tengevolge van de maatschappelijke orde meer
dan wij aan bovengenoemde ‘culture’ doen? Dat dus hare psychologie ‘en action’
vaardiger is? Is het niet waar, dat bijvoorbeeld George Sand het mannelijk gemoed
beter ontleedt dan zelfs Goethe het vrouwenhart, vooral waar de ontleding zich in
bijzonderheden verdiept?
De heer M.G.L. van Loghem, onze meest vrouwelijke auteur, heeft het durven
bestaan, eene vrouw hare eigen levensgeschiedenis te doen verhalen. Die
levensgeschiedenis, waarvan een ongelukkig huwelijk het thema is, behoort tot de
psychologische romans.
Ik voor mij voelde al dadelijk het onechte en opgeschroefde in die vrouw, Louise
Mellishoek van Vernesse, geboren Elmloo, die door den schrijver wordt voorgesteld
als een wezen van hoogen rang. Ik vond haar eene egoïste, eene.... zeurkous
tevens, die zich inbeeldde heel veel hooger te staan dan haar slechte man, dien zij
reeds in de eerste dagen van haar huwelijk kenschetste als kennende ‘geen
medelijden, geen plicht, geen deugd, geen godsdienst, geen sexueele moraal, geen
schaamte, geen eerzucht, geen vaderlandsliefde, geen berouw, geen dankbaarheid,
geen andere smart dan lichamelijke.’ Ik vond Louise een verwaand en inferieur
schepsel. Onecht vond ik de liefde van deze vrouw, die bij den gewelddadigen dood
van haar' man, dien zij, o, zoo teeder, heette lief te hebben, mediteerde:
‘Waarom dit einde? Ik had Charles toch lief gehad; had ik hem anders moeten
liefhebben? Had ik tevreden moeten zijn met de soort van liefde die hij te geven
had? Bij den zilveren ring, dien ik in de droevigste uren van mijn huwelijkstijd niet
had afgelegd, prevelde ik:
Tel un ruban qu'on mit autour de fleurs écloses,
Tient encore le bouquet....
.... alors qu'il est fané!....’

Charles was neêrgeschoten in een duel met den scherpschutter Van Erlhove, dien
zij, door middel van een anoniem schrijven, op de hoogte had gesteld van het feit,
dat hij en haar man medeminnaars waren, beiden minnaars van Bertha Marzowijn!
Zoo'n vrouw uit zich, zonder de minste gewetenswroeging, in zelfbeklag, bij het lijk
van haar echtgenoot! En prevelt een fragment uit een gedicht!
Ik vond dat alles valsch, onzuiver. Maar.... ik weifelde. Dat wil zeggen: ik wist niet
goed, of zoo'n vrouw bestaanbaar was. Zéker daarentegen was ik er van, dat de
heer Van Loghem zich deerlijk vergiste door, kennelijk, persoonlijke sympathie voor
Louise te gevoelen. Was echter, afgescheiden van die misplaatste sympathie, het
type bestaanbaar? Ik wendde mij tot eenige wijze vrouwen - er zijn er zoo in ons
land - om uitsluitsel ter zake. En eenstemmig klonk aller oordeel: de heer Van
Loghem kent de vrouw niet; eene vrouw van Louise's stand en ontwikkeling kan
geen man blijven liefhebben, van het oogenblik af, dat zij er zich van bewust is, dat
hij ‘geen medelijden, geen plicht, geen deugd, geen godsdienst, geen sexueele
moraal, geen schaamte, geen eerzucht, geen andere smart dan lichamelijke’ kent.
Slechts een dierlijk wezen kan bij zoo'n zondenregister trouw blijven. Maar een
dierlijk wezen is oneindig veel hartstochtelijker dan de vervelende, saaie Louise.’
Ik geloof, dat de dames gelijk hebben.

Allerlei Menschen, door J. de Meester.
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Amsterdam, C.A.J. v a n D i s h o e k , 1902. - Uit dezen bundel schetsen is de eerste
de beste. ‘Het avontuur van David Zangvogel’ heet de eerste vertelling,
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handelende over een' eerzamen Jood, die door een noodlottig toeval in een verdacht
huis is terechtgekomen en er de grootste angsten uitstaat, wakende tegen de
belaging van zijne eer. ‘- Davidje, arme Davidje!,’ prevelt hij, als hij er, dank zij het
medelijden der meisjes, ten slotte met goed fatsoen, maar met achterlating van zijn'
mooien wandelstok is kunnen uitkomen, ‘heel je leven eerbaar gebleven, kuisch als
Jozef, je Sara trouw, en nu zóó in zoo'n huis gelokt.... En je stok, dat pronkstuk, die
prach'....’
Dat dingsigheidje is knap verteld, sober in stijl.
Al de overige schetsen zijn veel minder.
De heer J. de Meester heeft vele goede literaire eigenschappen. Maar geen enkele
dier eigenschappen steekt uit, is uitstekend. Komen ze in hetzelfde stuk bijeen, dan
‘is de zaak in orde.’ Maar dan alléén.
Deze schetsen zijn naar Fransch model. De heer J. de Meester is, meen ik,
geruimen tijd in Parijs geweest, en heeft zeer vele Fransche schrijvers, vooral van
den nieuweren tijd, gelezen. Doch, eilacy, onder de vele goede eigenschappen van
den heer De Meester behoort niet deze eene: geest. Hij is niet geestig, al kan soms
de samenwerking van zijne hoedanigheden de geestigheid nabijkomen.
Ik geloof.... ik geloof, dat de heer J. de Meester te Hollandsch degelijk is om vlot
geestig te kunnen zijn.

Marie Marx - Koning. Nacht-Silene.
Teekening en van S. Moulijn. Amsterdam, C.A.J. v a n D i s h o e c k , 1902. - Zonder
eenig voorbehoud is Marie Marx - Koning de Hollandsche sprookjesschrijfster bij
uitnemendheid.
Het is moeielijk te zeggen, wat hare sprookjes over het algemeen superieur doet
zijn. Zeer diepzinnig, wijsgeerig zijn ze niet. Hare taal, die niet zelden verontreinigd
wordt door het stelselmatig vormen van nieuwe woordkoppelingen, schenkt geen
onvermengd genot. Hare fantasie is verre van grootsch.
Toch treffen hare sprookjes dadelijk, door eene soort van intieme gemeenzaamheid
met de behandelde onderwerpen. Die gemeenzaamheid is, men voelt het
onmiddellijk, echt, want ze vloeit niet slechts voort uit het klare begrip, maar ook uit
het ontvankelijke gemoed. Hare sprookjes resulteeren uit de gelukkige vereeniging
van verstandelijk inzicht en gevoelsdoorzicht.
Moraal is er natuurlijk in die sprookjes, maar die moraal riekt niet naar de lamp.
Ze is niet de slotsom van het sprookje; ze is de gedweeë levensgezellin van het
verhaal.
K.
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Jahve.
Door Louis Couperus.
I.
Het was de staâge nacht, waarin sluimerden de stille eeuwen - nog niet zijnde in
den nacht, die al was; alléen waren de ruimte en de eeuwigheid: nacht was ruimte,
en eeuwigheid der trage stille tijden sluimering, en wèl was er niets dan de
vèrstrekkingen der tijd-eeuwige leêgte, - eeuwigheid overgoddelijk, en overgoddelijk
ruimte, beiden geboren uit zich: begin, dat nooit was begonnen; ruimte, die noch
hier noch ginds begon; eeuwigheid, die nòch eerste eeuw telde, noch laatste eeuw
óoit tellen zoû: zóo ver beiden - hièr als daàr: de duizelende onbegrijpelijkheid voor
eerste goden en allerlaatste menschen.
Maar ook uit zóo verren oorsprong, geheim, was geboren Adem, die de
eindeloosheid overstreek, eeuwigheid lang over ruimte heen, en onder wiens trilling
beefde het leven, vormloos, en beweging alleen: siddering als de Adem streek. De
Adem streek eeuwig: hij kwam, waarheen....? Hij ging, waarheen....? Uit zich blies
hij den wind, die zijn ziel was, en de gedachte, die was zijn beweging, uit zich,
geslachteloos en vormeloos, maar van eeuwige onsterfelijkheid waaide zijn wezen
de ruimte langs, als zocht hij een einde, dat hij nooit vond, als heugde geen einde
hem, tot waar hij keerde.
Eeuwigheid streek de Adem lang, langs ruimte zonder grenzen, tot zijne gedachte
vorm dacht, éenen, en hij dien vorm blies in het leven, dat trilde onder zijn siddering.
Adem, blazende, schiep, en toen hij schiep, vroeg Adem de eerste Vraag zich, en
waarom hij geschapen had, blazende, vorm, en waarom hij had scheppen moeten:
waarom het leven trilde, waarom hijzelve streek, en
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waarom er ZIJN was in het NIET-ZIJN, en uit Wat het zijn, het leven, en hijzelve
geworden waren.... En zoodra Adem zich vroeg de allereerste Vraag, dacht Adem,
dat nooit antwoord hij zich toe zoû blazen, en wilde hij, angstig, zijn schepping
vernietigen. En het allereerste Berouw ontroerde hevig den grauwen dageraad der
allereerste tijden.... Heftig blazende, ruimte-orkaan, wilde Adem vernietigen den
vorm, dien hij geblazen tot zijn had.
En het was de allereerste Wanhoop, overontzaglijk: de wanhoop van het Noodlot,
dat, Adem, streek over de ruimte en, blazende, tot vorm geschapen had.
Adem blies vernietiging, maar zijn wanhoop, alleen, zwol aan.
De ruimte overheen blies Adem, en vóor zich blies hij den vorm voort.
En het was de allereerste Strijd, razende, over de ruimte, en eeuwen lang.
Vóor Adem steeds zweefde de vorm, zoo snel als gedachte, door blazende
gedachte geschapen, en de vorm was onvernietigbaar. De vorm dreef op den
orkaanadem voort, maar hem vernietigen was Adems onmacht.
Nu dacht Adem, dat NOOIT hij vorm meer denken en blazen zoû.... en dat deze
de éenige vorm zoû zijn.... in de verdere vormeloosheid der eeuwige ruimte.
Maar de vorm dacht en tot Adem deelde de vorm, met de hevige trilling geluids,
mede zijne gedachte:
- Waarom wenscht gij, o vader! mijn vernietiging na mij, vorm, te hebben verwekt?
En het was het allereerste Verwijt, en àlle sombere dingen waren geboren, in
kiem zwevende door ruimte heen.
Toen dreigde Adem den vorm tegen:
- Zijn zal ik u laten, o zoon, zoo gij eenig zijt, zoo gij eenig zijt! Waarom ik u
geblazen tot vorm heb, weet ik weinig, maar wel weet ik, dat ik niet ben ALLEEN,
Adem, strijkende eeuwigheid lang langs ruimte heen, maar dat véle Ademen zijn
en dat grootere Adem is: het Geheim, ondoorgrondelijk voor mij als voor u. Zijn zal
ik u laten, o zoon, zoo gij niet verwekt, zoo gij niet verwekt! Want wereldangst trilt
in mij, Adem, om wat ik verwekte, en wat gij zoudt willen verwekken, zoo als angst,
grooter dan wereldangst, wellicht trilt in dat ondoorgrondelijk Geheim, waaruit ik,
Adem geblazen ben!
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Maar de eerste Hoogmoed rees op en vorm zeide, trillende de alruimte hevig van
zijn heftig stemgeluid, dat donderde uit holte van mond:
- Gij KUNT mij niet vernietigen, Adem, en ongedaan doen wat gij deedt! Ik bèn, en
ik zal zijn eeuwig, als gij, en zoo ik verwekken wil, zal ik verwekken vormen vele!
Nu raasde in hevigen toorn Adem de ruimte door en orkaande heftig vorm van
alle zijden vernietiging toe, maar Jahve spreidde de machtige armen uit en lachte:
- IK BEN! donderde hij; en ijverzuchtig zal ik zijn op mijn zijn!
En hij zweefde door Adem heen de ruimte door, zoekende het wezen dier ruimte.
Hij zweefde eeuwen, heen en weêr. Op de plaats, waar Adem hem geblazen had,
zweefde hij na eeuwen weêrom, en ging er over zonder herkenning. Want het was
overal het zelfde: een staâge nacht, en alleen Jahve's zweving stoorde even de
sluimering der slaapstille eeuwen, die, vormelooze tijden, lagen in vormelooze
ruimte, en nauwelijks rimpelden onder Jahve's vlucht. Adem zag hij niet meer, of
hij zich hadde opgelost in grooteren Adem. En Jahve, zoekende het wezen der
ruimte, dacht aan de ondoorgrondelijkheid van het Begin. Hij dacht zich alleen,
eenig en eeuwig, en zijn hoogmoed strekte zich wijd en rees als de Ruimte zoo
hoog! Aan beiden waren geen grenzen. Maar dacht Jahve en zijn gedachte was
twijfel in eigen hoogmoed:
- Waarom.... ben ik geblazen uit Adem en wie was Adem? Uit wie was Adem
zelve geblazen en waar vind ik het eerste Begin....?
Hij vond het niet, hoe hij ook zweefde. Nu keerde hij niet op zijn zweving terug,
als hij eeuwen had gedaan; nu zweefde hij voort, voort, eeuwen voort, rusteloos,
rusteloos voort. Het bleef eeuwig, eeuwen lang, de staâge nacht en Jahve meende
het nutteloos terug op zijn zweving te keeren. Hij zweefde nog meerdere eeuwen
voort in éene richting, en het bleef de nacht, waarin slechts éven de eeuwen trilden
en rimpelden in hare sluimering. Toen fronste Jahve de brauwen, waartusschen
zijn gedachte troonde, en hij zeide:
- Begin wil IK zijn en vormen zal IK scheppen, vele....
Maar terwijl het zoo donderde uit zijn holte van mond door de ruimte, wist hij, dat
hij zichzelven bedroog, en dat hij het Begin niet was.
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- Vormen zal ik scheppen, vele! sprak hij en hem troostte zijn weting van macht.
Over de vormeloosheid strekte hij uit de armen en hij zeide:
- Er zij licht!
En er was licht. Het licht streed uit de duisternis zich stralende los, en Jahve
meende, dat hij het licht had geschapen. En hij wist niet, dat, hem barmhartig, het
licht was gevloeid uit de Bron, het ondoorgrondelijk Geheim, dat was vóor Jahve
en Adem waren.
Jahve verheerlijkte om zijn licht. Nu voelde hij zich een god, omdat hij het licht
had geschapen. Het licht vloeide weldadig de duisternis uit, als een vloed uit donkere
sluizen. Eeuwen lang zag Jahve het vloeien en hij spiegelde zich in het licht. In het
licht zag hij zijn vorm en hij was hoogmoedig op zijne goddelijkheid. Toen, in licht,
strekte hij de handen uit en gebaarde er zijn vorm in na. Al spelende met de hand
in het licht, dat vloeide uit de donkere sluizen der duisternis, schiep Jahve in enkele
blikken-der-oogen duizende vormen aan den zijne gelijk, en zij waren de engelen
- aartsgoden als hij - en zij uit het Licht, als hij uit den Adem en uit het Geheim. Zij
kwamen heerlijkende om hem heen en zijn gebaar verzamelde hen in zijn mantel:
in de plooien zijns mantels van duisternis en licht, die straalde en plooide op zijne
zweving de Ruimte door, verzamelde hij de blinkende engelen en lachte hij ze toe.
Een groote goedheid vulde zijn ziel, zoo als het licht vervulde de ruimte, - om zoo
schitterende vormen, zoo vele en zoo schoone, aan den zijne gelijk. Hijzelve nu
was ook licht, en hij voelde, dat Adem hem uit het Licht had geblazen, en dat het
Licht was het ondoorgrondelijk Geheim.... Maar hij meende: dat Geheim had hijzelve
geschapen en het heilige Begin was hijzelve....
Trots zijn hoogmoed, vulde een groote goedheid zijn ziel. Lachend zond hij zijne
engelen de plooien van zijn mantel uit, en zij zweefden de ruimte door, en hij
verzamelde ze weêr in zijn armen, en sloot ze machtig aan zijn borst. Hij voelde
zich goed, en vol liefde. Al deze lichtende schepselen had hij lief. Hij schiep er zoo
vele, dat om hem heen de ruimte één heerlijkheid was van glans. Daar hij de ruimte
gehéel doorzag, ook al was ze grenzenloos, zag hij de ruimte vol engelen, kinderen
van het licht, zijn kinderen. Hij telde ze en noemde hun aantal. Een
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heerlijk geluk was in hem, om zoo groot getal van engelen, vormen van licht, aan
den zijne gelijk, en zoo groot geluk duurde hem eeuwen.
Het was een doelloos geluk der uit haar staâge nacht ontwaakte eeuwen en Jahve
noemde haar de eeuwen van het Begin en hij telde ze van zijn geboorte; blij en
goed voelde hij zich om zoo vele blinkende eeuwen van aanvang, door welke, als
door de ruimte, de engelen, de velen, die hij geteld had, doelloos zweefden in de
blinkende heerlijkheid van hun zijn, met het lichtspoor hunner onophoudelijke
beweging. Uit het licht, dat altijd vloeide, zamelde in zijn hand Jahve blinkende
korrelen, en zaaide de korrelen over zijn engelen heen en zij vielen in hunne zielen
en schoten er kiemen, van alles wat later door naschepselen genoemd zoû worden
kwaad en goed. Het waren blinkende en duistere korrelen, maar Jahve schepte ze
àllen uit den vloed van het licht zelve op, en zaaide ze door de ruimte, zoo dat ze
vielen in zijn engelenzielen. Zoo zaaide Jahve eeuwen, en hij was blijde om zijn
zaaien. Nu dacht hij niet meer aan Adem en niet aan Begin; een duisternis streek
over zijn herinnering en hij dacht zich, hoogmoedig en goed, het Begin en Adem
zelve, terwijl hij zaaide, altijd zaaide de korrelen, die hij schepte uit het licht, dat hij
dacht te hebben geschapen.
Want de Bron van het licht welde uit het Geheim en Jahve dacht niet aan het
Geheim.
De ruimte scheen hem vòl toe van engelen. O, wat was het goed van hem geweest
vormen te hebben verwekt, zoo vele en zoo schoone! Een krans van stralen waren
zij rondom hem heen, en hij gloorde in een aureool van engelen, iedere straal als
een eindelooze engelenlijn, en de laatste verloren in glans zich.
In het geluk der eeuwen dacht Jahve zijne gedachte:
- Waarom heb ik zoo veel engelen verwekt en is er geen doel voor zoo vele
vormen van licht. Want ben ik het Begin, zoo moet het Einde er zijn, en het Einde
zal zijn het Doel.
Zoo dacht Jahve, en daar hij vormen vele voelde in zijn godziel, zwaaide hij zijn
armen wijd uit en schiep zijn godewil werelden: zonnen van licht, die slingerden
plots langs spiralen van licht en de engelen verschrikten om zoo vele zonnen en
vluchtten te zamen, blinkende en angstig, maar Jahve, lachende, verzamelde ze in
zijn mantel en borg ze, duizende aan zijn borst. Uit zijn mantel-
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schaduw zagen de engelen uit naar de zonnen, die wentelden langs de spiralen
van licht en zij beschaduwden zich de oogen voor zoo veel, zoo hel licht en hun
glanzende lichamen klopten angstig tegen Jahve's lichaam aan. Maar Jahve, lachend,
toonde hun de wentelende zonnen, en hij telde ze met de engelen, terwijl weg door
het ruim de zonnen wentelden. Hij noemde het aantal der zonnen en de engelen,
schuw, verbaasden zich. Toen zeide hun Jahve:
- Niet meer zonnen dan engelen heb ik, Jahve, geschapen, en ieder mijner
kinderen schiep ik een zon.
En welwillend zond hij de engelen uit, ze zeggend voor de zonnen niet angstig
te zijn, zij, kinderen uit het helle licht zelve. De engelen zweefden naar de zonnen
toe, en iedere engel om zijn zon breidde de armen uit, en schiep zich zijn sfeer, heel
wijd. Die wijde sferen wentelden weg, de blinkende zon in het middenpunt. Jahve
lachte goedmoedig en hij was blijde en gelukkig even vele zonnen te hebben als
engelen geschapen, voor iederen engel zijn eigen zon en blinkend arbeidsdoel.
- Eenmaal, zei Jahve; aan het Einde, wentelen alle deze zonnen weêr tot mij
terug.
En de engelen waren berustigd. Nu waren zij niet schuw en niet angstig meer,
als zij terug scholen in Jahve's mantel en aan zijn vaderborst: nu waren zelve zij
blijde en gelukkig om zoo vele zonnen, die wentelden in de sferen, die zij zelve
geschapen hadden, iedere engel zijn eigen sfeer. De zonnen waren heerlijke bollen
van licht en de engelen waakten, dat zij niet doofden.
- Voor zoo vele zonnen, mijn engelen, zei Jahve, met groote liefde, en zijn stem
was mild als het licht zelve; moet gij, ieder voor de uwe, scheppen een baan, en
zóo schieten uw zonnebaan uit, dat, eenmaal aan het Einde, zij allen, de zonnen,
de uwen, terugwentelen tot mij. Gaat nu uit, en vergeet mij niet, opdat IK middenpunt
blijve uwer glanzende beweging.
Weêr waren de engelen angstig en schuw en aan Jahve's borst zagen zij uit, naar
de zonnen, die zij zouden stuwen moeten met sterken druk van hun lichtenden
vinger, maar goedmoedig lachte Jahve hun toe en ieder op zijn beurt zond hij uit
en van zich weg, vol teederheid en vol liefde.
En de engelen zweefden tot hun zonnen terug en stuwden ze voort, en Jahve
hield het oog op allen.
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- Zoo wordt het àlles goed, zeide hij, en zijn machtig godehoofd knikte welwetend,
peinzende zijn gedachte tusschen bogen van zijn brauwen en schuilende in de
rimpels diep.
Nu stuwde iedere engel zijn zon door de ruimte voort, langs rechte en ronde
banen, en langs lichtende spiralen en iedere engel met de hand schepte uit het licht
van zijn zon blinkende korrelen en zwaaide ze door zijn sfeer om, of hij zaaide, en
om zijn zon wierp alzoo iedere engel sterren uit, kleinere zonnen, veel kleiner, maar
slechts even te tellen zoo vele, en iedere engel telde zijn sterren, en teruggekeerd
aan Jahve's borst, noemde iedere engel hem het aantal sterren, dat zijn hand om
zijn zon had gezaaid. En Jahve telde alle sterren, van alle zijn engelen na, en hij
was gelukkig, dat zij goed hadden geteld en geen enkele ster hadden vergeten,
niemand van hen éen enkele ster. En van Jahve tot hun zon schoten de engelen
heen en weèr, en Jahve volgde hun beweging: zij stuwden de zonnen alle richtingen
uit en de ruimte blonk van firmamenten, geprikt hier en daar en overal.
- Adem verbood als een vader mij, zijn zoon, vorm te scheppen, dacht Jahve;
omdat Adem bevreesd was voor vorm geschapen, zelfs voor den mijne, die zijn
overgoddelijke orkaan schiep, en toen blies door de ruimte heen, in wanhoop om
mij, geschapen. Maar als Adem nu ziet mijn heelal, en mijn aanvang der wereld
heerlijk, dan moet àlle zijn angst zijn gestild, want ik schiep niets dan licht, glans en
heerlijkheid en IK ben het Begin als ik zijn zal het Einde. Zie, in slechts enkele
honderd-millioenen van eeuwen - zoo snel als het beven der wimpers aan mijn oog,
- heb ik vol lichtende vormen geschapen de ruimte geheel, zoo grenzenloos als
hare grenzeloosheid zich strekt, en het is goed wat ik heb gedaan, en ieder gaf ik
doel en alles. Zoû dan het niet-zijn beter zijn dan het zijn? Dan zoû ik niet zijn, en
Adem niet en ruimte en eeuwigheid, grenzenloosheid van plaats en van tijd waren
nooit, waren nooit geweest. Het niet zoû geweest zijn volkomen. Maar nooit is het
niet volkomen geweest, en ruimte en eeuwigheid wachtten op mij, opdat ik zoû zijn
de Aanvang. Nu ben ik de Aanvang, en het Einde zal ik, welheerlijk, wezen. Niets
dan lichtende goedheid heb ik gedaan, en nooit zal er iets anders dan lichtende
goedheid zijn. Waar zich strekte de staâge nacht, ruimte ver en eeuwigheid lang,
straalt beweging, van Aanvang tot Einde. Zoo is het goed. Lang zal de stralende
weg
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zijn, maar het Doel zal grooter zijn dan ik mijzelven nog voor kan stellen. Zie, mijn
engelen weven hun wegen als een glinsterweb door het heelal! Zij zijn gehoorzaam
en goed, al mijn kinderen! Nu stuwen zij hun zonnen voort, en zij berekenen de
zuivere stelselen; in volkomen samenzweving en -wenteling regelen zij de beweging
der sterren, die hunne handen zaaiden rondom. Een glans van geluk licht over
hunne oogen en lippen, o mijn glimlachende, schoone kinderen!
Nu riep Jahve, met een lach zelve, alle de engelen tot zich terug en zij scholen
samen in de plooien van zijn mantel, en aan zijn borst en in zijn hand.
- Mijn heerlijke engelen, zei Jahve. Nu zijn uwe werelden geschapen en haar
beweging is zuiver gesteld. Om het ruim wentelen de stelselen, langs onberispelijke
banen voort. Schept NU vormen op uwe werelden, opdat gij ze bevolkt, als ikzelve
het heelal met uw edele vormen bevolkt heb. Schept ze naar uw eigen aanschijn,
schoon en heerlijk, en noem ze Deugden. Zij zullen stammen uit het licht waar
ikzelve uit stam en gij allen, en zij zullen meêwerken aan het Doel. Schept ze
mannelijk en schept ze vrouwelijk, opdat zijzelve zorg dragen voor vermenigvuldiging
van hun wezen. Gij zult ze sterfelijk scheppen en aan ieder stellen een beweging
en een lijn, waarlangs hij zijn lichtenden arbeid zal stuwen, als gijzelve stuwde uw
zonnen. Met uw engelenhanden kneedt gij uit het licht zelve hunne vormen naar de
uwe gelijk, die gij spiegelen ziet in het licht, en met uw adem blaast gij ze ziel in,
opdat zij denken, als gijzelve denkt, en willen als gijzelve wilt, en elkander liefhebben
als gijzelve elkander liefhebt en ik u allen. Zoo zal er éene Liefde zijn door het heelal,
eene liefde van zielen, en deze zal als een vloed van licht alle schepselen, engelen
en deugden, voorstuwen naar het Doel. Gaat dan uit, en doet als ik zeg.
Maar de engelen waren heel schuw, en angstig scholen zij in Jahve's
mantelplooien en marden zijn bevel te volvoeren. Jahve glimlachte echter
goedmoedig; hij zond vol liefde iederen engel uit en terug naar zijn zon, opdat hij
die bevolken zoû met schepselen, lichtende deugden. Nu, snel als denken zelve,
schoten de engelen naar hunne zonnen, en om hunne vlucht was het heelal als een
glans verblindend. Zij daalden op hunne zonnen neêr op den tip hunner
engelenvoeten, namen in de handen het licht,
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kneedden het tot heerlijke vormen en bliezen den vormen ziel in. Nu was veel
vreugde in hen, want zij schiepen zeer schoone vormen, allen verschillend en toch
gelijkend, en zij toonden elkander hun deugden, lachende over zooveel heerlijkheid.
Toch was verbazing onder de engelen, want zij zagen, dat, al hadden zij geschapen
naar hun eigen beeld, dat zich spiegelde in het licht, zij hun deugden, zij allen,
hadden geschapen, naar Jahve's bevel met tweederlei geslacht, mannelijk en
vrouwelijk. Ieder wezen zij een lijn te gaan, langs welke die, heerlijken arbeid
verrichtende, gaan zoû tot het Doel. Toen schoten tot Jahve de engelen terug, en
Jahve prees hen om hun werk.
Van uit hun zonnen, waar zij heerschten als vorsten, bevolkten met de kinderen
van hun liefde de Deugden de sterren rondom. En alle sterren, die werelden waren,
bevolkten de goddelijke Deugdkinderen met hunne tallooze nageslachten, en de
sterren wemelden van heerlijke schepselen.
Om zoo vele vormen, geschapen, glimlachte gelukkig Jahve, als hij de engelen
borg aan zijn hart.

II.
Nu voer Adem ontzaglijk en wanhopig door het heelal, dat glinsterde van de zonnen
en àl hare sterren, of er een stof van goud was gepoeierd door de grenzenloosheid
van de Ruimte heen.
- Wat hebt gij gedaan! Wat hebt gij gedaan! blies orkanende Adem Jahve te
gemoet. Jahve, wat hebt gij gedaan! In BIJNA ontelbare malen hebt gij uw engelen
verwekt en even zoo vele malen hebt gij zonnen geschapen, en uw engelen hebt
gij bevolen te verwekken en te scheppen als gijzelve! Wat hebt gij gedaan! Wat hebt
gij gedaan! De kiem van het Leven, geheim, die sluimerde in der eeuwen diepe
sluimering, hebt gij doen gloeien en bloeien en gloren en blaken tot bijna ontelbare
kiemen nu, en het Leven trilt OVERAL verdeeld, terwijl het eerst trilde eenig en
eenzaam! De eeuwen deedt gij ontwaken, o Jahve en waar er niet was dan gij en
ik, èn ruimte en tijdloosheid beiden, zijt gij nu begonnen en zult gij eindigen, en zal
altijd het oogenblik zijn! Wat hebt gij gedaan, wat hebt gij gedaan! Nu hebt gij op de
stip van uw Heden het Verleden uitgestrekt aan uw linkerhand en de ontzettende
Toekomst rechts.... Nu hebt gij de lijnen
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gericht, tot in de toekomst der toekomsten toe en nauwlijks waart ge u BEWUST wat
gij deedt! Wat hebt gij gedaan, wat hebt gij gedaan! O, nu, om te niet te doen al wat
gij in hoogmoed en eigenglorie gedaan hebt, zal ik u vernietigen met al uw zonnen,
met al uw engelen, o Jahve!
En Adems orkaan, hevig, ruischte door het heelal, vernietiging blazend naar alle
zijden.
Maar Jahve breidde de armen breed en de engelen vluchtten in zijn mantel, en
als kinderen aan zijn borst.
- Gij kunt niet, Adem, zei Jahve. Gij kunt niet vernietigen. Gij kunt zelfs geen zon
uit haar baan wegblazen, want gij zijt machteloos tegen mij. Gij kunt zelfs geen haar
aan het hoofd mijner engelen krenken, want gij zijt machteloos zelfs tegen hen. Gij
kunt niets, want ik overheersch u bovengoddelijk.
- Ik was het, die u schiep en blies!
- Waarom schiept gij mij, om mij vernietigen te willen en al de heerlijkheid, die ik
geschapen heb?
- Omdat ik u schiep zonder te willen scheppen, want de Wil schuilt in het
ondoorgrondelijk Geheim!
- Er is geen Geheim!
- Gij lastert, wat goddelijk is over u!
- Er is geen Geheim! Er is geen Geheim!! Er zijn alleen IK en gij! En omdat gij
geen wil hebt, Adem, zal ik u willen, zoo als ik wensch! Ik heersch over u. Gij blaast
mij tegen: zie: ik strijd met u! In beide mijn handen grijp ik de vlaag van uw woede
en ik buig ze rondom, even licht als mijn engelen ombuigen hun zonnestralen! Nu
zult ge niet zijn dan een sfeer, en wentelen zult gij voor mij uit! Een sfeer van wind
zult gij zijn, en wentelen zult gij voor mij uit! Wentel, wentel, Adem rond; wees een
wiel in mijn glans, en niet meer! Machtelooze Adem, willooze woede, wentel, wentel
weg! Rad in mijn glorie, wentel! Gij, liefdelooze vader, die mij blies, zoo ik waarlijk
uw zoon ben, zal niet ik u, maar gij mij gehoorzamen! Wentel, wentel, wiel! Gij
schiept mij en zonder wil, zonder liefde: ik schiep met wil en met liefde beiden! Wat
zijt gij anders dan de onvermijdelijkheid! Maar mij vermijden zult gij niet. Wentel,
wentel, wiel! Wentel doelloos door het heelal, eeuwigheid lang, of keer terug tot
waar gij gekomen zijt!
En Jahve, met beide handen, in toorn, de brauwen gefronst,
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de oogen bliksemend, stuwde met razenden ruk van machtige armen het Wiel,
waartoe hij nu Adem had omgebogen.
Uit het Wiel sprak de stem van Adem:
- Ik ben, die ik ben! Ik blijf, die ik was! Vervormer, gij, van mijn wezen alleen, ik
ben uw vader, en ik heersch over u, over alle de uwen, over al het uwe! Wee u!
Wee mij! Ik wenschte niet mijn wezen, noch uw wezen en mijn woede weeklaagt
om ons beiden! Wee u! Wee mij! Uit het Geheim zijn wij beiden! Wee u! Wee mij!
Gij loochent het Geheim en uw trots strekt zich grenzenloos als het heelal! Ik wentel,
zoo als gij WILT, maar waar ik wentel, zal waaien mijn adem! Wee alle de uwen!
Wee mij! Er is het Geheim, er is NIETS dan het Geheim! Gij zijt niet, ik ben niet! Er
is het Geheim! Wee, wee ons allen, zoo het Geheim niet ontferming is....!!
Door de zonnen wentelde het Wiel, langzaam om, maar het versnelde zijn
wentelingen en de stem in het Wiel riep:
- Wee!
Aan Jahve's borst, in zijn mantel, sidderden de engelen weg. Maar Jahve, streng,
zeide:
- Gaat! Gaat gij allen terug naar uw zonnen! Beweegt ze langs haar gouden banen.
Ons werk, mijn kinderen, is GOED.
- Wee! Wee! weeklaagde het Wiel, en het wentelde tusschen de zonnen door, en
de engelen, ontzet, voor des Wiels weeklacht, verward in een zwerm, sidderden
terug tot Jahve.
- Gaat, mijn kinderen, gaat!
- Wij durven niet, vader!!
- Gaat!
- Het Wiel, het vreeselijke Wiel van wee, het Wiel, dat wee over zichzelf roept,
het zal onze zonnen omwentelen en ze verpletteren tot gruis!
- Het Wiel is wind! Gaat!
- Wee! Wee! weeklaagde het Wiel.
En zijn weeklacht was zoo ontzettend, dat Jahve zelve sidderde, waar hij het
wentelen zag door de ruimte. Het Wiel wentelde en bij iedere wenteling breidde zijn
sfeer zich uit, zoodat het grooter werd bij iedere wenteling en zoowel omcirkelde
als zich verwijderde.... Jahve, met oog van ontzetting, zag er heen, en aan hem
schuilende, zagen het zijn engelen allen. Het Wiel wentelde sneller en sneller maar
in zijn verschiet werd het grooter, grooter,
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beangstigend. Het breidde zich dwars door de zonnestelselen uit, maar deerde niet
hun baan. Het breidde zich uit door het ruim, en zoo ruimte-groot welfde het Wiel,
dat in zijn cirkel van wenteling het geheel de Ruimte omvatte, als of het Ruim rond
werd, draaiende meê in Wiels wenteling. Toen Jahve, sidderend, zag op, zag hij
boven zich het Wiel welven; toen hij blikte beneden, zag hij de welving van het Wiel.
Voortwentelend had het Wiel zich met zijn eigen duizel uitgebreid tot het geheel het
Ruim omgordelde, en Jahve nu sidderde in Wiels middenpunt. Nu wilden de engelen
niet meer zien en snikkend borgen zij de stralende gezichten in Jahve's mantel, die
duisterde, en zijn baard, die wolkte rondom hem heen. Het was de eerste wanhoop
der engelen: zij klampten aan Jahve zich vast, en zij wilden niet terug tot hun zonnen.
Zelve in stille huivering, sloeg Jahve zijn mantel over hen heen. Aan zijn hart voelde
hij hun duizende harten, kloppen als éen angst. Het licht, dat Jahve geschapen had,
scheen gezwijmd: een duisternis heerschte, of het ware de schaduw van het Wiel.
En Jahve, eindelijk, na eeuwen van angst en stille huivering, verhief nauwlijks de
stem en vroeg:
- Mijn vader.... Gij, die rondom en boven en beneden mij zijt.... gij, die mij geblazen
hebt uit uw adem, en wien ik wentelde als wiel in toorn uit.... Mijn vader, gij, die
rondom mij cirkelt als Almacht om mijn Almacht....Spreek tot mij en zeg wat zijn zal.
Want ik dacht, dat ik de toekomst wist en ik weet haar niet.
- Zoo min als ik! vernam Jahve Wiels adem ruischend. Wie weet waarheen ik
wentel, en waar ik zal wentelen om. Er is het Geheim, die mij heeft geschapen, als
ik u schiep. IK WEET NIET; wentelen zal ik slechts naar den wil van vader en zoon!
Zoon, al wat gij hebt geschapen, ligt vervat in mijn ronde omarming en zal
gehoorzamen aan mijn willoozen druk. Machteloos ben ik, in oppermacht! Wee mij
en wee, wee u! Gij hebt vormen geschapen, véle, en uw vormen schiepen vormen.
Wee over de ijdele vormen, die ik schiep, en die gij schiept en verwekken deedt.
Iedere vorm zal ondergaan den druk van mijn willooze wenteling tot hij eenmaal
geen vorm meer zijn zal, en zich zal herklaren buiten mij om. Wat hebt gij gedaan!
Wat hebt gij gedaan!
- Vader, gij zijt machtig! Blaas, vader, adem uit.... en.... VERNIETIG MIJ! Vernietig
mijn engelen, hun zonnen, en de deugden, die zij zich schiepen....
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- Wee! Wee! Ik kan geen vernietiging blazen. Van af den beginne was Adem
machteloos! Ik kan niet! Ik kan niet. Nooit zal de daad ongedaan en de schepping
ongeschapen zijn! Wat is, zal wezen.... tot het Geheim zich openbaart als ontferming!
- Vader! Vader! Mijn wanhoop om wat ik deed, zwelt. O Vader, uw zoon, Jahve,
hij smeekt het u naar alle zijden uit: maak de daad ongedaan, en mijn schepping
ongeschapen, want ik huiver voor de Toekomst, die ik, blind, niet zie!
- Wee! Wee! Ik kan niet. Uw handen, in toorn, wentelden mij weg tot een wiel, en
ik breidde mij uit, alruim. Uw schepping zal EEUWIG zijn!
- Eeuwig!
- Uw vorm, eeuwig!
- Eeuwig!!
- Eeuwig, uw vormen in verwisseling en verwording uwer vormen, eeuwig!
- Vader! Vader! Vernietig!
- Ik kan niet! Wee mij! Wee u! Eeuwig zal zijn de schijn!
- Eeuwig!? O, vader, vernietig!
- Ik kan niet! Jahve, berust!!
- Berust....?
- Als ik mijn wenteling en als ieder uwer zonnen haar baan, zal de Toekomst zelve
gaan, schuivende langs zijn moeten-voortgaan!
- Vader, vader!!
- Wee, wee!!
Nu was zoo wijd-uit gewelfd het Wiel, dat Jahve het Wiel niet meer zag, of het
zich verloren had buiten de ruimte, maar Jahve gevoelde, dat het Wiel er altijd was,
dat het Wiel er altijd zijn zoû. Eeuwen peinsde hij, en zijn mantel hield over zijn
engelen hij heen, bang om zijn lichtende kinderen. Jahve's oog zag naar alle zijden,
groot, angstig. Het Wiel zag hij niet meer. De zonnen stonden stil, en deze eeuwen
waren Jahve's aarzeling. Toen, eindelijk, lichtte de ruimte, of de schaduw van het
Wiel ware opgeklaard, en sloeg Jahve langzaam zijn mantel op. En hij wekte met
liefkoozing zijn engelen, die van vrees ingesluimerd waren aan zijn hart. Hij roerde
hun de voorhoofden aan en zij zwermden om hem rond en zagen op en om, in
vrees.
- Gaat nu uit, zei Jahve zacht. Het Wiel.... IS NIET MEER. Zie, ge ziet geen Wiel
meer. Het is verijld, als wind, die het
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was. Hebt geen vrees, mijn lichtende engelen. Gaat terug tot uwe zonnen en stuwt
ze.... tot het Doel, zooals ik u heb bevolen.
Nog huiverend maakten van Jahve de engelen zich los. Het verwonderde hen,
dat hij ouder scheen geworden, en dat zijn lichtende godenvorm die was eens
zorgenden grijsaards, grijs de lokken en baard, wolkend om zijn machtig gelaat. Vol
zorg zagen hem de engelen aan, maar hij zeide alleen:
- Gaat nu, gaat nu, mijn engelen.
En zij gingen, ieder naar hun zon.
In het midden des heelals bleef Jahve. Hij zag op, hij zag om, hij zag onder zijne
voeten, hij spiedde in de richting der verste zonnen uit. De engelen, gerust gesteld,
deden er hun goudenen arbeid. Hun zielen had Jahve gestild en zij voedden geen
vrees meer. Maar Jahve zelve nu huiverde, en hij wapperde zich in zijn mantel of
de koû van de ruimte hem bevroor in het innerste van zijn godenhart. En terwijl hij
zijn hoofd in de plooien borg, slaakte hij een doffen kreet in zich:
- Wat heb ik gedaan! Wat heb ik gedaan!! WAT HEB IK GEDAAN!!!
En verborgen in zijn mantel, weende hij droef.

III.
In rijzende leeuwerikvlucht steeg, zijn lichtende vleugelen recht en stil, Azraël door
de luchtende ruimte. Blinkende als een zon was zijn ernstig en lieflijk gelaat, helle
vonken waren zijn ver blikkende oogen; een vonk wapperde aan zijn aureool om
zijn vuurblonde lokken, en hij steeg, de blauwe veêrvleugelen recht, terwijl zijn
gouden wade, in den wind, hem omgoten hield in nauw om zijn leden wapperende
vouwen, de slip wuivende om zijn voeten, gekruist. Azraël steeg: recht; nauwlijks
de vleugelen bewogen, schoot hij de sferen door als een schitterende pijl, de beide
handen op de borst. Toen hij naderde de heilige hemelplek, waar Jahve zweefde,
eeuwig, sloeg Azraël de vleugelen zedig en vroom voor zijn van vreeze verbleekend
gelaat; hij vouwde tot gebed de vingers; hij verminderde zijn pijlvlugge stijging en
hij rees langzamer en aarzelend tot in de lichtende schaduw van Jahve. Nu, aan
Jahve's voeten, hield hij stil en kuste ze eerbiedig. Jahve boog over Azraël zich
vaderlijk heen, zijn breed gebaar vol
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liefde en zorg, en zijn machtige hand legde hij zacht op Azraëls blonde hoofd.
- Wat komt mijn geliefde kind boodschappen zijn vader Jahve? zeide Jahve,
glimlachende teeder, omdat hij Azraël vreezen zag, en hij tilde op de hand den engel
aan zijn hart.
- Vader! zei Azraël, terwijl hij de palmen legde tegen Jahve's schouders breed,
en zijn lippen aan zijn oor. Boodschappen kom ik u van mijn zon, die gij van hier
ziet wentelen haar zuivere baan langs, tusschen de sterren, die ik er zaaide om
heen uit het licht, en wier heldere bollen steeds hangen in sterk en edel evenwicht.
Ik schiep naar uw gebod Deugden op mijn zon, en uit de Deugden stammen de
schepselen, die mijn sterren bevolken, opdat in mijn Deugden, hun zonen, de
starrelingen, u aanbidden, in iedere Deugd een deel van uzelven, - gij, wiens
aanbidding voor hèn niet omgrijpbaar is. Uit der Deugden geslacht stammen de
starrelingen en zij zonken als vallende sterren her en der op wentelende werelden
rond, naar de keuze mijner wijze Deugden en niet naar blind toeval. Ons aller
goudene arbeid streeft samen naar het Doel, dat uw machtige vinger stelde aan de
eerste eeuwigheden der Eeuwigheid. Ik dacht, zuiver en met overleg te hebben
gearbeid, vader, niet anders willende dan uw wet. Maar zie, vreemd element, van
waar weet IK niet, weten mijn Deugden niet, is tusschen de starrelingen gezonken
en verbijstert hun eerst heldere zielen. In steê van hun Deugden te aanbidden en
lief te hebben, iedere Deugd afspiegelend in zijn wezen een deel van uzelven, als
éen van uw tallooze deugden, morren de starrelingen, en loochenen en lasteren zij
hun Deugden, en loochenen en lasteren zij U! En hun geest en verbeelding schept
zich drogbeelden en afschijnselen van slechtheid, die zij als Ondeugden aanbidden,
zoodat ik zorg heb veel en groot, o mijn vader, over zoo booze starrelingen.
Jahve fronste de machtige brauwen en hij zinde om de woorden van Azraël, maar
zie, uit alle oorden der ruimte stegen, in leeuwerikvlucht, de engelen tot Jahve op;
zij naderden hem met gevouwen handen, zij kusten eerbiedig zijn voeten en zij
zeiden:
- Vader, boodschappen kom ik u van mijn zon, die gij van hier ziet wentelen haar
zuivere baan langs....
En zij herhaalden, met zorg veel en groot, Azraëls klacht, en Jahve vernam, dat
op alle sterren de starrelingen boos waren en
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in steê van te aanbidden de heerlijke Deugden, die ieder afspiegelden een deel van
Jahve, zich afschijnselen schiepen van slechtheid en ze aanbaden, in tempels, in
den vorm van beelden van goud en juweel.
Toen stak als een wind der orkanen een stormwoede in Jahve op, en hij wierp
de machtige armen uit zijn mantel, en de engelen, verschrikt, fladderden om en om,
als duiven schuw, of drongen tegen Jahve's borst angstig.
Maar zijn woede was als de wind der orkanen; de engelen verspreidden zich snel
nu, naar hunne zonnen terug en Jahve stormde door het heelal, vernietiging uit zijn
oogen bliksemend. Want hij dacht met zijn adem en stormwind te vernietigen al wat
hij geschapen had en wat zijn engelen hadden geschapen, en tot baaierd terug te
warren.
In razernij stormde Jahve de ruimte door, maar, vreemd, voelde hij zich toch altijd
als het middenpunt des Wiels van wee en het was of het Wiel met hem stormde
meê en wentelde, wentelde steeds. Nu sloeg Jahve de armen uit, in vervloeking,
en zijn eigen adem maakte gereed zich, te blazen vernietiging.
Maar Azraël, als een lichtende vogel, vloog aan zijn borst, van angst, en zijn
armen omhelsden Jahve.
- Vader! riep Azraël. Vernietig MIJN zon niet en de sterren, die ik rondom zaaide.
Want ik heb lief mijn zon en mijn sterren, en weenen zal uw zoon de eeuwigheid
lang, wanneer ge zijn werk vernietigt!
En ook de andere engelen vlogen als vogelen tot Jahve heen, omhelsden hem
in hun glanzende armen, en herhaalden:
- Vader! Vernietig MIJN zon niet en de sterren, die ik rondom zaaide....
- Hebt ge dan allen uw zonnen lief?
- Ja.... ja vader! O, heb geduld, en sprenkel genade neêr op onze sterren, in steê
van te blazen vernietiging.
Nu, om zijn engelen, toefde Jahve; zijn voorhoofd verklaarde en lachte zijn
glimlach; hijzelve, liefde voelende voor zijn heerlijke engelen....
- En als slecht al uw starrelingen zijn....?
- Wij zullen waken over hen en de Deugden zullen tusschen hen gaan!
- En als zij de Deugden niet zien?
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- Eenmaal zullen zij de Deugden weêr zien!
- Hoop hebt ge dus niet verloren geheel, om zoo booze starrelingen?
- Hoop koesteren we in onze harten altijd!
Nu zamelde aan ZIJN hart Jahve zijn glanzende engelen....
- Mijn kinderen, weest dan gerust! Waar gij liefhebt, zal ik niet slaan.... Gaat nu
uit tot uw zonnen, en laat de Deugden treden tusschen de starrelingen, opdat zij
hen zien en aanbidden....

IV.
Als een gulden zee gladde de glans van de Ruimte zich, en gladde zich Jahve's
eigen golvende woede. Stralen schietende lichtsnel, schoten naar alle zijden de
engelen.
Toen peinsde in zijn plooienden mantel Jahve, en hij boog zijn hoofd. En hij hoorde
de stem van Adem, des vreeslijken Weewiels stem:
- En wat hebt gijzelve gedaan? Hebt gij anders gedaan dan gij, verblinde zoon,
meent, dat de starrelingen hebben gedaan? Hebt gij anders gedaan, dan die
schepselen, die zich op hunne wereld nieuwe vormen zouden scheppen, en naar
hunne behoefte ze liefhebben en naar hun zielkleinte ze aanbidden in tempels met
offerreuk op hun outers? En wat hebt gij anders gedaan? Was IK.... Jahve.... uw
God niet, die om u was, en zaagt gij mij niet, zoo als gij mij hadt moeten zien? Was
IK niet uw vader en niet uw God en waart ge mij niet ongehoorzaam, als nu de
starrelingen zijn hun Deugden en den stralenden engelen tevens? En gij wilt uw
schepping vernietigen: de schepping uwer engelen? Waarom? Waarom redelooze
woede, Jahve? Vrees, dat uw schepping zich tegen uzelven zal keeren, zoo als gij
u tegen mij keerde! Vrees, dat uw schepping onvernietigbaar blijke, de kiem van
het leven ontelbaar blijve verdeeld, ontelbaar zelfs voor u en uw engelen! Zeg, hebt
gijzelve anders gedaan, dan al uw starrelingen nu doen? Gij schiept; zij scheppen,
misschien?
- Wat ik geschapen heb, is de werkelijkheid en is goed; wat zij scheppen is bedrog
hunner zielen en is slecht, is slecht. Wat ik geschapen heb, zie, bestaat; wat zij
scheppen, bestaat niet, Adem!
- En WEET gij Jahve, òf zij scheppen en of gijzelve bestaat?
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- Besta ik niet?
- Ikzelve blies u: bestaat gij?
- Besta ik niet? Bliest gij mij niet, onvernietigbaar?
- Kan geblazen schim niet onvernietigbaar zijn? Zijn uw engelen niet schim,
wellicht: uw zonnen niet afglans alleen?
- Zoo zij schim en afglans zijn, waar zijn dan hun werkelijkheden?
- Schuilen DIE niet wellicht in het Geheim?
- O twijfel, o onvermijdelijke Twijfel! O, en liefdelooze macht, o machtelooze macht,
o Twijfel! Gij wilt, dat ik aan mijzelven twijfel! Aan mijn zonnen en mijn engelen twijfel!
Wat zijt gij anders dan het booze kwaad zelve?
- Kwaad ben ik zoo min als Goed, o Jahve....alleen, IK ZIE....
- Wat ziet gij, o vreeslijk oog des Wiels van wee, wat ziet gij, zeg mij, wat ziet gij?
- Op de sterren om uw zonnen, de werelden groenen, menschheden zich
vermenigvuldigen, en ik zie....
- Wat ziet gij?
- Wolken GODDELIJKE WEZENS tot schim....
- Tot schim?
- Zoo goed zichtbaar voor mijn oog, als gij zichtbaar zijt in het stergeprikte heelal,
dat gij schiept....
- Gij ziet....?
- Vergoddelijkt boven die werelden.... in vorm.... DAT WAT AANBIDDEN DE
STARRELINGEN!
- Het kan niet zijn!
- Zie zelve, in plaats van in mantelplooi uw gelaat te verbergen. Zie zelve.
- Waarheen?
- Zie naar welke ster gij wilt.... zij zijn allen gelijk aan elkaâr, in de veelheden van
hun verschil....
- Waar wilt gij, vader, dat ik wend mijn oog?
- Waar gij wilt....
- Naar Azraëls zon wend ik mijn oog....Ik zie mijn engel.... Hij staat, lichtend, op
zijn lichtende zon; de vlammen krinkelen rondom hem uit en zijn voet drukt de vlakte
der pool. Wakende spiedt zijn blik over zijn sterren.
- Zie naar eene van Azraëls sterren.
- Ik zie er eene, groen als een tuin en weelderig als een
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paradijs! O, de allerlieflijkste kleinte van dien tuin en dat paradijs! O, lieflijke veelheid
der vormen! O wereld van schoonheid en goedheid, waar wemelt de levenskiem in
openbaring bij openbaring.... Zoo is het goed, zoo is het goed in de verdeeling der
glanzende atomen! De wereldziel bloeit er met bloesem en bloesem, als de ooftboom
in den boomgaard dier schepselen! Als met droppelen dauw is deel van wereldziel
versprenkeld over die ster! Zoo is het goed, zoo is het goed! Eenmaal vloeien te
samen al die dauwdroppelen tot Oceaan, en de Oceaan zal golven tot in mijn glorie
en schuimen tot aan des Doels blauwe strand. Zoo is het goed, zoo is het goed, o
mijn lieflijke Azraël!
- Zie....
- Zie ik dan niet, als ik juich....?
- Hef uw blik boven die star heen.
- Ik zie haar sfeer, rond....
- In die sfeer....
- Wolken....
- In die wolken....
- Zie ik goed? Zie ik er schimmen?
- Ja....! Het zijn GODEN, die gij meent, dat niet meer zijn dan verbeelding van booze
starrelingen, en die even goed zijn als gij, - geblazen door Ademen, aan mij gelijk!
- Het kan niet zijn! Het kan niet zijn! Adem, gij zijt tòch EENIG!? Gij spiegelt mij
voor, Adem, om mij te verdwazen!
- Wat kan niet zijn?
- Dat.... daar! De verwezenlijking van der starrelingen hersenschim.
- En gij?
- Ik?
- Kunt gij ZIJN?
- Ben ik niet?
- Blies IK u niet?
- Gij bliest? BEN ik dan niet, Twijfel?
- Wellicht.... Gij zijt, wellicht als zij zijn!
- Zij zijn niet....! Zij zijn om uw wil! O Twijfel, machtiger zijt gij, dan gijzelve zegt!
- Ik ben machtig in machteloosheid!
- Kan het, dat verbeelding van starrelingen.... bestaat?
- En gij.... zijt ge meer? Zijt ge anders? Zijt ge geen ver-
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beelding van starrelingen? Of zijt ge MIJN verbeelding alleen?
- O, verbijstering! Ben ik?
- Neen....
- Ik ben niet?
- Ja.... gij zijt.... als die goden daar!
- Als zij? IK ben niet werkelijker?
- Zijt gij het?
- O Twijfel.... Ik, die omarm het heelal.... ben niet meer dan verbeelding van
starrelingen?!
- Ook zij, daarginds, meenen, dat zij omarmen het heelal grenzeloos!
- Maar zij schemeren niet meer dan hun sfeer door....
- En gij?
- Ik?
- Doet gij meer dan schemeren.... door een sfeer, die u grooter lijkt, zoo groot,
dat gij haar noemt het heelal?
- Is dit alles dan niet het heelal?
- Dat wat gij ziet?
- Ben ik niet Jahve, alomtegenwoordig, en ziet mijn oog niet alles rond?
- Dat meenen ZIJ ook!
- Zij.... daar ginds?
- En over iedere star.... ZIJ!
- Andere goden?
- Bijna ontelbare!
- O, zij zijn niet!
- Zijt gij?
- Ik? Ben ik niet? Voel ik niet àan mijn macht, en ben ik mij niet bewust?
- Zij ook!
- Zij ook! Ze zijn zich bewust? O mijn vader, o wreede vader, liefdeloos, o,
verteerende Twijfel, o Twijfel! Valt weêr de schaduw van uw Wiel van wee, over
geheel mijn glanzende schepping!
- Was mijn Wiels schaduw ooit opgeklaard?
- Zal zij altijd neêrvallen, vader?
- Over u.... en over hen!
- Ben ik niet meer.... dan zij?
- Van uit het Geheim.... zijt gij éven weinig!
- O, gij wilt verpletteren mijn hoogmoed en mijn geluk! Maar
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gij zult geen van beiden verpletteren! IK.... ik ben Aanvang en Einde! Ik, ik ben
Oorsprong en Doel! Zij.... allen daar, zijn schim! Nu roep ik mijn Azraël hier en
bevelen zal ik hem weg al die schim te blazen!
Jahve wenkte en tot hem, in leeuwerikvlucht, steeg Azraël, van uit zijn zon.
- Azraël, zoon! zei Jahve. Zie, ginds, als een wolk over gindsche groene ster....
schimmen!
- Vader, ik zag ze reeds, en weende over ze.... Zijn ze geworden, vader, uit de
verbeelding mijner starrelingen, die schimmen, mannelijk en vrouwelijk beide,
gediadeemd en geschepterd, element om zich heen, vuur en licht en zee, - en,
schimmen, verwekken zij schimmen?
- Hoe ze ook zijn geworden, vernietig ze, Azraël!
- Vader, ik kan niet. Al blies ik, in toorn om hen, naar hunne verwolkingen den
adem van mijn toorn toe: mijn adem was machteloos.
- Is hun bestaan werkelijkheid, Azraël, of onze booze droom?
- Zoo zij droom zijn, vader, zijn zij schaduw, zichtbaar en tastbaar.
- Azraël, om al uwe sterren....
- Verwolken schimmen aan hen gelijk!
- Azraël, Azraël!
- Vader, o toorn mij niet! O toorn niet uw engelen! Ik waakte steeds van uit mijn
zon en alle engelen waakten als ik. Wording is wellicht onvermijdbaar. Vader, ben
ik zelve niet bron van oorsprong mijner starrelingen, en bron van oorsprong ginscher
geschaduw?
- Azraël, Azraël!
- O, vader, toorn niet. Zie uw kind huiveren om uw woede!
- Bestaan zij, de schimmen?
- Als wij bestaan!
- Bestaan wij?
- Bestaan wij niet, vader?
- O, Twijfel! Als zij, daar ginds, verbeelding zijn van starrelingen, ben IK niet
verbeelding misschien van Adem.... en Adem niet verbeelding van onzichtbaar
Geheim! Of zoû waarlijk Adem niet eenig zijn en zouden Ademen hebben geblazen
gindsche afschaduwingen van goddelijkheid....
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Azraël vouwde de vleugelen voor de oogen toe.
- O, vader, ik sidder! Ik sidder om zoo vreeslijken twijfel....
- Als gindsche verwolking verbeelding is, van Adem of starreling, ben IK niet
verbeelding, en zal mijn heelal niet verbeelding zijn? Mijn zonnen verbeelding? Mijn
engelen verbeelding? Is verbeelding dan de glanzende werkelijkheid?
- Wie weet het, vader....
- Maar dan.... dan zijn die schimmen ook glanzende werkelijkheid?.... O, nu schijnt
mijn heelal mij klein plotseling toe, niet grooter dan de sfeer om eene van Azraëls
sterren, waar de vreemde goden wemelen! O, Geheim, zijt gij alleen groot? Neen,
ik ben groot als gij! Ik ben grooter dan GIJ, daar ginds! Ik ben Jahve, Aanvang en
Einde, Oorsprong en Doel: ik ben, ik ben alleen werkelijk....
En Jahve spreidde de machtige armen uit, zoodat de sidderende engel verschrikte
en vluchtte terug tot zijn zon. Jahve's mantel wolkte stormluchtzwaar om hem heen
en hij raasde door het heelal ijverzuchtig. Zijn machtige brauwen schaduwden
gebergtedonker boven de troebel gestoorde meerkalmte zijner eerst zoo milde
oogen: oogen, die nu schoten den bliksem uit, of het onweêr losbrak over het meer.
Zijn vaart was duizelig snel, en hij streek als een orkaan door de zonnestelselen....
Waren zij niet zijn schepping.... of de schepping zijner schepselen? En in de woede
zijner ijverzucht daalde hij plots neêr te midden der goddelijke verwolkingen, die
boven de starwerelden huiverden. Zijn neêrdaling donderde door het heelal, en hij
dacht: alleen die beving der lucht zoû de vreemde goden al vernietigen.... Maar voor
zijn toornigen blik breidde zich uit, zoo wijd als de eigen sfeer, waar hij te zweven
placht, een heerlijk azuurparadijs: een blauw heelal, glanzend bevolkt met
schepselen, die met de teen drukten zonnen, en ze wentelden tusschen sterren
door. En in het midden des blauwen heelals zweefde een troon van wolken tusschen
zeven verblindende zonnen, en een reuzig wezen van glans, in golven van glans
omkleed, strekte weêrhoudend den vinger uit naar stormenden Jahve en peilde met
zijn glansoogen toornig Jahve's toornige oogen. Aan de zijde van den glansgod
verhief zich een godin, in starren gekleed, en zoo heerlijk van schoonheid, als geene,
meende Jahve, der engelen was. De glansgod verhief zich, en geheel het
azuurparadijs trilde van zijne beweging; de sterren-
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vloer, dien hij trad, luchtbeefde; de wolken verschoven, en de zeven zonnen verlieten
hem niet, maar bleven wentelen rondom hem voort, als of hij het
aantrekkingsmiddenpunt bleef van alle zeven. En de starrige godin staarde Jahve
toe, verschrikt, en school weg in het licht van den god, waar haar gestalte slechts
even in zilverde: zij, verbleekt in den glans des gemaals, tot haar sterren bleeke
bloemen schenen. En nu riep de glansgod, en voor zijn stem vluchtten zijn
lichtschepselen voort:
- Wie zijt gij, die in donder binnenvaart mijn eigen paradijs en heerlijkheid?
- Ik ben Jahve! riep Jahve hoogmoedig; en ik ben de eenige god, die IS!
- Ik ben Baäl! riep Baäl hoogmoediger nog uit; en ik ben de eenige god, die glanst!
- Ik ben!
- Ik glans!
- Gij ZIJT niet, schim!
- En gij, zoo gij al zijt, zijt gij schaduw, zoo duister.
- Adem blies mij en ik wentelde hem tot wiel weg, met mijn machtige handen!
- Licht kneedde mijzelven, tot glanzendsten vorm, en omringde mijn blauw paradijs
in den onverbreekbaren ring des Noodlots!
- Ik stuwde zonnen uit, ik schiep engelen!
- Ik deed als gij! Zie, ik troon tusschen zonfirmament, en mijn glanszonen beval
ik deugden, als goden, treden te doen tusschen al de aardewezens, die zij schiepen.
- Ik BEN, eenig!
- Ik glans, tweevormig! Mijn gemalin ben ik en ik ben haar, want zij is uit mij, glans,
getreden, heerlijke Astarte der sterren!
- Het is alles weêrschijn, die gij mij spiegelt, en leugen, als gijzelve leugen en
weêrschijn zijt....
- En gij, ge zijt niet meer dan de droom des donkeren Kwaads, want ik ben het
leven des lichtenden Goeds - en ik zal u vernietigen!
- Gij kunt niet!
- Kan ik niet?
En Baäl, opglorend van woede, strekte den arm uit.... Maar Jahve, donderend,
naderde hem....
- Ik, ik zal uw blauw paradijs wegblazen!
- Gij kunt niet!
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- Kan ik niet?
En Jahve's adem stormde door het azuur, zoodat de glanszee opgolfde hoog, tot
kolken van licht, opkrullende....
De goden, toornig, blikten in elkanders toorn, met bliksemende oogen. Toen, uit
Baäls glans tredend, zeide Astarte, parelblank glanzend:
- Goden, gij zijt beiden machtig! Jahve, laat Baäl glanzen in zijn blauw paradijs,
en GIJ.... WEES, waar gij eenig zijt!
Maar Astarte's glimlachende wijsheid verzoende niet Jahve, en hij riep:
- Voor Baäl is geen plaats naast mij!
Zoo streefde zijn hoogmoed op, dat Baäl toornig glansde, en Jahve vernietigen
wilde, maar hij vermocht niet en de goden wisten zich beiden zoo krachtig de een
als de ander.
En het was Jahve, die het eerst, donderende en doende beven de lucht, opstormde
uit het blauw paradijs, waarin hij binnen was gedrongen. Nu, eindeloos ver, zag hij
Baäls verwolking wemelen.... even een zilveren glans nog.... toen was ze weg en
verijld aan de kimmen der eindeloosheid.
Razende stormde Jahve en hij voelde zijn woede machteloos. Razende ruischte
zijn mantel en stormwaaide om hem rond. Plots streek hij door een heelalwijde
sfeer, die niet rond was, maar, gouden driehoek, wentelde om hare punten; aan
weêrszijden, als aan een gulden strand, scheen een zee van lucht, blauwe
eeuwigheid, te deinen eb en te spoelen vloed tot golvende licht en ether. In het
midden des driehoeks zetelde in roerloozen droom, de leden recht en stijf, de beenen
gedrukt tegen elkaâr, de armen aan het lijf gesloten, de open handen op de knieën,
een god, het hoofd gestreepband omhuifd en zag neêr op het land, dat op Azraëls
ster zich strekt als een roode woestijn, waaraan vloeit een groene stroom, langs
monumenten, driehoekig, lansvormig, dieren godmenschelijk van gedaante,
gelijkende aan den god zelven. Om den god heen ovaalde zich nog zijn hemelei,
waaruit hij geboren was, en aan zijn voeten zat een, in glans gesluierde, godin en
hield moederlijk haar zuigeling aan haar, door den glanssluier heen, verblindende
borst. En toen Jahve aandonderde, bewogen de goden niet, en ontwaakten alleen
even Osiris' blikken uit hun droom van bespiegeling. Maar Isis vroeg met een stem,
zoo kalm als het ruischen van het Licht zelve:
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- Wie zijt gij, die in donder binnenvaart en verstoort de heilige rust van mijn broeder
en van mijn gemaal?
- Ik ben Jahve! riep Jahve hoogmoedig; en ik ben de eenige God, die is!
- Mijn broeder en mijn gemaal is Osiris en Isis, ik, ben naar het beeld van het
Geheim geboren. Nooit zal mijn sluier ik beuren en zelfs mijn zoon zal mijn aanschijn
niet zien.
- En waarom toornt Osiris mij niet tegen, als Baäl toornde? riep Jahve. Ik betwist
hem zijn recht God te zijn. Ik, ik ben God, eeuwig en eenig, en ik schiep het heelal,
en wentelde de zonnen uit. Laat hem spreken!
- Hij zwijgt in de wijsheid zijner alwetendheid! Waarom zoû hij openen de lippen.
Hij is en zal zijn. Hij weet en zal weten. HIJ schiep, al wat is, nadat uit het Geheim
neêrzonk het hemelei, waaruit beiden wij zijn. Hij riep op, zonnen en werelden. Het
gehoorzaamde alles aan den wenk van zijn vinger, en zijn lippen bleven gesloten,
zelfs toen het Kwaad, dat zijn zoon zal verpletteren eens, in duisteren vorm dreigend
verrees aan de drie punten onzer heilige sfeer. Aanzie de heerlijkheid van mijn kind,
dat eenmaal zal redden de wereld en het heelal: menschen en goden, en wien
beloofd is de altroon aller hemelen en paradijzen.
- Ik, ik ben God!
- Mijn zoon is God, en de menschheid verwacht al zijn komst!
- Ik, ik vernietig uw sfeer....
Maar Isis, gesluierd in glans, verhief zelfs den arm niet om haar sfeer en haar
zoon te beschermen. Roerloos bleef aan Osiris' voeten zij zitten, en zweeg. Osiris'
blikken waren in den droom op nieuw verzonken, en zelfs zagen zij Jahve niet aan.
De zuigeling, blinkende knaap, sliep door aan zijn moeders verblindende borsten
onder den glans van haar gewaad. En der goden zelfbewustheid was zoo ontzaglijk,
dat Jahve, trots zijn toorn, niet wilde binnenstormen hun driehoekige sfeer, maar
van verre verbaasd bleef toeven, zwevende over de blauwe zee-eeuwigheid. Toch
spoorde hem een verlangen te weten, wat hem toescheen het allereenigste, dat hij
niet wist.
- Isis! Isis! riep hij. Licht uw sluier op, opdat ik aanzie uw gelaat, en wete het beeld
des Geheims, waarop gij zegt te gelijken, Isis!
Maar de godin zweeg, een lichtende nevel omhulde heel de
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sfeer, en door het ijle donderde Jahve, verder. En over Azraëls ster, zag hij in zijn
vaart andere verwolkingen: over de noordelijke pool in storm rees een reuzige hal:
baardige goden en blonde godinnen trokken er over een regenboog in, en
gevleugelhelmde maagden op blanke luchtpaarden brachten er binnen de, in haar
armen gezwijmde, zielen van strijders, die er verheerlijkten; maar over zuidelijker
landen glansnevelde een vergoddelijking, zoo stralend, dat Jahve, trots zijn toorn,
bekoord was. Daar rezen onafzienbare blanke zuilen, torsende daken van glans,
en zoo schoone goden omringden er een, die, bliksems in de hand, troonde in
wolken, een adelaar aan zijne voeten, dat Jahve glimlachte, spiedende van verre
toe, zonder dat hem de goden bespeurden. Maar plotseling zag Jahve, dat hij niet
zweefde meer, maar dat drukte zijn voet wijde bloemige velden, en dat een grijze
god hem te gemoet trad, vriendelijk en mild.
- Wees welkom! zeide de grijsaard. Ik ken u niet, maar gij zijt een god, want mijn
velden hebben gebeefd, toen gij neêrdaalde op hun bloemige gronden. Wees
welkom, goddelijke gast. Ik ben Kronos, zoon van Hemel en Aarde, en ik zag de
wording der goden in de tijden der eeuwige oogsten en eeuwige rijpheid, toen onder
de sterfelijken de onsterflijke goden traden. Ik zie, van verrassing glimlacht gij, om
de heerlijkheid mijner kinderen, die zich scharen om mijn zoon Zeus, wien ik werelden hemelorde liet over. Nader en zie hen aan, omdat gij bekoord door hun
schoonheid zijt.
- Zij zijn edel, glanzend en lieflijk, uw godinnedochters en godezoons, zei Jahve.
Maar zijn zij eeuwig, als ik ben eeuwig?
Kronos glimlachte mild.
- Zoo lang vorm eeuwig is, zijn zij eeuwig, en.... wellicht zóo lang niet. Omringt
ons goden niet allen de omgordeling van het Lot, die geene ooit buiten kan treden?
De toekomst wordt, als zij wordt. Mijn kinderen heerschen en zijn schoon. Of zij
eeuwig zijn, of zullen verschemeren - of in latere eeuwen latere goden hen zullen
volgen op den voet.... wie van hen zint er over in twijfel over treurigheid! De aarde
is bevallig, de hemel is heerlijk en tusschen beiden leven zij, hemelingen, en vervullen
hun glanzende taak of de sterflijke aardelingen, ze leidende blinkende paden langs.
Hun leven is éen glimlach en zelfs al slingert in toorn zijn bliksem Zeus, zoo volgt
vreugde zijn hartstocht en

Groot Nederland. Jaargang 1

147
zaligheid zijn gramschap. Mijner kinderen hartstochten zijn als de windvlagen der
zuidelijke oorden, waarover zij zich vergoddelijken: een gouden schijn van zon
vereffent dadelijk de grauwende lucht, en de ether blauwt als te voren. Wie van ons
vraagt of hij eeuwig is, en wat deert het ons, of wij onder gaan, wellicht, als het
besloten is in het Geheim, waaruit Lots omgordeling neêrviel, dat wij verschemeren
in noodwendigheid. Zoo ons einde daar is, voor ons, die de sterflijken der aarde
onsterflijk nog noemen, zullen wij eindigen met een lach.
- Milde grijsaard! zei Jahve. Ik dacht, dat ik eeuwig en eenig was, en overal op
mijn weg, tref ik goden in paradijzen!
- Nooit ben ik gegaan, waar ik er vond, antwoordde de grijsaard Kronos. Uw
bestaan was mij onbekend, en onbekend is mij het bestaan anderer goden. Maar
bestaan zij, zoo bestaan zij naast ons. Over andere sterflijken op andere sterren,
of zelfs op deze aarde, bestaan zij naast ons en vervullen hun taak. Zoo schijnt het
mij toe, o goddelijke gast, en mijn voorhoofd rimpelt zich niet in de peinzing om hun
bestaan. Hier, in mijne velden, is de bloemlieflijke zaligheid van het herdenken. Daar
ginds, waar rondom Zeus zijn broeders en zusters stralen, klopt met hevigen polsslag
hun leven van glans en van schoonheid. Wie er verwolken ver van ons af, uit andere
godeverwordingen.... wat deert het ons!
- Mij deert het wel, grijze god! Ik ben ijverzuchtig, ik schiep het heelal en alleen
wil ik over het mijne heerschen!
- Schept dan niet iedere god?
- Ik schiep, ik schiep alles alleen! Gij, gij allen, bestaat niet, verheveling der luchten,
schoon maar ijl, als uw etherazuur!
- Zoo wij niet bestaan, en ons leven een droom is, wat deert ons dat, als onze
droom schoon is!
- Ik wil de alleenmacht, en kon ik, ik zoû u vernietigen, u en zij allen ginds, Kronos!
- Goddelijke geest, weet, dat de alleenmacht berust in het Geheim.
- Vind ik het Geheim dan overal!....
- Zoo meen ik....
Maar reeds, donderend, waaide Jahve verder. Een machtelooze woede was in
hem om zoo schoone en gedachtelooze goden, die naar hun hartstocht zich stormen
lieten, op den wind des noods-
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lots, en daarna glimlachten in de, laatste ure vergetende, zaligheid.
Hun stralende heerlijkheid ergerde hem en kwelde hem in zijn ijverzucht, en hij
riep zijne engelen tot zich. Zij kwamen, scholen in zijn mantel en aan zijn borst.
- O heerlijke zonen! riep Jahve. Schoon zijt gij, even als gindsche goden, en gij
zijt werkelijkheid en zij zijn schimmen! De deugden, die gijzelve uitzondt tusschen
àl uw starrelingen, zijn de wijze werkelijkheden, die bezielen de stervelingen! O,
machtig is mijn schepping en machtiger dan al wat ik zag! En toch, toch laat mij
geen rust, dat er zoo vele goden verwolken boven landen en zeeën van iedere
ster.... ook al zijn schimmen al die goden! Als ik geschapen heb, hebben zij allen
geschapen? Of is mijn schepping, als de hunne, schim? O, engelen, verstoort mij
mijn boozen droom! Nu blik ik slechts naar uwe gouden beweging! Uw taak is goed,
uw arbeid is goed! Het Doel zal ik zijn, alomvattend, en gij stuwt allen tot mij terug.
Laat wentelen de eeuwen.... O, rust, o rust, kom terug tot mij! O rust! Niet
gedachteloos als Kronos' glimlachend berusten, maar wijs en van weten zeker! O,
rust, o rust, kom terug! Hebt ge mij dan voor altijd verlaten! Zal ik Twijfel altijd
koesteren aan mijn ziel, als een monster, dat ik warmend uitbroei aan mijn hart!
- Vader, vader, gij alleen zijt groot! Gij alleen zijt machtig, gij alleen ZIJT, vader!
Blies Adem u niet tot zijn en bezielde gij niet den staâgen nacht, tot het morgenrood
der tijden bloosde! Vader, vader, gij alleen zijt, en alle anderen, die gij zaagt, zijn
niet!
En de stemmen der engelen waren als wiegelingen, die Jahve susden, en hij
wilde zijn engelen gelooven. Nu, roerloos, veronbewegelijkte hij zich in het midden
zijns eigen heelals, en zijn wijd uitziende blikken zagen der engelen gouden
beweging, en zelfs, heel ver vizoen, het Doel, dat hij dezen gesteld had.... En hij
wikkelde zich in zijn trots en zijn mantel. Hij dreef, roerloos, allermachtigste vorm
zijns ruims. Rondom hem heen schoot, glinsterend stralenweb, de beweging uit der
glanzende werelden, die de engelen onfeilbaar stuwden. En van éene, Azraëls ster,
een groene aarde, de zelfde, over welke Jahve de verwolkingen had gezien, die
hem hadden ontstemd, steeg, dunne spiraal van wierook, de aanbidding van een
nederig volk, in tenten levend, tot Jahve's voeten op. Hij luisterde er heen, met
achteloos oor
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en een groote bitterheid in zijn godenziel, omdat niet alle volken op alle starren hem
baden aan. En eeuwen bleef hij, roerloos en bitter, drijven in zijn heelals middenpunt,
terwijl de engelen de zonnen stuwden....

V.
Wentelden de eeuwen en de werelden rond, en zag Jahve, peinzende in sombere
bespiegeling de werelden eeuwen lang aan, en over iedere wereld luchtverhevelden
de lichtende goden, en het was of geheel het heelal was met goden volgewemeld,
die wreed en glanzend, trotsch drukten met hunne laatdunkende macht op de arme,
altijd wentelende werelden, terwijl hen allen de ring van het Noodlot, onzichtbaar
maar nooit vergeetbaar, omgordelde met den onuittreedbaren cirkel.
Ademen als Adem hadden de goden geblazen tot vorm in de baaierden van het
Ruim, maar iedere god dacht zich werkelijk, en schijnsel alle andere goden, die
naijverig hij zag schemeren van verre, in den weêrschijn der paradijzen.
Ringen als des Weewiels ring waren gecirkeld om paradijzen en goden van licht
en in duizenderlei schitterenden vorm was steeds het zelfde geschied.
Wentelden de eeuwen-door de werelden rond, en de werelden, om de glanzende
wreedheid der goden, wentelden zuchtend en somber, doovende van ster tot aarde,
en tanende van zon tot tuin, en tusschen de menschengeslachten, dle krioelden,
traden wel altijd de deugden, de kleine, zij, die de engelen had gezonden als
weldadige geesten, onsterfelijk tusschen de stervelingen, - maar éerst zichtbaar
voor het blijde oog, veronzichtbaarden zij zich weldra, omdat weedom en smart den
blik der sterfelijken overwaasden en zij niet meer zagen, de zacht naast hen tredende
stille deugden, die toch hen geleidden en glimlachten zacht, tot vreugde, soms,
afscheen in de vreugdelooze harten, van der stille deugden blik en lach.
En Jahve, roerloos eeuwen in bespiegeling zwevende in het midden zijns heelals,
zag eeuwen lang de werelden aan en hij heugde zich Adems angstkreet:
- Mijn zoon.... wat hebt gij gedaan?
Nu, langs de banen, uitgeslingerd, wentelden de zonnen en de
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werelden af en er was geene meer te wentelen terug, en onherroepelijk rolde de
eeuwigheid af, en de schepping bloeide voort, of de werelden waren bloesems en
ooft aan den grooten boom, in den Aanvang wortelgeschoten uit de schitterende
lichtkiem der eerste Gedachte.
Maar de heerlijke bloesems en het blosrijpe ooft, - straalzonnen en glanzende
sterren - ze welkten en rotten aan den grooten boom, en tusschen zijn boomgaard
zwevende roerloos, zag Jahve somber wat geschiedde, aan.
Als wrakken op de oceaan van het Ruim, dreven de uitbrandende zonnen en
sombere werelden en de klacht der verzinkende menschheid steeg, éen reuzekreet,
op tot Jahve....
Hij bewoog zich niet en peinsde en had hij ontkend der andere goden bestaan,
nu erkende hij, om te deelen zijn schuld.
Maar de paradijzen der andere goden waren verbleekt, en altijd steeg, uit der
werelden schipbreuk, de reuzekreet op tot Jahve.
Eén klank, onafgebroken, die klonk zelve als een krullende golf....
En Jahve boog het hoofd diep over, zoekend der menschheid wee, met lichtenden
smartblik hijzelve, en hij zag, hoe klein waren de menschheden, haar Leed zoo
groot als zijn eigen!
En op de werelden waren de deugden onzichtbaar geworden, maar dáar, uit
donkerste duisternis traden te voorschijn, glanzend, bezield, zij, wier zielen zich
engelen heugden en deugden en de menschheid noemde hen zonen Gods, de
heilige middelaren....
- O, dat zij zich noemen, o dat allen hen noemen, zonen, zonen der Goden! zei
Jahve.
Hij zag neêr, glimlachende. Op ster bij ster zag hij de middelaren. Op Azraëls
groene aardester, uit de blauwte van een meer, dat was als een zee onbewogen,
bloeide-op een groote lotosbloem, en tusschen de rustige blâren werd geboren een
heilige godmensch. Rondom zijn bloem bloeiden bloemen op en, glanzend kind,
peinsde hij wijs, kruislings de beentjes gezeten. Een diepe zin staarde uit zijn ernstige
oogen en droomde over het meer. Zijn lotos dreef als een blanke boot, en toen zij
den oever bereikte van het bloemenmeer, was het peinzend kind volwassen, en
steeg hij aan wal. De aardelingen stroomden hem toe en vielen hem te voet. Uit zijn
peinzing, als een klare bron, schepte hij zuivere wijsheid, en verfrischte er meê de
dorstigen. Honger stilde hij,
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kranken genas hij, en toen hij was koning geworden, hulde hij zich in het gewaad
van een bedelaar, en kende hij ellende en smart. Toen stierf hij en herschiep zich
tot een python; hij omcirkelde in geheel zijn tooverlengte van schubben de aarde,
beet zich in de punt van zijn staart en bleef roerloos, eeuwen, zinnende. Daarna
ontzielde hij zijn slangelijf, dat, dorre huls, verstuivelde tot waaiende stof, en steeg
op in zijn hemel, ziel alleen, waar drie goden, Eén, hem ontvingen met het open
gebaar hunner armen zes, de handpalmen stralend als zonnen. Tempels bouwde
zijn volk hem, en de geuren der tempels rezen in staâge aanbidding op.
Jahve had het glimlachend gezien. Bitterheid was zoo groot niet in hem meer,
omdat aanbidding opsteeg tot andere goden. Misschien was hij schim als zij allen,
en was aanbidding niet meer dan een wolk van wierook. Uit alle werelden naar alle
goden steeg de aanbidding op, en was als een groote wolk blauw, die uit der
menschheden ziel rees. En tusschen de goden en menschheden beiden werden
de heilige middelaren geboren. Weêr boog Jahve zich glimlachend over Azraëls
ster: de groene aardester wemelde in den gloed van den nachtelijken hemel:
tusschen lichtsterren rees een blauwe ster, zonnig groot, stralen-uitzendend op: in
een stal tusschen ezel en os baarde een maagd een kindekijn en, nu het zat op
haar schoot, kwamen van heel ver prachtige koningen met stoeten van kemelen en
aanbaden het kindekijn, het biedend geuren en goud. Een booze vorst echter gebood
alle kinderen te dooden, opdat ook het kindekijn, waarom duistere voorspelling
zweefde, zoû sterven, maar de moedermaagd vluchtte er meê, op een ezel, en door
woestijnen, en engelen glooiden haar pad uit. Nu riep het volk, dat het kindekijn
Gods zoon zelve was en het kind groeide op als een godezoon, wijs in deugd en
genezend in daden, zalig in smart: Jahve's zoon zelve was onder de menschen
gedaald, om de menschheid te verlossen van bangheid en boosheid. En Jahve
glimlachte steeds en zag met liefde toe naar dwaling, zoo aanbiddelijk liefdadig.
Maar de godzoon werd gegrepen, bespot en gegeeseld, en stierf aan het kruis, en
zoo boos werd Jahve, dat hij storm en bliksem verzamelde, en het onweêr uitbarstte
rondom den kruisberg, waar de verlosser hing, met brekend oog, doorngekroond,
tusschen booze misdadigers, twee.
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De verlosser gestorven, na den dood herrezen, en verheerlijkt opgevaren, steeg de
aanbidding omhoog, groote blauwe wolk uit der geloovige menschheden tempel en
ziel. Apostelen trokken over Azraëls ster, martelaren stierven in de amfitheaters.
En met torens als bloemsteelen, duizenden, bloeide de aanbidding in extaze omhoog,
en de kathedralen geurden als bloemen, in hare adoratie, die nevelde blauw over
Azraëls ster, die bleef hangen in de atmosfeer zwaar, die kronkelde omhoog op als
een wierookspiraal, de voeten van Jahve omwalmend. En het ontroerde hem en hij
weende. Nu zag hij zich als de menschheden alle, zoo menschelijk als goddelijk,
en, zelve god, voelde hij tot aanbidding zijn aandrang.... Nu, waar hij zag, zag hij
de kerken, de kathedralen optorenen in aanbidding omhoog....
Geheel de schepping bad aan. Het was over alle werelden een behoefte te
aanbidden en alle werelden baden aan. Alle menschheden baden aan. Plechtigheid
voor het grof gehouwen houten idool aan de zeestranden der wilde eilanden,
menschenoffers in geheimzinnige tempels en diepste ondoordringbare wouden, de
aanbidding der loutere ziel en van den louteren geest, het wolkte alles te zaam, als
een groote wolk, en de blauwe wolk vulde geheel het heelal....
Nu bad Jahve zelve aan.... Zwevend in het midden zijns ruims in den wind van
zijn mantel, richtte hij het machtige hoofd op, lichtte hij de oogen omhoog, en hij
vouwde zijn handen, die zonnen hadden uitgewenteld. Hij vouwde tot gebed zijne
handen, en zìjn aanbidding, steeg, wierookspiraal, uit zijn ziel omhoog, heel hoog,
door den onzichtbaren cirkel heen, waarin Adem, tot wiel gebogen en uitgeslingerd,
omgordelde geheel de Ruimte-die-was.... zijn aanbidding steeg heel hoog op, en
hij bad:
- O Geheim, o goddelijk Geheim, gij, die alléen zijt - wees ontferming! Schim ben
ik als alle goden en gij, Geheim, alleen ZIJT! O Geheim, o goddelijk Geheim.... laat
dàn ontferming alleen zijn Uw wezen, en zoo gij vergeeft wat ik schiep, en alle goden
als mij vergeeft, zal eeuwig mijn dankbare aanbidding tot u stijgen, o goddelijk
Geheim....
------------------Rondom Jahve's aanbidding, in webben van duizender zonnestralen, baden alle
engelen meê....
NICE, December 1902.
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Gedichten.
Door Ad. Herckenrath.
De zonne door de boomen....
De zonne door de boomen spint haar licht,
en draden langs de twijgen langzaam zijgen,
lijk zijige tressen van zacht lampelicht
over ons aangezicht bijwijlen neigen.
Ze spint haar licht, en blaêrgordijnen gaan
bij 't strijken van den wind, heel flauwtjes open;
ze viert haar zegepraal, en spinnend loopen
van stam tot stam, langs 't knoestig hout, haar draân.
Als d'avond traag uit donkren toren daalt,
en treedt verlangend door de kleuren-hoven,
zal hij het schitterlicht geweefsel rooven,
dat zon - teêrhandig - had aaneengehaald.
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De wind, als met slaap-warme lippen....
De wind, als met slaap-warme lippen,
raakt mijn gelaat.
Op loome voeten schijnt te ontglippen,
zomerdag laat.
Met purpren kroonen staan de boomen;
't is of iemand
met lichte hand, breed-malve zoomen
aan stammen spant.
't Is als een stoet op bronzen voeten,
in feestgewaad,
die pralend, d'avond wil begroeten
die komen gaat.
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Valavond.
Hoe zwaar de aanwezigheid op 't breed kanaal,
van schepen die door groene voren varen,
hun achtersteven als een groote schaal
waar neevlig avond-koper blijft op waren!
De breed-gekruinde boomen langs de vaart
ontplooien wijd, als lange vale banen,
hun vanen over 't water, wijl 't geblaêrt
daarin aan 't weemlen gaat, bij zonnetanen.
De oneindigheid heeft gouden kleur gekregen....
Van over 't breed kanaal weergalmt 't gelach
van koeienwachters mij nog even tegen,
en 't laatste kletsen van hun zweepe-slag.
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Een kindeke.
Door J. Eigenhuis.
'k Zie hem nog in het kleine kerkje zitten. Achteraan in een van de ‘vrije’ banken
was zijn vaste plaatsje. Zijn goedig, breed gezicht, waarin zijn idiote oogen onrustig
heen en weer zwierven, glom van gezondheid en van jonge kracht. Schuin het hoofd
op zij, nu links dan rechts, knabbelde hij zijn nagels af, terwijl de dominee zijn preek
over hem heen galmde. Onder het zingen hielden zijn grove werkhanden zijn
psalmboek knuffelig omhoog, soms heelemaal omgekeerd - want hij kon geen letter
lezen -, zijn mond rekte wijd open met een kinderlijke uitdrukking van voldaanheid,
half blij-lachs, half vroom verrukken, zijn oogjes kierden tot dunne streepjes en het
hoofd ging in de maat schuin van de eene naar de andere zij. Een zacht keelgeluid,
valsch en klankloos, als van een kraaiend kind, alles op éen toon en één lettergreep
was zijn heele gezang. Maar soms openden de oogen zich wijd, om mij ijdel toe te
knikken, als ik even naar hem moest zien: ‘Ja, ja, Willem Broes kan 't ook wel, dat
hoor je zeker?’ En uit de lacherig onwijze mondspleet kraaiden de valsche geluidjes
maar door, nog even in de plotselinge stilte na het einde van het gezang
doorgichelend, tot het hooren van zijn eigen stem hem deed zwijgen. Plechtig legde
hij dan zijn boekje neer, knikte eens tegen zijn buren en, op de ellebogen rustend,
ving hij de nagel-betrachting weer aan met de vogeltjesbeweging van het hoofd.
Naast hem zat zijn vader, een langzaam, deftig werkmannetje, met een klein
gelaat, waarover een dikke peper- en zout-baard tot de jukbogen heenkrulde. Zijn
mooi-gevormde, kloeke neus en,
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zware wenkbrauwen, hielpen hem zeer, zijn gezicht de uitdrukking van statige
vroomheid te geven. Redenaarstalent bezat de oude Broes ook. Als er eens een
Zondag een preekje moest gelezen worden, omdat de dominee ergens elders een
beurt waarnam, dan verzocht de voorlezende ouderling altijd broeder Broes, om
met een dankzegging te willen eindigen. En uit de ‘armen’-bank klonk dan een
plechtig gebed in langzame, trillend en met aandrang uitgesproken woorden, die
diep gevoeld leken; de zinnen rolden gemakkelijk af, goed gebouwd en met bijbelsche
beeldspraak, juist te pas aangebracht, ieder zeer tot stichting. ‘Het onaanzienlijke
heb ik uitverkoren,’ dachten rijke, zelfgenoegzame boeren, met voldoening over
hun eigen nederigheid van geest, die zoo onbevooroordeeld kon waardeeren. En
al was Broes maar een keuter-boertje geweest, ze zouden hem tot ouderling hebben
verkozen. Met een arbeidertje ging dat toch niet aan! Niet zoo zeer, om het daglooner
zijn, als wel omdat zoo iemand zijn tijd niet kon geven voor het ambt.
Als de kerk uitkwam, dan bleef Broes buiten aan de deur nog wat staan, om alle
bekenden - inzonderheid de rijkeren - de hand te drukken, en in de gauwigheid even
een ernstig woord aan den man te brengen of een opmerking te maken over de
preek. Meestal was het loon een uitnoodiging voor den Zondagavond. Want ook bij
stichtelijke bijeenkomsten en ‘oefeningen’ was Broes zelfs den rijken David Engel
niet te gering.
Willem drentelt onderwijl tusschen de kerkgangers door naar huis, hier een woord
plaatsend en daar eens goedig grinnikend.
‘Pijn in bil,’ klaagt hij tegen een paar jongens, die zijn stijf trek-beenen meewarig
aanzien. En dadelijk daarop: ‘Hoe laat hè'-je 't?’ En zonder antwoord af te wachten,
verzekert hij: ‘Willem het geen gelozie. Kan zon zien, hoe laat 't is,’ daarbij heftig
knikkend en de oogen tot goedige spleetjes dichtknijpend. Ondertusschen is Willem
zijn rheumatiek vergeten en draaft de vrome vrouwtjes Teuntje en Anneke na, die
1)
haar Brabantsche kokermutsjes goedig naar hem omkeeren: ‘Dag Willem. Jongen,
hèje goed geluisterd naar den domenee?’
‘Ja, ja,’ antwoordt hij, met de oogen weer dichtgeknepen, ‘Willem

1)

De Vlaspolder werd, toen hij in ontginning kwam, bevolkt door Brabanters, Zeeuwen,
Flakkeeërs, Hollanders, Friezen enz.
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hoort graag mooie preekies. Willem wil ook in de hemel komme.’
De vrouwtjes zien elkaar met een vroom lachje aan en knikken met de
kokermutsen: ‘De Heere werkt in jou hart net even goed, Willem, net even goed.’
‘Zeker, zeker, zeker,’ grinnikt de idioot met zijn onnoozelsten lach. En bij den hoek
de vrouwtjes tot afscheid de hand schuddend of hij een pompzwengel hanteert,
noodigt hij: ‘Komme jullie weer is prate? Ja, Willem hoort graag prate over de
gosdienst. Willem het ook 'n ziel te verlieze....’
Blijmoedig kippedraaft hij naar het kleine huisje, de groote schoenen als breede
strijk-ijzers op zij uit, de knieën wat naar binnen. Zijn breed, blozend gezicht glimt
van genoegelijke opwellingen. Zoo'n heelen dag vrij om gemakkelijk op een stoel
te zitten of in een kerkbank; niet te werken van den morgen tot den avond; rustig
het blauwe pijpje in den mond te lurken; vader niet achter hem om hem tot werken
aan te porren met ruwe woorden of met schoppen en trappen; en dan net zoo goed
als vader een stuk spek bij het eten, wat in de week alleen ouden menschen
toekwam, leek hem zoo.... Hij had zoo langzamerhand zich een eigen idee van den
hemel gevormd, waar alles was, wat hij hier het verrukkelijkst vond; een groote deel,
bedekt met een laag geurig hooi, waar hij zoo op z'n allerlangst kon liggen snorken
met de handen in de sprietjes gekrampt; Onze Lieve Heer daar midden in als een
dikke, rijke boer op een makkelijken leunstoel en met de beenen op tafel, zooals
David Engel gewoon was te zitten; en dikke boerenkindertjes waren de engeltjes,
die hem zijn pijp stopten en bonken spek in den mond propten; en de
Zondagavond-gasten in de rondte, ook languit in het hooi, zoo half in den dommel
een psalmpje neuriënd.
Zijn groote schoenen deden grijze stofwolken boven den kleiweg opdwarrelen,
zooals hij zich haastte. Het houten bruggetje met de wibbelende leuninglatten schoof
hij over, de doornhaag voorbij, waaronder de kippen angstig voor zijn sloffen
wegscholen. Nu was hij het eerst thuis! Voor hij binnen ging tuurde hij den weg nog
eens langs. Hij zag vader nog niet aankomen. Ook kon hij dwarsvelds tot op de
kerkwerf zien, en nergens vader! Hij glipte het schuinhangende deurtje door, dat
veel te laag was voor zijn hooge gestalte. Als een dief sloop hij naar de broodkast
en smeerde zich dikke hompen mik met een laag boter. Met beide handen
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propte hij zich groote brokken in den wijden mond, die na een paar machtige
knauwen doorslikkend. Soms werd hij blauw in het gelaat van gulzigheid, maar zijn
handen bleven proppen en het hoofd vooroverrekkend werkte hij de hompen door
zijn keel, als een slang zijn prooi door den elastischen slokdarm. Toen hij niet meer
dorst af te snijden van het brood, uit vrees voor zijn vader, haastte hij zich de
aardappeltjes op te zetten boven het turfvuur in den gekoolteerden schoorsteen.
Weer gluurde hij aan de deur. Vader kwam er nu aan bij den hoek. Hij kon nog even!
En sluipend ging hij naar de eene bedstede, lichtte een kussen op en laadde den
mond vol met bietenschijfjes en pulkte aan het stuk spek daarnaast. Want in een
met een bord toegedekte schaal stond hier het warme eten al klaar. Willem verzorgde
alles weer goed en was juist aan het aardappeltjes prikken, toen vader binnen kwam.
‘Nog niet gaar,’ grinnikte hij, maar vader stapte ernstig door naar binnen en zette
zich in den biezen leunstoel en lei de beenen op tafel, net als David Engel. Dat deed
Willem vol bewondering naar de kamer gluren en aan den hemel denken, waar
Onze Lieve Heer nu ook wel zoo zou zitten! Ja, ja, hij wou ook in den hemel komen.
En zoo'n Zondag was een heerlijke dag. ‘'s Heeren dienst is toch zoet!’ dacht hij in
woorden, die hij zoo vaak hoorde. En het stuk spek in de bieten rook hij nog in den
neus.
*

**

Vader Broes leunt krom over zijn spa, zijn harig gezicht opheffend naar het erf van
David Engel. Men kon daar aan alles zien, dat het bij den eigenaar op geen geld
aankwam. De rietdekker weer met een paar knechts op het dak, dat nog geel was
van nieuwigheid en in zijn vliering en uitstekken en bochten glad golfde, of het
gisteren pas aangebracht was. De boomkweeker aan het snoeien in den uitgestrekten
boomgaard, de schilder aan het opverven van den gevel. Met frissche verftinten
gluurde de groote woning door het zware, nog naakte hout en de scheuren glansden
zwart van de versche teerlaag. De gouden ballen op het hek fonkelden in het waterige
zonnetje en de hooge palmstruiken waren zoo netjes geknipt tot een kerkje, een
scheepje, een haan, dat er geen takje, geen blaadje uitstak. Een tuinspiegel zilverde
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daar tusschen in, schitterend in een vergulden aureool-ring. Het jonge vee op de
mestvaalt was zwaar en vleezig, doorvoed en blank, allemaal beesten, die in weelde
opgroeiden. Alles, alles blonk van David Engels rijkdom. Het moest toch wat wezen,
zoo veel geld te hebben. Den heelen dag met lust door de veestallen te slenteren,
het mooiste melkvee tusschen de horens te krabben en de duimen in de flanken te
zetten, den vetten, blinkenden hengst op de billen te kloppen, de zware werkpaarden
te hooren knabbelen op de groote haverkorrels. Of buiten wat kissebissen, wat
leuteren met de werklui, een fijn sigaartje in den mond, bij de buren gaan buurten
om over koeien en oogsten te praten, en met de vrouw, in kleeren, die spiegelden
van bestigheid, in een nieuw rijtuigje ergens te gast gaan.
David Engel had voor den ouden Broes zoo iets van een aartsvader, een grooten
herdersvorst. En het was niet alleen vleierij, als hij kruipend zijn gunsten aannam
en zich in zijn beschermende vriendschap verheugde. Het was meer de bewondering
van den slaaf voor den imponeerenden blik en de zelfbewuste houding van den
meester, de vereering voor den glans van zooveel rijkdommen, en ook besef van
eigen minheid.
Daar was Willem weer terug met zijn kruiwagen, de haren geplakt tot pieken onder
de vale pet vandaan, het breede gezicht opgezet rood en bezweet.
‘Hè, hè,’ blaast de reus wat uit met zijn eeuwig kinder-grinnikje, ‘Willem is op,
Willem kan niet zoo meer.’
‘Anpakke,’ grauwt de vader en met een schrikkerig schokje grijpt de idioot de
boomen weer op van den met natte kleibonken overvollen kruiwagen. Dan bijt hij
zich op de lippen, slingert even de handen los heen en weer of hij ze gebrand heeft,
maar vermant zich en kruit den schotwal het mulle land in. Het dunne wiel snijdt
diep in het omgestoppelde land en piept mager en akelig voor den beulenden jongen
uit, die voorover hellend zijn vracht voortsjort, met telkens kleine valbewegingen de
groote schoenen door de aardkluiten zeulend. De groote blaren in zijn handen doen
hem zijn kinderlijk onnoozel lachgezicht wat vertrekken, maar toch blijft het onwijze
grinnikje zijn grooten mond uitrekken. En

Groot Nederland. Jaargang 1

161
wel het rustige van Davids leven. Een groote, glimmende boer, met dikke onderkin,
rustig in een leuningstoel, de beenen hoog op de tafel geheven, vadsig in den dut,
of zich het vleesch uit de kiezen zuigend met de punt van de tong. Ook wel aan een
groote tafel met groote schotels gebraden varkensribben of rose, zware hammen.
Zooals het wel in den hemel moest wezen!
Hij zou maar niet denken aan zijn stekende eeltblaren. Hij zou maar hard werken.
Willem wou ook in den hemel komen!
Zijn wagentje smakt hij om, midden op de akker, blaast even in de bloedende,
opgezwollen handpalmen en rijdt weer terug, nu de boomen luchtig met de
vingertoppen hanteerend, om zijn blaren te ontzien.
Vader staat weer over zijn schop geleund, te watertanden naar al den glanzenden
rijkdom van baas Engel. Den schotwal over het land werken heeft hij voor zooveel
geld aangenomen en zijn werkdier Willem is onder zijn harde dressuur goud waard.
Kalm kan hij een kruiwagentje vullen en weer uitblazen, terwijl de jongen heen en
weer ploetert door het mulle land. Hij overlegt al, hoe hij later Willem het uitslechten
van de neergesmeten hoopjes over het land zal laten verrichten, het uitspreiden
van die taaie bonken, terwijl hij dan zelf nog eens met een lichte riek er over heen
kan gaan.
De kale poldervlakte breidt zich rondom uit, alleen bij de hoeven gebroken door
wat opgaand hout, en in de verte in een vierkanten lijst gevat van het geboomte der
wegen. Broes begint ondanks zijn slender-gewerk ook naar zijn avond-eten en naar
zijn rustig pijpje in den leunstoel thuis te verlangen. Dan denkt hij zich eens
genoegelijk een David Engel te wezen of vader Abram in zijn tent, en Willem een
van zijn slaven. Daar aan dien dwarsweg kon hij zijn huisje onderscheiden, zwart
van de koolteer met roode dakpannen. En zoo klein als het hondenhok hier. Het
was nog een heele kuier er heen.
Willem vergat ook wel zijn brandende handen, om als een werkpaard, dat naar
den stal hinnikt, goedig te grinniken naar dat kleine hondenhokje ver weg aan die
dwarslaan. Dan bedacht hij ook weer, hoe pijnlijk zijn voeten schaafden in zijn harde
schoenen en hoe ver het nog was. Kon hij maar zoo door de lucht varen er heen,
zoo opgenomen als Eli, de profeet!
En toen ze samen naar huis gingen, stapte de vader veerkrachtig en
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liep Willem sloffend en met de groote schoenen stommelend achter hem aan, hem
telkens met pijnlijke drafjes inhalend, afgetobd en nog altijd vuurrood beloopen in
het gelaat, waar de zweetdruppeltjes langs rolden.
Thuis zag Willem, hoe vader het zich in den biezen leunstoel gemakkelijk maakte.
Hij was dat zoo gewoon. Hij wenschte bij zichzelven ook maar zoo oud te wezen.
Tachtig jaar als vader, honderd als David Engel, de stumperd had in het geheel
geen getalbegrip. Ook zoo oud! Dan zou hij nu lui uit kunnen achterover hangen in
een grooten stoel en straks een stuk spek bij de aardappeltjes hebben. Onderwijl
zette hij de reeds den vorigen avond geschilde aardappelen boven het opvlammende
vuur en op zijn hurken zat hij toen met een meewarig grinnikje in zijn gezwollen,
bebloede handpalmen te kijken. Zijn breede gezicht, zoo in het knappende
houtgelaai, verrekte zich pijnlijker, de oogjes knepen zich tot dunner streepjes en
hij zou wel haast gehuild hebben, dat zijn arme handen er zoo zeer uitzagen. De
pijn had hem minder gekweld dan nu het zien van die rauwe plekken. Vol ontferming
met zichzelf kneep hij zijn oogen heelemaal dicht, bracht de dikke vinger-tumpen
eerbiedig tot elkaar en nam de toevlucht tot den weg, die even goed voor hem open
stond, als voor den machtigen David Engel, en dien hij in zijn omgeving altijd als
den besten had hooren aanprijzen: hij prevelde een gebedje. Zacht mompelde hij:
‘Lieve Heertje, Willem hèt zoo'n erge pijn in zijn handen. Wil je 't gauw voor Willem
over maken.’ En omdat vaders gebeden altijd zoo lang waren, bleef hij nog een
poos voortprevelen met zijn lippen, eer hij ‘Amen’ zei. Toen keek hij weer in zijn
handen en welgemoed volgde hij vaders bevel om hem het gekookte hammetje aan
te geven. Terwijl de oude man daarvan voor zich afsneed, stond Willem schuin naar
het rose vleesch te knipoogen met een goedig, begeerig lachje, het water om de
tanden. Maar een snauw van vader joeg hem naar achter om de aardappels af te
gieten en er de zuurkool door te stampen, die den heelen dag op een klein
petroleumstelletje te warmen had gestaan.
Aan tafel moest hij den blik maar van vaders bord afwenden; anders zou hij er
wat afgegraaid hebben. En dat paste niet en dat zou hem ook niet best bekomen,
wist hij. Toch knipoogde hij naar elke snede ham, die in vaders mond verdween,
als een
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hond, die het eten van zijn baas aanziet en kwispelstaartend en oor-spitsend op
een toegeworpen brok wacht. Maar Willem wist wel, dat vader hem nooit iets
toewierp! Onderwijl propte hij zich vol met aardappelen en zuurkool, den wijden
mond met groote vorken vol ladend, tot er van den grooten schotel weinig meer
overbleef.
‘Leg neer,’ gebood vader, en het groote kind gehoorzaamde likkebaardend. De
oude vreesde te kort te komen en meende, dat zijn jongen anders maar ‘ongansch’
zou worden. ‘Wie van zijn buik een afgod maakt,’ stond er immers in de schrift. Het
trof, dat vader juist na den maaltijd het hoofdstuk uit den bijbel voorlas, waarin
voorkomt, dat geen gierigaards, gulzigaards enz. het koninkrijk der hemelen zullen
beërven. En de schotels wegruimend, grinnikte Willems kraaiend stemmetje: ‘Willem
wil ook in de hemel komme. Willem zal niet gulzig weze.’
Vader knikte genadig en rookte zijn blauw-steenen pijpje, dat altijd met zijn kop
naar beneden bungelde.
En toen het eten voor den volgenden dag schoongemaakt was, stommelde de
idioot met zijn groote, dwarse voeten naar buurman Spaans, waar het zieke jongetje
van twaalf jaar al maanden te bed lag aan ruggemergstering.
‘'n Avend saampies,’ knikte Willem met een lach-giertje en zette zich aan het bed
van het kind. Dat was zoo zijn gewoonte en niemand, die het hier zonderling vond,
die vriendschap van den kinderlijken, reuzigen man voor het oudachtige, glazig
bleeke kind in de bedstede.
‘Willem werkt bij David Engel,’ lachte de reus gewichtig met het hoofd knikkend.
‘O zoo rijk! o zoo rijk! Paarde, koeie, varkes, o zoo'n boel! Honderd duzend! Ja!!’
En heftige, bevestigende hoofdknikjes moesten zijn verzekeringen meer kracht
bijzetten.
En het oude mannetje op bed met de ernstige, strakblauwe oogen vroeg naar
alles; hoe de hengst heette, en of Willem wel op een paard gezeten had, en of hij
op een hengst zou durven zitten, en of de koeien veel melk gaven, en de duifjes al
te broeden zaten. Want al een paar jaar geleden had hij ook bij David Engel gewerkt,
in het wie-land met vader. En hij vertelde wonderen van den hengst en hoe de jonge
David dien kunsten liet maken en net had gewend als een hondje. Willem knikte
maar met onnoozele lachjes, den breeden mond goedig uitgerekt, maar
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wachtte klaarblijkeìijk met spanning op iets anders. Eindelijk kon hij het niet langer
uithouden en kraaide met zijn hooge kinderstem: ‘Nou uit Gos woord vertelle. Willem
hèt ook 'n ziel te verlieze.’ Dat laatste was meer een nagepraat toevoegsel, maar
het eerste was een van de redenen, waarom de idioot, afgemat en verlangend naar
rust, avond aan avond kwam ‘buurten’. En het oude mannetje op het bed vertelde
de geschiedenis van Jozef, die hij pas uit een schoolboek had gelezen, tot waar
Jozef als slaaf naar Egypte werd gevoerd. Toen maande buurman Spaans Willem
tot heengaan aan. De kinderlijke verteltrant van het zieke jongetje en de
zenuwachtige, fantastische voorstelling brachten altijd Willems brein in beweging:
hij kon niet uitgepraat raken van Jozef en dat hij Jozef ook zou opgeheschen hebben
uit den kuil en hem ook gekocht zou hebben en goed op 'm gepast. ‘En as Jozef
zeere hande had van schotwal kruie, zie-je, zoo, net as Willem, dan zou Willem ze
beter gebid hebbe.’ Hij kneep de oogjes toe, lachte en knikte heftig: ‘Jà-e!!’
Vrouw Spaans zag de rauwe handen en beklaagde hem: ‘Zorgt daar je vader niet
voor, stumperd?’
‘Willem hèt 'n vader hierbove, onze Lieve Heertjie,’ knikte hij, ‘Willem hèt gebid
om ze beter te make.’
Vrouw Spaans glimlachte goedig en smeerde ze in met zoete olie. ‘Willem ken
nou wel danse, heelemaal beter, heelemaal beter,’ kraaide de hooge kinderstem
blij. ‘Onze lieve Heertjie houdt van Willem, zie je! Jà-e!!’ En met heftige lach-knikjes
slofte hij naar huis.
***
Behalve de avondvisites bij het zieke buurjongetje en de Zondagen, was er nog een
lichtstreep in Willems leven van voortgejaagd werkbeest. Van kleinen jongen af al
had hij bij David Engel gewerkt en als hij dan op het erf moest wezen, werd hij vaak
gebruikt om de kinderen bezig te houden. De oudste jongen plaagde hem en als
hij het liet uit ontzag voor Eitje, de grootere zus, dan was hij spoedig verdwenen,
om op den hooiberg te klauteren, of over de slooten te springen of andere dingen
van zijn lief hebberij te doen, waarbij wat te wagen viel. Dan zat de groote lobbes
met zijn dwaas, breed lachgezicht midden in den kring
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van kindertjes, Eitje den arm op zijn schouder, de kleintjes over zijn beenen kruipend.
Zoo zot als hij was, wist hij uit jonge grassprietjes fluitjes met teere poppestemmetjes
te maken, van rietbladeren zeilende scheepjes, van de stengels der paardebloemen
de sierlijkste krulletters of een lange schalmenreeks, van het jonge wilgenhout een
heldere fluit, proppeschieters van een vlieren tak. Of hij versierde de kinderen met
paardebloemen van onder tot boven en had een taai geduld om Eitjes hoed met
een dubbele vlecht van madelieven te omkransen. Nu was Eitje groot geworden,
echter heel onmerkbaar. De overgangen waren hem nooit opgevallen. Maar als hij
ze thans zag, met het lichtblonde haar opgestoken, zoo groot als haar moeder,
alleen veel fijner en blanker, - dan werd er in zijn hersens wel eens een vaag beeld
bewust van hetzelfde gezichtje met lange witte lokken omgeven en van een tenger
figuurtje in een korte kinderjurk, dat de mooie beenen zoo rad kon bewegen als ze
samen om de woning draafden met Sam, den lobbesachtigen hond.
Als hij bij David Engel op het erf moest werken, werd hij tegenwoordig niet meer
voor kindermeid gebruikt. Dat zou te onvoordeelig uitkomen voor den baas, en vader
liet hem het zwaarste werk doen. Bovendien waren de meeste kinderen naar school.
Maar toch zag hij dan Eitje en lachte ze zoo vriendelijk tegen hem. Als ze even hem
had aangezien met haar vroolijke, blauwe oogen, dan kon hij doorwerken zonder
moe te worden of zonder het brommen van vader te hooren of veel pijn te voelen
van een ruwen stomp, die hem werd toegediend. Aldoor bleef dat lachende gezicht
vóor hem en het gebeurde wel, dat hij in zichzelf begon te praten, vroolijk en jolig
op zijn dwaze manier over Onze Lieve Heertje en over zijn psalmboek en over zijn
zangkunst. Soms begon hij zelfs te zingen met zijn valsche meisjesstem, een tragen
psalm of een lijzig liedje van Sankey, dat hij op de Zondagschool meekraaide:
‘kloppend, kloppend, wie is daar?’ Of hij knikte vriendelijk en rekte den grooten mond
met zijn innemendst lachje uit, de oogjes toekierend van welbehagen. Tot zijn vader
met een snauw het heele visioen verstoorde en Willem weer de blaren in zijn handen
of de rheumatiek in zijn rug en zijn vermoeide ledematen voelde.
Dat was dan een jammerlijke tegenstelling: inplaats van het zonnige gezichtje
van Eitje voor hem, haar vroolijke stem blij om hem heen en zijn oogen vol van
bewondering voor haar slanke,
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teere figuur -, nu vaders snauwen te hooren, zijn stompen te voelen en te moe te
zijn om de spa te hanteeren. Maar soms zag hij ze de deur uitkomen of zelfs wel
even langs hem heen gaan met een stil lachje. Dat vergoedde weer veel En dan
kon hij het niet laten, weer aan haar te denken. Straks als ze hun brood op de deel
opaten of in den hooiberg, dan zou ze weer even komen met een groote kan
karnemelk of zoete wei; soms met een stukje spek of een kliekje van het middageten
voor vader en hem. Want de oude Broes had een streepje voor: hij was gezien als
een innig kind Gods, dat veel avonden David Engel en zijn vrouw kwam stichten
met zijn vrome gesprekken. Als ze hem dan zoo strak aankeek, eigenlijk in zichzelf
vol medelijden zijn stumperigheid beklagend, met een zacht glimlachje, dan knikte
hij vriendelijk terug en maakte malle fratsen om haar genoegen te doen.
Zondags bij het van de kerk naar huis gaan werd hij vaak geplaagd en een had
hem zelfs op een meisje gewezen en gezegd: ‘Willem, moet dat jou vrouw nou niet
worde?’
‘Nee’, had Willem beslist met het hoofd geknikt. ‘Willem is nog te jong.’
‘Hoe oud ben je dan, Willem?’
‘Drie en dertig,’ en dat was ook waar.
‘Zoo, zoo, en wanneer trouw je dan?’
‘As Willem zes en zestig is.’
De dwaas had heelemaal geen begrip van die getallen, maar het stond in zijn
hersens onwrikbaar vast, dat hij nog heel jong was, nog veel en veel te jong voor
trouwen. Dit was zeker veroorzaakt door een vaag gevoelen van de kinderlijke wijze,
waarop ieder hem onwillekeurig behandelde.
Maar als het beeld van Eitje zoo helder stand hield in zijn bewustzijn, dan kwamen
die vragen tegelijk bij hem op en dan knikte hij wel onder zijn werk met zijn
vriendelijkste lachje: als hij zes en zestig was, zou hij met Eitje trouwen.
Eens was zijn vader al 's morgens voor den middag naar huis teruggegaan, omdat
hij zich niet wel voelde. Eitje had juist heel jolig tegen Willem gelachen en hem met
haar glanzende oogen lang aangezien, hem zelfs op den schouder geklopt met een
lief: ‘'n Goeie Willem ben je, hoor!’ Daarbij had haar hand langs zijn wang gestreeld
en Willem overviel toen een zeldzaam gevoel. Hij zou wel hebben willen draven en
allerlei jolige dwaasheden doen.
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Hij lachte telkens onder zijn werk en knikte herhaaldelijk. Zelfs hoorde hij zich zeggen:
‘Dag Eitje, Willem gaat met je trouwen.’
Maar hij was voor het geluid van zijn eigen woorden geschrokken als een kind,
dat zich schaamt over groote-menschen-zaken te praten. Doch het aanjagende,
onrustige gevoel bleef in hem gloeien en deed zijn kleine oogjes tintelen. Hij liet
zelfs eventjes zijn werk in den steek en hipte over een keisteen, die daar lag, met
domme bokkesprongen, en draafde met dartel getrappel wat op en neer, daarbij
hinnikend als Brinio, de hengst.
Toen de middagbel ging en de werklui allemaal naar huis liepen om te eten, kwam
Eitje naar hem toe, greep hem speelsch in den arm en riep: ‘Hou nou maar op met
werken, Willem. En zeg 'ris, 'k zal je een heerlijke kliek brengen.’
Ze tikte Willem daarbij op de wang, heel moederlijk, en ze zag hem goedig aan,
zacht in zichzelf lachend, dat hij zoo bloosde en het gezicht verlegen afkeerde.
De dwaas vlijde zich op de deel neer in een hoop haverkaf en afgetrokken zijn
boterham kauwend, jaagde zijn adem onstuimig, terwijl hij met glinsterende oogjes
naar de deur loerde, of Eitje er ook aankwam. Hij voelde nog het bloed naar zijn
wangen stijgen en de zachte vingers langs zijn gezicht streelen. Haar gestalte, de
vriendelijk lachende oogen en de muziek van haar stem, - waren alle verschillende
voorstellingen, die klaar in zijn verward brein stonden, met zulk een kracht, dat ze
hem heel en al beheerschten. Zijn adem hijgde al onstuimiger in zijn borst. Als het
haverkaf even ritselde, tintelde een schok hem door de leden en staarde hij
opgewonden naar de deur, of ze er aankwam.
Zijn boterham was werktuigelijk gebruikt, en achterover liggend, kierden zijn oogen
scherp naar de mooie herinneringen, hoe haar hand hem den arm drukte of haar
vingers zijn wang aanraakten of haar stem klonk als een zacht gezang. Het wond
hem al meer op en zijn logge lijf richtte zich wild overeind. Zijn bewegingen waren
leniger, veel minder stoethaspelig en instinctmatig hinnikte hij het trillende gebronst
van den hengst na, trappelend met fiere houding van het groote hoofd. Daar kwam
Eitje aan, die luidkeels lachte om zijn malle fratsen. Ze dacht, dat hij die uit
dankbaarheid voor haar maakte en riep: ‘'n Lekker happie, Brien. Niet zoo dartel,
Brien!’
Willem sprong om haar heen, met de kierende oogjes glinste-
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rend naar haar mooie gezichtje en blanken hals. Ze zette de kliek neer bij het
haverkaf en klopte hem in den nek: ‘Braaf, Brinio, braaf gesprongen. Nou aan je
maal.’ Daarbij lachte ze haar witte tanden bloot en zag hem nog lang en strak aan,
of ze bij zichzelf tot klaarheid wou komen, wat er in de hersens van zoo'n stumperd
wel moest omgaan. Willem bloosde nog erger, het bloed liep hem donker in hals
en gezicht, en zijn kleine oogjes straalden van een vreemden gloed. Eitje zag hem
nog verbaasder aan. Toen volgde de dwaas plotseling de dierlijke instincten, die
hem opzweepten. Hij vloog op haar af, smakte haar neer en rolde woest hijgend
met haar door de kafhoop. Maar lenig richtte ze zich half op, striemde hem haar
hand met kracht in de oogen en wist op de been te komen.
Verontwaardigd zag ze hem aan en de dwaas zette zich beschaamd neer in een
hoek, het groote hoofd schuldig gebogen, de handen slap tusschen de knieën
hangend. Hij zag er zoo verslagen uit, als een afgeranseld hondje, en Eitje vergat
haar toorn. De schrik was van zoo korten duur geweest, dat ze zich al weer
heelemaal herstelde. 't Was de moeite niet om er vader mee lastig te vallen. Ze zou
maar niet langer den dwaas als een kind behandelen. Ze moest er om lachen, zoo
potsierlijk hij daar zat. Net die zieke orang-oetan uit Artis.
Daar schoot Willem iets in de gedachten: een plotselinge helderheid in zijn brein,
als een blauw plekje, dat in een egale regenlucht scheurt.
‘Willem is nou Satan de baas. Satan zal Willem niet meer krijge. Dan moet Willem
brande in een vuurtje, in de hel.’
En hij knikte daarbij potsierlijk met het hoofd, kneep de oogjes dicht en kraaide
aldoor: ‘Ja, ja, in een vuurtje brande, in de hel!’
Eitje schoot in een lach en troostte: ‘Willem moet zijn kliek opeten, anders wordt-ie
koud.’
Ze had van kind af op de boerderij de machtige hartstochten van hengsten en
stieren als heel gewone instincten leeren beschouwen, zoodat ze er volstrekt niet
aan dacht, zich met preutsch gemok op den armen zot te wreken. Ze zag hem gulzig
zijn kliek opkleffen en ze voelde hem weer zoo nietig tegenover zichzelf, dat ze, zijn
physieke meerderheid niet tellend, wachtte tot hij het eten op had. Willem dorst haar
niet aan te zien en toen ze de
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schaal meenam, mompelde hij nog van ‘Satan, die Willem pakke wou. Maar Willem
zei: nee Satan, jij niet de baas.’
Glimlachend ging ze heen, en de zot werkte den heelen middag, of zijn vader bij
hem stond.
***
In den zomer was er Zondags na kerktijd ‘leering’ voor de grooteren, die in de week
moeilijk weg konden. Willem had zich bij den dominee opgegeven, hij wou zoo heel
graag ook van Gods woord hooren en hij zou heel stil zitten. ‘Ja, ja, Willem is wel
jong, maar Willem het toch ook 'n ziel te verlieze,’ knikte hij met dichte oogen als
klemmend argument.
‘Zeker, Willem. Onze Lieve Heer zei: Laat de kinderkens tot Me komen, en
verhindert ze niet, want hun is het koninkrijk Gods,’ antwoordde de dominee.
Willem bracht een onverstaanbaar geluid uit, half grinniken van vreugde, half
bevestigend mompelen, ten teeken, dat hij er iets van gevoelde.
Al een uur voor den tijd was hij aan de consistorie en tegen het lage venster
leunend, zag hij de boerenjongens achter elkander komen in hun tilbury's. Gedienstig
schoot hij toe om ze te helpen en ze lieten hem trouw hun paard op stal zetten, om
hem als dank nog te plagen. David Engel hielp hij ook. Eitje knikte vriendelijk tegen
hem en hij schudde zijn hoofd al grinnikend haast af uit blijdschap haar te zien. Ook
greep hij blij naar de hand, die David hem toestak, maar die deze honend terugtrok,
om er een beleedigende beweging mee onder de keel te maken, die zeggen wou:
liever m'n hals af dan jou een hand te geven. Dat snapte Willem gelukkig toch niet
en het was ook niet zoo erg gemeend. Maar toch werd hij er door allen, die het
zagen, om uitgelachen. Willem lachte maar dapper mee en deelde links en rechts
zijn jolige knikjes uit. Hij bukte zich en slofte met zijn groote veterschoenen om het
paard heen, doch telkens wist David te maken, dat juist het werk al gedaan was,
waaraan hij wou beginnen. Dat gaf nieuw geschater en Willem raakte in een
allerprettigsten luim, bewust, dat hij heel grappig deed, en gelukkig met het hem
toegesmeten halstertouw, waaraan hij het paard naar den stal leidde.
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Vragen behoefde hij niet op te zeggen in de leering. Hij zat echter heel aandachtig
te luisteren en enkele woorden, die hem bewust werden, hielden zijn gedachten
bezig. Bij het woord God of Heere dacht hij weer aan den machtigen David Engel
met de beenen op de tafel als heerscher in zijn gezin. En als er van engelen werd
gesproken, dan zag hij naar den kant van Eitje. Het woord duivel riep hem zijn
boozen aanslag in het geheugen. Dan zag hij beschaamd voor zich en dorst eerst
heel langzaam aan op te zien en te gluren naar het vriendelijke meisjesgezicht, dat
zoo blank was en naar het blonde haar, waar de avondzon zoo in fonkelde.
Vooral toen de dominee het toevallig kreeg over den tekst: ‘Laat de kinderkens
tot Mij komen,’ - moest Willem luisteren. En in zijn doffe hersens kwam het helder
te staan, dat ook hij tot de kinderkens behoorde, en dat hij heelemaal niet te arm of
te verachtelijk was en dat hij evengoed genood werd. Het verdoezelde wel weer
alles in een heel concreete voorstelling van den rijken David Engel met een grooten
spekschotel naast zijn voeten op de tafel. Maar later bleek toch, dat die woorden in
zijn ziel een spoor hadden gegrift.
Overigens hield het tersluiks staren naar Eitje hem in een stillen gelukstoestand.
En druk sloften na de leering zijn groote voeten door het grint van het kerkplein, om
te helpen inspannen. Met zijn doorgebogen knieën draafde hij van den een naar
den ander. En trotsch hield hij Davids ongeduldige paard bij den toom, tot deze hem
met een zweepstriem bedankte. Glimlachend staarde hij het karretje na tot hij het
blonde hoofd van Eitje niet meer zag. En eerst als allen weg waren, stoetelde hij op
huis aan, het eeuwige lachje om den mond, vervuld van de gedachte aan engelen,
die rondom hem waren met lieve, blanke gezichtjes als Eitje. Of in de verte, op den
hoek van den kruisweg, zag hij een zware reuzengestalte, die op den ouden David
Engel leek, rechtuit in een luien stoel zitten met de hand wenkend, en hij en veel
kindertjes op een drafje daar heen!
Hij liep nog even bij het zieke buurjongetje aan en praatte verward, dat ze samen
naar Onze Lieve Heertje zouden gaan, want dat kindertjes ook in den hemel mochten
komen.
Zoo waren de zomersche Zondag-avonden het glanspunt in Willems
geluks-herinneringen, en in het bijzonder de Zondagavond,

Groot Nederland. Jaargang 1

171
waarop de dominee over het door den Heiland tot zich roepen van de kinderkens
had gesproken.
*

**

De jonge David Engel was na Eitje de oudste van de acht kinderen. 't Was een
jongen van vijftien jaar, maar al zoo groot als een flinke man, breed in de schouders
en met knoestige handen. Zijn gelaat was echter nog zoo teer en blank van vel,
wazig als een perzikwang. De levenskracht tintelde hem de brutale, grijze oogen
uit en het rijke bloed bloste vol in zijn hals en door het dunne, melkwitte haar. 't Was
een woesteling, die zijn uitpuilenden levenslust moest bot vieren op de een of andere
wijs. En vader lei hem daarbij niet veel in den weg. Vechten tegen de heele buurt,
zooals toen hij nog schooljongen was, maakte nu plaats voor andere krachttoeren.
De dolste tweejarige paarden kreeg hij te dresseeren. En hoe meer ze
achteruitsloegen, hoe liever het hem was. Dan had hij een motief om zijn woeste
vlagen uit te woeden: te beuken met een taaien stok op de vleezige billen van het
dier, dat als een rookvlaag in schrik over het mulle land voortstoof met de burrie.
Maar de jongen stond schoor met de krachtige beenen, de linkerhand de teugels
strak sjorrend en de rechterhand zwiepende slagen in wilde maat neerbeukend, dat
het malsche vleesch dik opstriemde onder de gladde huid.
Of dwarsvelds den polder in met zijn tweeloopsgeweer en zijn polsstok, - zonder
jachtacte. Over de breedste tochten heen, gestaag op zijn hoede voor koddebeiers;
dat was nog de heerlijkste prikkel voor zijn jagen. En anders rondom de woning op
den loer, om op kraaien, eksters of een verdoolde houtduif te mikken, met de
geniepige bijbedoeling om het werkvolk in gestadige onrust te houden voor een
onbesuisd schot. Voorbijgangers hadden al eens de kogels langs de ooren gesuisd
en David wist, dat er bij vader over geklaagd was en dat er door de veldwachters
op hem geloerd werd. En dat was een reden te meer, om met het gevaarlijke ding
rondom de schuren te slenteren, in het gezicht vaak van den veldwachter.
Vooral Willem Broes was een heerlijk tijdverdrijf voor den uitgelaten rekel. De
dolste kuren verzon hij met den dwaas. Hij had hem met den polsstok over de breede
tochtsloot laten sprin-
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gen en het uitgebruld van pret, toen de stijve hurk net midden in de tocht bleef
steken, aan zijn pols hoog in de lucht hangend en de vreemdste spartelingen met
de groote schoenen makend, om plotseling terug te vallen, schuin naar zijn punt
van uitgang terug, met het zitvlak in de taaie kleimodder smakkend. ‘Willem zit,
Willem niet eens in de tocht gevallen,’ snoefde de hals, die de dolste grillen van den
jongen wildeman zonder aarzelen opvolgde. Willem op de oude Tram - een
ex-trampaard, dat de baas in den drukken tijd had aangekocht - en David op den
jongen hengst en dan een wedren met hindernissen houden, over slooten en hekken:
Tram bij elke hindernis stijf de voorpooten schoor, het achterlijf omhoog plotseling
stilhoudend, en Willem over den kop van het paard en over de hindernissen heen
buitelend of in de slooten plassend.
Maar voor het jachtgeweer was de idioot schrikkelijk benauwd. Hij was er niet toe
te bewegen, het aan te raken en verschool zich, als hij David een schot hoorde
lossen, op een kinderachtige manier achter een paaltje, een palmhaag, een leege
mand.
Overigens vond Willem het genoegelijk, op het erf te werken en met zich te laten
sollen. Bij elken streek, die hem gespeeld werd, achtte hij zichzelf vreeselijk knap,
om zoo de aandacht te kunnen trekken of den lachlust op te wekken. En al die
grappen gunden hem verpoozing van het zware werk. Willem was leep genoeg, om
daarvan een vaag besef te hebben.
Daar komt de hooge, zwarte Oldenburger hengst den stal uit, losweg aan het
halster geleid door David. De ooren spitsend en den breeden nek schuddend, dat
de in golven gebreide manen wapperen, hinnikt het dier bronstig zijn dartelheid uit,
de blanke tand-beitels onder de snuivende bovenlip ontblootend. Het steigert en
trippelt ingehouden voort, trillend over de gladde huid van wellust en van een woest
verlangen los voort te rennen, de wei in, de neusgaten wijd openbrieschend naar
een merrie. Maar de gitoogen blikken schichtig op zij uit naar den jongen boer, die
het touw onverschillig los houdt, zéker, dat het dier het hart niet heeft hem
ongehoorzaam te zijn. Speelsch nadert het hem soms, danserig trappelend en met
de breede snijtanden plukkend aan zijn kiel. David heeft er schik in: ‘Zoo, Brinio
wou je zoo graag 'ris mijn ribbekast tusschen je tandjes hebben! Zoo, zoo!’ En een
wijzen met de zweeppunt is voldoende, om den hengst verschrikt op zij
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te doen stuiven, en weer gewoon voort te trippelen, met ingehouden dartelheid.
Willem staat op de mestvaalt, op zijn spa leunend, het mooie dier aan te grinniken.
Zijn breed-lachsche mond rekt zich wijder uit en zijn oogen knijpen dicht. Dan begint
hij zelf te dansen en te trappelen en te hinniken, de groote witte tanden onder de
opgetrokken bovenlip ontblootend. Dat dier bewonderde hij met al den eerbied, die
zijn slaafsche natuur voelde voor de edele vormen en de zelfbewuste kracht. Hij
scheen te beseffen, dat zijn eigen log, plomp, geesteloos vleesch verachtelijk was
tegenover den idealen bouw, de elegante bewegingen van het heerlijke dier. Ineens
sprong Brinio op zij uit naar den verworpeling en hinnikte woest over hem heen,
moed en intelligentie in de uitdrukking van de diepe oog-gitten. De idioot trachtte
zich dezelfde houding te geven en hief het groote, domme hoofd het dier tegen,
hinnikte het na en sperde de wezenlooze, fletse oogen lodderig op.
David liet het spelletje gaan, de handen in de zakken, de zweep onder den eenen
arm, het halstertouw los om den anderen. Plotseling bukte de hengst, grijnsde zijn
machtige snijtanden bloot en beet naar den dwaas, die lachend achteruit stoof.
Brinio scheurde hem een lap uit het vest en Engel lachte: ‘Hij gaat je uitkleeë, Willem!’
De hengst krabde met de voorpooten heftig over den grond, hief ze op tegen het
hek van de mestvaalt, in driftig tempo, of hij het verachtelijke menschenkind wou
vertreden.
Wat de witharige jongen met de malsche, blossende wangen een anderen indruk
maakte op het machtige dier!
‘Brien, luistere hoor!’ beval David met een klein rukje aan het halster. En Brinio
schorste zijn wraakvoornemens tegen den dwaas op, trappelde wat onwillig met stil
achteruitslaan, als een kind, dat zijn bonne graag zou afranselen en nu zachtjes
verborgen tikjes geeft. Dan bedenkt het zeker de mogelijke gevolgen van
ongehoorzaamheid en zet zich eerbiedig in postuur, de voorpooten gestrekt onder
de gewelfde borst, den kop gedwee gebogen.
‘Val op je knieën en vraag vergiffenis!’
En op de voor-knieën langzaam hurkend, strekt het den mooien nek en kop als
een slachtoffer rechtuit op den grond, met het eene oog als een schelmsche duivel
opblikkend onder huichelachtig voordraaien van het wit.
De jongen zet den voet op den machtigen nek en dreigt met
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de zweep. Een rilling doet het glanzend zwarte vel over het lijf huiveren en de zwarte
oogappel rolt wat angstig in den ooghoek.
‘Kom, bange wezel, sta op.’
Het dier springt jolig op, danst en trappelt al kopknikkend, tot een enkel rukje aan
het halster het onbewegelijk doet staan met oogschelen naar zijn jongen baas,
wiens vroegere stok-striemen het zich nog altijd schrikkerig herinnert.
‘Schaam je, ben je bang voor de zweep?’
De kop schudt heen en weer van links naar rechts.
‘Wat? Niet bang voor de zweep?’
En of het zich vol angst bedenkt, haast het zich den kop op en neer te schudden
en daarbij schrikkerig te dansen van de achter op de voorpooten.
‘En nou een patertje!’ beveelt de blozende witkop.
Zich op de achterpooten oprichtend, den kop hoog op, de voorpooten zwingelend
uitgestrekt, trappelt het rondom zijn meester heen, ingehouden hinnikend. Een reus
gehoorzamend aan een dwerg, dien hij met een enkelen slag zou kunnen ter aarde
vellen, maar naar wiens minsten wenk hij omziet.
Willem is over het hek van den mestput gekomen, de oude Broes staat
vroom-aandachtig het spel te bewonderen en merkt tegen den ouden David Engel
op: ‘De Heere heeft den mensch tot een Heerscher over alles gesteld. Alles heeft
Hij in zij-ne hand gegeven, omdat het hem onderworpen zou zijn.’ Duidelijk wordt
elk lettergreepje geaccentueerd en het grijze, magere, ruigbaardige mannetje ziet
eerbiedig tegen den grooten, blozenden, gladgeschoren boer op. David knikt
bevestigend en grinnikt van voldoening. ‘Hij is m' al wat mans, vijftien jaar pas en
de wildste duvel maakt ie klein.’
De jongen wipt intusschen op den rug van het dier, dat zich niet veel laat
aansporen. Met een zwaar bronstig gehinnik rent het weg, gestuurd door een
handwenk, in een woesten sprong over het damhek heen, dol voort de wei in, of
het naar niets luistert. Maar bij de tocht zwenkt het gewillig voor den handwenk van
den jongen en rijdt nu kalm terug, ingehouden door een rukje aan het halster. En
op het erf is een enkele tongklek voldoende om het wild in de rondte te doen draven,
met gestrekte pooten en uitgerekten hals, in grooter en kleiner wordende kringen,
naar de hand van den jongen gebiedt.
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‘Hij had 't noodig,’ zegt David tegen de omstanders. ‘Hij werd te jolig op stal,’ en
rustig laat het beest zich in zijn donkeren stal achter zijn ruif binden, dadelijk plukkend
aan het versch gegraasde gras.
Willem loert met het groote, onwijs lachende gezicht om den hoek van de deur
en tracht moedig te hinniken. Als de jongen er om lacht, wordt hij stouter en springt
en stompt met den voet als een wild ros.
‘Willem ook 'n hengst, hihihi!’ hinnikt hij.
‘Dan zal 'k je op stal zette,’ gekscheert David.
En hij bindt den zot een touw om den hals, strikt dat aan een ring in den muur en
schudt versch gras in de ruif aan dien kant. Willem plukt met den grooten mond de
sprietjes los, rukkend met krom nek-buigen en diep gegrinnik. Hij kauwt het met
zware kaaksmakken, briescht er tusschen door, trappelt en kauwt. Het groene
grassap schuimt hem in de mondhoeken en telkens plukt hij met een nieuwen
mondvol uit de ruif. Hij ziet zichzelf nu groot en sterk, zwaar en glanzend. Hij gelooft
in zijn gedaante-verwisseling; hij speelt geen rol, maar hij is het onstuimige dier, dat
speelsch zijn voedsel kauwt en uit levens-drift stampt op den steenen grond. Hij
voelt het verwerpelijke van zich afvallen, het bespottelijke, waarom iedereen hem
als een kind behandelt. David durft hij het niet - net zoo min als die hengst naast
hem het durft - maar ieder, die te dicht hem naakte, zou hij een trap geven van
geweld of met de scherpe tanden door het vleesch scheuren. Was vader nu hier,
dien zou hij er een geven, dat hij de deur uitstoof. Hinnikend en snuivend kauwde
hij het zoete gras door en trachtte scheeloogend om te zien, naar de menschen in
de deur achteruit-trappend. Wat voelde hij zich groot en woest en sterk! David klopte
hem op den rug en dan Brinio naast hem. Hij grinnikte genoegelijk en schrapte over
den grond of plukte met de tanden speelsch hem aan den kiel.
De oude David en vader Broes stonden in de deur te lachen en het werkvolk
kwam er allemaal op af.
‘Jonge, David, wat 'n mooie hengst! Daar is Brinio niks bij!’
‘Die mot-je 's afrije, 't beest is te dol.’
‘Is-ie ok zoo geleerd as Brinio?’
En de jonge boer gaat er voorzichtig kalmeerend tusschen in, strikt den dwaas
los, klopt hem in den nek en praat hem bedaard
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toe: ‘Ho, - ho! Hou je gemak. Dacht je dat 'r 'n merrie op je wachtte? Late zien buiten
of je net zoo knap ben as Brinio.’
De idioot draaft ingehouden, hinnikt en vertoont dezelfde kunsten als zooeven
Brinio. Zijn moedige drukte vloekt treurig met zijn plomp lichaam, met zijn houterige
gebaren en met zijn domschaperig gezicht. Maar hij voelt zich machtig en schoon,
een voorwerp van bewondering. De smaad is van hem afgevallen, de
verwerpelijkheid, die in zijn doffe hersens zoo levendig was ingeprent. Hij is van het
verachtelijke, slaafsche menschenkind een mooi, groot dier geworden, de verbazing
van iedereen door zijn dolheid, zijn levenslust en glanzend schoon lichaam! En toen
hij moest doodliggen op den grond, Davids klomp op zijn hals, voelde hij zich nog
een reuzengevaarte tusschen de lachende omschouwers en trachtte hij onbewust
de oogen zoo schelmsch te draaien, als hij in zijn geest Brinio zag doen. Toen bond
David hem weer op stal vast en kauwde hij brieschend het gras, dat het groene
schuim bij zijn kin neerliep.
Het werkvolk ging middag houden, de boer werd geroepen om te eten. Maar de
dwaas bleef trappelen en rukken aan het gras in den ruif, nu en dan scheeloogend
naar het zwarte, glanzende gevaarte naast hem, éen groot fluweelen beest met
diepnatte oogen in woeste, witte plekken en met roode neusgaten! Hij bewonderde
er zichzelf in en rammelde met zijn ketting, zooals hij dat naast zich hoorde, en deed
al de machtige bewegingen na.
Schichtig keek de hengst om, spitste de ooren om te luisteren naar de stem van
den jongen David, die zoo iets schrikwekkends en ontzaggelijks voor hem had. En
toen hij die niet hoorde, draaide hij met zijn saterkop naar den dwaas, brieschte
hem in het gezicht en loerde hem op zij aan met zijn boosaardigen blik. Maar Willem
was groot, even groot, en Willem vreesde niet. Hij brieschte hem even goed tegen
en schudde zijn groot schapenhoofd kwaadaardig tegen den zwarten daemonen-kop
met de tastende lippen, dat de hengst op zij schrok. Dat spel duurde eenigen tijd.
Toen drong de hengst schuin met het achterlijf naar Willems plaats, maar hij kon
niet heelemaal omdraaien. En Willem hinnikte geweldig zijn zelfbewustheid uit,
schopte naar achteren tegen de schenen van Brinio, die tegen het beschot trappend
achteruitstoof. En plukkend aan zijn gras, kauwde hij met tandgeknoers het sap
tusschen de lippen uit.

Groot Nederland. Jaargang 1

177
Maar de witte, booze vlekken in den fulpenkop loerden en de tastende lippen
ontblootten de groote tandbeitels met helder gegrijns.
Ineens stak het dier met een kwaadaardig gegrinnik den kop rechtuit, de bovenlip
omgekruld, en greep den jongen in den nek. De kaken klemden naar elkaar en
dreven de witte beitels door de dunne kiel in het vleesch. Speelsch rukte en schudde
de hengst zijn slachtoffer, die heen en weer waggelde en met zijn valsch
meisjesgeluid gierde van angst. Het glimmend zwarte monster, in het halfdonkere
hok als een reuzig schaduwspook, grommelde dof door den neus en hief woest den
kop op en neer, omhoog en omlaag zeulend met het stoethaspelige lijf van den zot.
Het gieren werd kreunen, en dan weer uitschreeuwen van groote woorden en
bedreigingen, de armen trachtten achteruit te slaan. Maar het booze dier wond zich
al meer op, trappelde van toorn en deed de zware ketting rammelen. Toen sprong
het op, steigerde een paar stappen op de achterhoeven rond, het nietige menschenlijf
hoog opbeurend, en smakte het daarna neer. Tegelijkertijd kwamen de voorhoeven
als mokers er op neer en trappelend en schrapend danste het er boven. Het akelige
geschrei als van een kind, dat vermoord wordt, werd doffer en toen het zweeg, week
Brinio schrikkerig terug, schrapte nog eens met een hoef naar voren, rekte den nek
uit en brieschte onderzoekend naar het lauwe bloed, dat over de steenen leekte.
Ineens hief het den kop weer op en hinnikte lang achtereen, met een bronstig gesnuif
daar achteraan. En dan weer draaiden de oogen schrikkerig het wit op zij, of het
zich zijn misdaad bewust was. Verslagen begon het zijn slachtoffer te beruiken en
te betasten met de bewegelijke bovenlip. Maar het lichaam verroerde zich niet meer
en voorzichtig de pooten neerzettend, dat ze niet in het bloed plasten, plukte de
hengst bedaard het gras uit zijn ruif en knoerste het tusschen de kaken fijn.
***
‘Och Heere, je weet toch, da'k 'm niet misse ken. Hij was m'n eenige hulpe, m'n
Jacobsstaf. Spreek éen woord en hij zal weer opstaan, geef éen wenk en de dood
zal van 'm wijken. Heere, Heere, Uw arm is nog niet verkort en Uw macht is nog
niet verminderd. Straf Uw knecht niet met hem den steun in zijn ouderdom te
ontnemen!’
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Zoo bad de oude Broes, elk woord ernstig betonend en met trilling in de stem
uitgalmend. Zijn grijze, ruige hoofd was eerbiedig schuin naar omhoog geheven, in
rimpels het voorhoofdgefronst en de oogen blikten op, om van aangezicht tot
aangezicht met zijn God te spreken. De krampachtig gevouwen handen hieven zich
soms bezwerend op. Een Oud-Testamentische profeet, die Javeh bestormde met
zijn gebeden, om het oordeel van Israël af te wenden! De man was ook in waarheid
ontroerd, want het is hard, zoo'n willige werk-machine verbrijzeld te zien en dan in
de toekomst geheel alleen, met oude zwakke handen het brood te moeten verdienen.
De oude David Engel was werkelijk gesticht en voelde iets over zijn vleezige
wangen biggelen, het hoofd innig gebogen en de gevouwen handen op den dikken
buik.
Zijn vrouw borg haar zedig, goedig gezicht in de handen en snikte luid, wat de
oude Broes nog sierlijker wendingen aan zijn zinnen deed geven, en zijn woorden
nog trillender deed uitdaveren.
De kleinere kinderen waren maar naar buiten gegaan en eindelijk slofte de jonge
David Engel met scheeve zeemanspassen de deur uit.
Maar in het portaal gaf hij zichzelf een geduchten mep in het gelaat en vloekte.
Met een emmer water ging hij naar den hengst, zette die bij de krib neer en toen
het dier er zachtjes met de lippen in tastte, sloeg hij het met de gebalde vuisten
tegen de kaken, dat het met een brieschend gilletje opsteigerde en zich klein trachtte
te maken in een hoek. David spoelde het bloed weg en schrobde met booze vloeken
op de lippen, wat zijn uiting van ontzetting was. Elk spatje, elk vlekje boende hij uit
en toen hij, de deur wijd openzettend, niets meer van het onheil kon zien, vloekte
hij nog eens, al tandenknarsend, de vuisten voor de schrikkerige, angstig knippende
oogen van het paard geheven. Het rilde en piepte scherpe, kleine gilletjes uit.
Eitje wachtte ook het einde van het lange gebed niet af en scheen geen vertrouwen
in het afgesmeekte wonder te hebben. De dokter had ijs op de halswonden en op
de gekneusde borst voorgeschreven, maar onmiddellijk na het vertrek van den
geneesheer was de oude Broes aan het bidden getogen. Ze had al gebeefd van
ongeduld en onderwijl het bleeke gelaat met de witte lippen beschouwd, dat op het
kussen lag en uit het verband te voor-
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schijn kwam als de snoetjes van de vrome Teuntje en Anneke uit haar Brabantsche
kokermutsen.
En toen ze pijnlijke trekken op Willems gezicht meende te zien rimpelen, was ze
zacht opgestaan, om den sleutel van het ijsschuurtje te halen, dat achter in den tuin
stond. Vader gebruikte het ijs om zijn koelbakken in den zomer kil te houden en
deed er vaak den dokter pleizier mee voor zijn praktijk. De dubbele, opgevulde deur
draaide ze open. Gelukkig lag er een geschikt stuk boven in het zaagsel en het in
den emmer leggend, liep ze snel naar de keuken. De jonge David verraste ze daar,
terwijl hij zich een nieuwen klap in het gezicht gaf en zich heftig stond te
verwenschen. Met een voorgewende onverschilligheid ging hij den hamer zoeken
en sloeg het ijs gedienstig stuk. Eitje zag hem verwijtend aan en toen barstte hij in
snikken uit, waarover ze de schouders ophaalde.
Binnen was de toestand dezelfde: nog steeds vader en moeder gesticht tot tranen
toe, en de oude Broes bezig zijn God te vermurwen. Eenigszins ontstemd ging ze
minder zacht recht naar het bed en toen ze duidelijk de pijntrekkingen herhaald zag,
kon ze niet nalaten, heel oneerbiedig het gebed te onderbreken met den uitroep:
‘De stakker! Wat een pijn het ie, nou ie bijkomt.’
Broes uitte een overhaast ‘Amen,’ dat achter een zin zonder slot kwam te staan
en vader en moeder keken achter Eitje klagend naar het bleeke gezicht, dat nu
telkens van pijn vertrok. Eitje dwong zich tot kalmte, maar het gebeurde wel, dat ze
niet goed zag, waar ze de ijscompressen juist neerlei, zoo vol haar oogen schoten.
Dat bleeke, onnoozele gezicht, dat in al zijn pijnlijke verwrongenheid toch nog
bedeesd om verschooning scheen te vragen voor het plekje, dat de dwaas op deze
wereld veroordeeld was in te nemen! Ze zag zijn heele slaven-leven voor zich, den
geniepigen beul achter hem, waarvoor hij zijn lijf aftobde; ze zag hem, door iedereen
geplaagd en bespot, met het kinderlijk gezicht grinnikend rondstaren om den bijval
voor zijn ingebeelde geestigheid in te oogsten. Hij was weer met haar en de kinderen
aan het spelen, hen vermakend met bloemenkransjes, rietfluitjes en scheepjes. De
goedige slaaf, die ieder van zijn beulen dankbaar toegrinnikte!
En toch waren dezelfde driften in dat wezen als in iedereen. En dezelfde ziel zeker
ook! Dat was hem zelf schemerig bewust, al zou het ook grootendeels napraten
zijn, als hij zoo zei: ‘Willem het ook 'n ziel te verliezen!’ Ze zag hem nog aandachtig
zitten
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in de kerk en in de consistorie. Ineens dacht ze aan den leeringavond, toen de
dominee het had over het tot zich roepen der kinderkens door den Heiland. Hier
werd ook een kindeke door Hem gewenkt.
Ze lei den gewonde een ijsklontje in den mond en het was, of de lippen met
bewustzijn smakten en de oogleden begonnen te trillen. De mond trachtte zich tot
het gewone dwaze lachje te plooien, maar een bewust-wording van zijn pijnen deed
dit vertrekken in een smartelijk grijnzen.
Broes sloeg in zijn blijdschap opnieuw aan het bidden, nog steeds zich
vastklampend aan de hoop op een wonderlijke redding. Waar de dokter geen troost
meer gaf, was de Heere God toch de groote medicijnmeester, die dooden het leven
kon geven!
Daar opende de gewonde weer de oogen en nu met een klaarheid van blik, als
hij in zijn leven niet had. Hij glimlachte opgewekt tegen Eitje en het was, of de
wezenloosheid uit zijn gelaat was geweken. Even zag ze hem als een mensch, niet,
zooals vroeger, als een grooten, idioten lobbes. Dat de anderen daar nu geen erg
in hadden! Een heftige ontroering schokte in haar op. Zie, uit zijn heldere oogen las
ze zijn verrukking, nu hij zijn ziel had gevonden.
Toch scheen de oude Broes er ook iets van te beseffen, want even hield zijn
zelfbeklagend bidden op. En de omstanders aanziende, knikte hij blij met het hoofd.
Maar spoedig merkte hij, dat hier niet van een beginnend herstel sprake was: louter
het laatste opflikkeren van den geest, zooals hij bij menig stervende - hij werd zoo
vaak aan de ziekbedden geroepen! - had waargenomen! En met een diepen zucht
sprongen hem de tranen uit de oogen bij het klare vooruitzien van een toekomst,
waarin deze willige werkmachine verbrijzeld zou wezen en hij alleen in zijn onderhoud
zou moeten voorzien. Hij stak de oude, geaderde handen vooruit en zag er met
ontferming naar, klagend: ‘Niemand weet wat ik aan 'm missen zal!’
De aanwezigen snikten mee. Even kreunde Willem en toen fluisterde hij
glimlachend: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen!’
Vrouw Engel boog zich over hem heen en met haar zachte stem vervolgde ze:
‘Want derzulken is het Koninkrijk Gods.’
Maar de helderheid op zijn gelaat veranderde in de gewone, doffe wezenloosheid
en de oogen sloten zich weer. Hij hijgde
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met de gekneusde borst, dat de pijnlijke trekken weer om den mond wrongen.
Langzaam deinden die heftige bewegingen uit. En toen hij heelemaal rustig lag,
zagen zijn lippen blauw en stond zijn wezen strak als van een doode.
Dat duurde heel lang, tot den laatsten snik toe.
En de oude Broes beschreide jammerlijk het verlies van zijn willigen slaaf.
SCHEVENINGEN 1903.
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Verzen.
Door Willem Kalma.
I.
Maar stil-tevreden, zonder vreugde of klagen,
Ga ik alleen mijn verder leven door,
En zie nog om naar mijn verleden dagen
En naar een liefde, die ik lang verloor.
In winterschemering ligt leeg-verlaten
Het smalle grachtje van de kleine stad....
Maar verre zie ik breede huizen-straten
Van pas gevallen zomerregen nat.
En onder 't drupp'len van de glanz'ge blaad'ren
Van boomen in de stille avondstraat,
Waar langs de huizen donk're menschen naad'ren,
Of voor de deuren zitten in gepraat, Ga 'k in het laatste gouden zonne-schijnen
En luister naar de woorden van Uw mond,
En zie den glimlach om Uw lippen lijnen,
En 't zachte glanzen van Uw haren-blond....
Die lichte dagen zijn zoo ver al henen.
Maar 'k denk soms, dat in stillen avondtijd
Gij ook terugdenkt nog aan 't lang-verdwenen
Geluk van onzer liefde jonge heerlijkheid.
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II.
Voor m'n zusters.
Als de avondzon nog door de wijde ramen
Haar laatste glanzen in mijn kamer schijnt,
En lichte strepen over rug en namen
Of open bladen van mijn boeken lijnt,
Dan zit ik lang, gedachteloos, te staren
Naar buiten in de gouden schemering,
En verre uit zoolang-verleden jaren
De beelden komen van herinnering....
Ik zie een tuin, wijd-open, met wat boomen
Bij 't hooge huis en ver in 't avondlicht,
En pratend zitten we onder hooge boomen
Nog lang te zamen. 't Laatste zonnelicht
Is weggegleden van de gindsche kruinen,
Op verre landen nevelt de avonddauw,
En hoog al boven wijde, stille tuinen
Rijst gouden maan in 't klare hemelblauw.
Haar witte licht schijnt op de open paden
En perken. En in zilverlichten tuin
Is onder 't loof van glinsterende bladen
Nog om ons hoofd een wonderteere schijn.
Wij kunnen ver den lichten nachtwind hooren,
Een enk'le spreekt een woord nog.... fluistert zacht....
Dan zitten we allen als in droom verloren....
En verre hoorbaar in den zomernacht
Komt nog een stap door stille dorpstraat naad'ren
En gaat voorbij dan, verder, langs het huis.
Een late vogel ritselt in de blaad'ren.
En om het huis is zachte boomgeruisch.
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III.
De lentezon stond aan de lucht te branden,
Die hoog en wolkloos over de aarde was,
En schitterde ver over wijde landen
Op 't gouden-groen van 't jonge weide-gras.
Toen gingen saam wij langs de stille paden;
Wat laag geboomte groeide aan den weg,
En, lichtend tusschen glinst'rend-groene bladen,
De witte bloesems bloeiden in de heg.
Een zachte wind kwam door het gouden loover
En speelde trillend in Uw blonde haar.
En langzaam drentelden den weg wij over
In warmen middag, pratend naast elkaar.
Gij plukte bukkend nog wat lichte bloemen
En lange halmen uit het hooge gras,
En schrikte wel, als onder luide zoemen
Een bij plots opvloog uit het dichte gras.
Dan lachend schiktet gij Uw bloemen samen,
En 'k hielp U, wijl met halmen Gij ze omwondt,
En noemde U de vele bloemen-namen,
Soms zoekend naar een naam, dien 'k niet meer vond.
Een blijde glans was in Uw zachte oogen,
En 'k weet, dat in dien verren middagstond
Gij uit mijn stem en stille-schijnende oogen
Wel mijner liefde smeekend woord verstondt.
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In de schemering.
Door W.G. van Nouhuys.
Het dineetje was afgeloopen.
Johan stond op, stak zijn after-dinner aan, blies met zichtbaar welbehagen een
paar rookwolken heel langzaam uit om ze met de vlakke hand weer naar zich toe
te wuiven, deed eenige passen naar de veranda, zich vierkantend in de schouders,
en over zijn gezicht een glans van tevredenheid bij het kijken in zijn tuin met de
glad-groene gazons en de vele bloeiende heesters onder den gullen schijn der
namiddag-zon. Dan wendde hij zich om.
In de kamer was het heel rustig.
Tine - de gast voor éen dag - leunde met iets afwezigs in haar oogen tegen den
stoel-rug, toch luisterend naar Netty, die onder 't pellen van een amandel tegen haar
praatte. De tweelingen, de fijn-blonde hoofdjes dicht bij elkaar, snoepten als muisjes
van de dessert-lekkernijen.
De zachte geur der op de tafel gestrooide bloemen mengde zich met den pittige
van de Havana tot een eigenaardig aroma.
Lichtjes tintelden en trilden in het kristal op tafel, in vingerglazen en op wijnkaraffen.
Een rustig-blijmoedige sfeer van weelde en voldaanheid vulde de eetkamer, met
haar hooge eikenhouten lambrizeering, het effen donker behang, waartegen het
buffet met bloemen, kristal en licht vaatwerk vroolijk afstak.
Johan zag naar de kindertjes, dan naar de vriendinnen: Netty, zijn vrouw, zoo
tenger nog en jongemeisjesachtig, blank haar hals en voorhoofd onder 't golvend
gekroezel van het lichtbruin,
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hier en daar wat rossig haar, - en over haar Tine, in de zes jaar van haar huwelijk
tot rijpe volheid ontwikkelde, blozende blondine, nog wat kleuriger geworden na het
opgedrongen glas champagne, waar haar volbloedig gestel maar slecht tegen kon.
Hij genoot van 't gezellig familie-tafereel als normaal huiselijk man, die van 't leven
niets meer vraagt dan wat materieele welvaart en een gezellig interieur. - Een diepe
ademhaling getuigde van eenige moeilijkheid in 't nemen van zijn besluit om naar
't kantoor te gaan: zijn plicht-gang van alle avonden.
Met een paar loome passen kwam hij achter Netty's stoel en drukte zijn lippen
op heur haar.
- 't Wordt mijn tijd.... Tot negen uur.
Zij zei niets, knikte even.
Dan Johan tot Tine, in gemoedelijke scherts-stemming:
- Zullen jullie niet te veel om mij treuren?
- Geen antwoord geven, Tine, zei Netty haastig, al knabbelend, - hij hengelt. En
tot hem met een beslisten trek om den mond, die haar fijn gezichtje niet mooier
maakte:
- Wees maar geen oogenblik ongerust, hoor!
- Zij meent: kom maar heel gauw terug - schertste Tine, in een behoefte om het
scherpe wat te verzachten.
- Natuurlijk - dat weet ik wel! pochte Johan, Netty op den schouder kloppend. Ze verlangt altijd zoo naar me!.... Is 't niet?
- Ja - ja - zeker.... Ga nu maar, antwoordde zij halflachend.
Johan stond nu achter zijn dochtertjes die, na een oogenblik kribben om een
rozijn, weer muis-stil zaten te peuzelen.
- Zullen jullie zoet gaan s'apen - kleuters?
Er kwam geen antwoord.
Hij bukte zijn breed hoofd met het borstel-stug blond haar tusschen de twee kleine
meisjes-hoofden, zoende rechts en links een frisch wangetje, streelde liefkozend
de zachte kopjes met beschermend-groote hand en ging naar de deur, terwijl de
kindertjes ernstig-ingespannen met de vingertjes op hun bord bezig bleven.
- Jullie bent niets lief, zei Netty, als wilde ze door de kinderen iets goedmaken.
Zeg vader eens gauw goênacht.
Johan keek aan de deur glimlachend om. De mondjes en handjes, zoo gretig
bezig, poosden even, en snel na elkaar riepen ze met een uithaal: ‘Dag vader dà-ag!’

Groot Nederland. Jaargang 1

187
Eenige oogenblikken later zaten de twee jonge vrouwen in de veranda, waren de
kinderen met de bonne in den tuin, en ruimden de meiden de tafel af. De glazen
deuren had Tine laten dichtschuiven, om vrij te zijn, en nu en dan slechts klonk het
gerinkel van zilver en vaatwerk even in de stille veranda door.
Gemakkelijk elk in een serre-fauteuiltje zittend, staarden beiden den rustigen tuin
in, waar in de verte de twee kinderen speelden op een gazon met den goedigen
Tiras, langharigen lobbesachtigen hond, die maar met zich liet sollen. Blij schaterde
af en toe 't geluid van hun helder-hooge stemmen.
Tine met haar frisch, blozend blondine-gezicht, het wat forsche figuur, en de
weelderige haren in een krachtigen wrong bijeen gehouden, een-en-al bloeiende
gezondheid, had nog dat peinzende in de oogen, wat toch wel harmonieerde met
de lachende tevredenheid van 't heele gelaat, al wat grof van vel met een enkele
zomersproet.
Netty was veel mooier. Onberispelijk geplant omlijstte 't bruine haar het gladde
blanke voorhoofd, en de jeugd van het fijn besneden gezicht, met den kleinen rooden
mond en de mooi-ronde kin, was wonderwel in harmonie met het jeugdige van haar
jongemeisjes-buste. Het eenige wat contrasteerde waren de oogen. Door donkere
kringen nog grooter lijkend, hadden ze iets straks en stars, iets van wreede ervaring,
dat Tine al dadelijk getroffen had bij haar komst, en waar ze onwillekeurig telkens
weer op letten moest.
Toch was er in de stemming in het gezin, waar ze nu sedert vanochtend vertoefde,
niets wat haar dit verklaarde. De goedhartige, breed-blonde Johan was juist zooals
Netty in haar brieven over hem schreef, vroolijk, opgewekt, aardig tegen de kinderen,
allerliefst voor haar.
Den heelen middag, zoowel op de wandeling als daarna, bijeen zittend aan de
theetafel, hadden zij opgewekt samen gepraat over allerlei, over oude kennissen,
over hun tegenwoordig leven, over hun kinderen - en in de rustig-vertrouwlijke
intimiteit van hun na jaren weer eens samenzijn had Netty geheel-en-al den indruk
gemaakt van door het leven bizonder bevoorrechte vrouw, tevreden in haar interieur,
gelukkig met haar man en kinderen, genietend van wat meer dan alledaagsche
weelde.
Alleen in den toon, dien zij een enkele maal tegen Johan aan-
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sloeg, zooals daareven aan 't dessert, was iets wat Tine verwonderde.
- Ik ben toch zoo blij dat je gekomen bent, Tine, - 'k vind het zoo hartelijk van je!
Tine schrikte even uit haar gepeins. Onwillekeurig waren haar gedachten aan 't
dwalen gegaan.
- Ik heb er zelf zoo dikwijls naar verlangd eens bij je te zijn. En nu eindelijk, nu
Henkje zooveel grooter is, durfde ik het wel wagen. Groote Henk heeft er me zelf
toe aangezet om je op je jaardag eens te gaan verrassen.
- 't Was wel verrassen - 'k had er niets geen gedachte op, toen Dientje zei:
mevrouw, daar is een ouwe kennis van u.
- 'k Wilde expres geen kaartje geven en geen naam zeggen: 'k wou zien of je me
dadelijk herkende na vijf jaar.
- Verbeeld je: je bent niets veranderd!
- Zeg eens, dat 's geen compliment voor me als jong meisje! zei Tine lachend,
langs haar wel moederlijk figuur neerziend.
Netty lachte ook even, toch nog protesteerend.
- Is 't je niet vreemd uit te zijn? Je bent immers haast altijd thuis? vroeg ze dan.
- Ja - of we gaan met ons drieën. Ik ben een echte huishen geworden. Wat je
toch veranderen kunt - hè? Vroeger thuis bij mama: 't goeie mensch schudde wat
dikwijls bedenkelijk het hoofd. Wat moest dàt worden?.... Altijd uit - altijd aan 't
tennissen, of op de fiets, of doende voor een fancy-fair, soms te druk om behoorlijk
rustig te eten.... Och, och, wat haalde ik al niet om. En die drommen van kennissen:
volksstammen!.... Nee - zulke vriendinnen als jij bedoel ik niet - die stonden
daarbuiten, die hield ik altijd in eere, dat weet je wel - maar van die halve en
kwart-kennissen, die je voor een week of een maand druk spreekt, die je ontmoet
overal zoolang als een seizoen duurt, en dan weer vergeet.
- Ja, een tijdlang ging jij verbazend veel uit!
- Ik was er zoo aan gewend, ik kòn niet anders meer. Een avond thuis was me
een corvée. Dan ging ik vóor tienen al naar mijn mandje. En ineens is het veranderd.
Gek, hè?
- We begrepen er niets van.
- Nee - ik begreep het zelf niet. En hoe zoo'n serieuze baas als Henk ooit van mij
is gaan houen. 't Is me een wonder!
- En jij dan van hèm!....
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- Maar dat sprak toch vanzelf: iedere vrouw moet van hem houen!
Netty glimlachte.
- Ik herinner me nog goed toen ik hem voor 't eerst ontmoette - Danckers bracht
hem mee op tennis. Ik vond hem zoo gepozeerd, en dan die diepe donkere oogen
onder dat hooge voorhoofd.... Henk krijgt net zoo'n voorhoofd, en precies heeft-ie
de oogen van zijn vader. 'k Vindt het heerlijk: 'k zou het land hebben als hij m i j n
oogen had. 'n Jongen moet donkere oogen hebben - vind je niet!
- Och.... En toen dien eersten keer?... Ik was juist in dien tijd op reis - toen ik thuis
kwam was de kogel al door de kerk.
- Ja - ik geloof dat ik het dadelijk te pakken had. Ik vond ineens al die lui van onze
club zulke jongetjes. En ik speelde heel slecht....
Tine's stem werd allengs ernstiger en er kwam een groote sereniteit over haar
gezicht.
- Toen was 't uit.... Uit met al die pretjes, al dat uitgaan.... Ik weet nog hoe hij me
eens op een avond zei, dat ik eigenlijk niet van dat soort leven hield, dat het maar
vulling was van een leegte.... Ik voelde opeens dat het waar was, en dat ik zielsveel
van hem hield en heel ongelukkig zou zijn als hij me niet vroeg. Maar 't groote geluk
kwam. O Netty - en ze legde haar hand op de hare - ik weet niet hoe andere vrouwen
het stellen zonder dàt geluk - maar voor mij is het mijn léven geworden. 't Was net
of ik nog niet bestaan had, of er iets in me geboren werd, dat mijn eigenlijke i k was.
O god - die liefde en de dankbaarheid voor dat liefde-geluk.... en dan nu nog onze
heerlijke kleine Henk - 't is zoo overweldigend veel!....
Met vochtigen glans staarden Tine's oogen boven de boomtoppen in de verte
naar den lichtblauwen avondhemel.
Netty bleef stil, onbewegelijk, - was heel bleek geworden.
En nu klonk het, met nog weeker, zachter stem:
- Je vindt me misschien overdreven, ik kan 't niet helpen, maar zoo'n dag als
vandaag is net een dubbel-leven voor me. Ik ben zoo blij dat ik jou terugzie, dat ik
met je man de kennis hernieuw - jullie bezoek indertijd was zoo heel vluchtig - ik
vind je twee meisjes dodden, en voel me hier heelemaal op mijn gemak, en toch
onder ons praten door denk ik altijd aan huis.
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't Zal ze zoo vreemd zijn, dat ik er niet ben. 't Is nog nooit gebeurd. En toen jullie
straks toostten op ‘groote en kleine Henk’ zag ik ze samen aan tafel in onze
eetkamer, de kleine baas volmaakt een copietje van den groote, en ik zag mijn stoel
leeg tusschen hen beiden in.... 't Is te week van me - ik weet het wel - maar 't deê
me toch zoo aan.... 'k kreeg een oogenblik zoo'n vreeselijk verlangen. Lach je me
niet uit?
Netty lachte niet, keek heel ernstig voor zich, schudde zacht het hoofd.
- Zeg, Net, - is 't niet of er een wonder met ons gebeurt als we den man ontmoeten
dien we zóó liefkrijgen, en als we door hem vrouw worden en moeder!
------------------'t Bleef eenige oogenblikken stil. Dan sprak Tine weer door, en er was nu en dan
een trilling van emotie in haar stem.
- Ik begrijp niets meer van mijn vroeger zijn - er is niets meer van over gebleven.
Al mijn denken van 's ochtends tot 's avonds, elken dag opnieuw, is voor mijn man
en mijn jongen. Ik voel me wel eens slecht, als er andere vrouwen bij me komen,
die maatschappelijk werk doen, of ijveren voor nuttige instellingen.... Ik gééf altijd,
maar er aan dènken, er voor vòelen is me eigenlijk onmogelijk. 't Is 't egoïsme van
't geluk - ik weet het wel. Laatst heb ik iemand zoo boos gemaakt. Die kwam voor
't algemeen stemrecht, ook voor de vrouwen, en, zonder er bij te denken, zei ik dat
't me niet veel schelen kon....
Netty moest even lachen.
- Ja - 't was wel ellendig, want zulke dingen mòeten je toch eigenlijk kunnen
schelen. Maar ik kon 't niet helpen, en ze ging erg uit haar humeur heen. Weet je
hoe 't net is? Of mijn hoofd heelemaal vòl is met het aldoor denken aan Henk en
Henkje, en er niets meer bij kan. En ik denk wel eens, als àlle vrouwen zoo'n geluk
hadden als ik - zouen ze dan wel zooveel over al die gewichtige dingen tobben?....
Toch kunnen getrouwde vrouwen soms ook zoo raar praten over haar man en
kinderen. Laatst vroeg er een aan me: als je een van beiden moest verliezen, je
man of je kind, wie zou je 't best kunnen missen? Mijn hart stond een oogenblik stil,
zoo ontroerde ik van die afschuwelijke vraag. En vrij kalm praatte ze door. Als zij
kiezen mòest, dan zou ze haar kinderen zéker niet willen missen.... Hoe vind je zoo
iets?

Groot Nederland. Jaargang 1

191
Netty schokte even de schouders.
- Och.... zei ze met toonlooze stem.
Tine keek haar nu strak aan, en zag hoe ze snel kleurde en weer bleek werd.
Opeens drong zich een vraag naar haar lippen, maar zij hield die terug, uit vrees
iets onbescheidens te zeggen, en, toch geen macht hebbend om het onderwerp
heelenal terzij te stellen, zei ze:
- Je moet me toch eens vertellen, hoe jij en Johan elkaar gevonden hebben, - dat
is ook nog al gauw in zijn werk gegaan, niet?
- O ja, heel gauw.... Maar de kinders moeten nu naar bed.
Meteen opstaande, klapte zij in de handen.
De zonneschijn was uit den tuin verdwenen: alleen de hooge fabrieksschoorsteen,
die daar achter naast een breed dak loodrecht oprees, was aan den top nog rozig
getint.
Een koelte beefde langs de klimopbladeren die den zijmuur overgroenden, deed
de toppen der heesters even wuiven, en wademde geur van jasmijn en rozen naar
de veranda.
Over het kiezel-pad kwam het meisje met de blonde kindertjes, die roode gezichtjes
hadden van het woelige spel.
- O, o - wat zien jullie er warm uit! zei Netty. Ziezoo - nu die tante een zoen geven,
en dan naar boven.
Maar dat ging nog zoo gauw niet.
Hoe ze uitwendig elkaar geleken, het innerlijke was verschillend. De eene, met
vrijmoedige oogen, stapte dadelijk naar Tine toe. De andere leunde tegen haar
moeder, verlegen een vingertopje tusschen de lippen, de voetjes over elkaar, in 't
neerhangende handje een gele grasbloem.
- Ziezoo - zei Tine - het vrijmoedige op haar schoot tillend, nu hebben we ieder
een dochtertje. Wil jij mijn dochtertje zijn?
't Meiske lachte, een ietsje verlegen nu toch om die moeilijk te beantwoorden
vraag, voelend dat ze niet botaf neen kon zeggen. Beurtelings zag het Tine en Netty
aan, aldoor lachend. Dan gaf Tine haar een zoen, zette haar weer neer, en in een
oogwenk had ze de andere hand van haar moeder gegrepen.
- Ik zie het best, jullie wilt niets van me weten - plaagde Tine.
Natuurlijk kwam ook 't verlegen kindje aan de beurt voor een nachtzoen.
- Heb je plezier gehad met moeders verjaardag?....
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Heel zacht klonk het: ‘Ja.’
- Moeder, kom je bóven? vroeg de ander.
- Ja, als ik van tante even mag. Laat je nu zoet uitkleeden, en als je frisch
gepoedeld hebt, mag je me roepen.
Het meisje ging met de kinderen door de kamer weg.
De schemering begon allengs den tuin te vullen met haar schaduwgrijs, dat onder
de boomen achterin en tusschen de heesters al tot zwart versomberde, waarin de
jasmijn-bloemen wit vlekten.
't Was stil. Avondrust zweefde neer.
Van de fabriek klonk uit de verte bijna geen gerucht meer, en de ijle, tegen het
lichtgroen van den bleeken hemel nauwlijks waarneembare rook steeg recht omhoog
en vervluchtigde dan.
Door de huizen gedempt, drong een enkel straatgerucht door. 't Fel scherp gekef
van een hond, 't hoog geluid van een kinderstem scheurde een oogenblik de
effenheid van stilte, die terstond zich weer sloot.
Sterk geurde de jasmijn, geurden de rozen en kamperfoelie. De muggen dansten
in voortdurend op-en-neer zweven in een open plek tusschen heestertoppen. Nu
en dan nog een kreet van een onzichtbaren vogel, en telkens het geritsel van een
meikever in dicht geblaarte. Over den rand van den zijmuur glipte eensklaps met
dwarrelig gefladder een vleermuis, zwierde onrustig zwenkend en weer zwenkend
over de heesters, rakelings langs het glas der veranda, verdween weer over den
muur, na eenige oogenblikken de grillige vlucht door den meer en meer duisterenden
tuin herhalend.
Netty was op het helder geroep der kleinen, dat uit het open venster der
kinderkamer luid neerviel in de veranda, naar boven gegaan, en Tine zat alleen.
Zij was stil geworden sedert het goe-nacht-zeggen der tweelingen. Zij kon haar
gedachten geen baas blijven, ze drongen terug naar het vriendelijk huis in Den
Haag, klein en gezellig, waar nu Henkje ook in zijn bedje lag. En ze zag haar lieven
boy, met de donkerbruine, golvende haren op het witte kussen, de oogen dicht, het
lijfje rustig ademend, de lippen zoo ernstig. Ze dacht aan den man, dien ze zóo
liefhad, zóo innig, zóo geheel en vertrouwend, deelend zoo met overgave van haar
heele Zijn zijn gansche leven, dat zij zich geen werkelijkheid kon denken zonder
hem. Zij kon zich niet begrijpen dat er vrouwen waren die over haar man
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heerschen wilden. En ook niet het tegengestelde. Daar moest toch wel de liefde
ontbreken, waar dat gebeurde, waar dat noodig was.
De Liefde!.... Als jong meisje had ze er zoo dikwijls aan gedacht, ervan gelezen
in roman na roman, en ze had het zoo iets onwezenlijks gevonden, hoe ze er ook
naar verlangde - naar de Liefde. Want als ze thuis haar moeder hoorde spreken
over haar vader, die al jaren dood was, dan begreep ze niet hoe mama dat zoo
kalm doen kon, met zooveel waardeering en hoogachting, maar toch betrekkelijk
zoo koel en gewoon. En als ze dan naar 't groote portret van haar vader keek, dien
ze zich zoo levendig herinnerde, kon zij 't haar moeder bijna kwalijk nemen, dat die
na zijn dood zoo gewoon practisch was blijven doorleven, gewichtig vindend allerlei
kleinigheden van het alledaagsche leven, zeurend over futiele tekortkomingen der
meiden, over schoonmaak-beslommeringen of een niet goed klaargemaakt gerecht.
Als er iets zoo geweldigs in je leven gebeurd was - hoe was 't mogelijk!
En in de huizen van haar vriendinnen had zij ook al niet veel van die Liefde
gemerkt. Integendeel .... Te oordeelen naar klachten en verhalen liet de echtelijke
verhouding der ouders dikwijls te wenschen over, en waar ze wist dat die heel goed
was, kreeg ze toch zoo zelden den indruk van innigheid en warmte. Wereldwijze
menschen had ze over de Liefde hooren spreken als over een illuzie, iets uit de
boeken, een droom van dichters, die in de werkelijkheid onbestaanbaar bleek. Man
en vrouw moesten aan elkaar wennen, elkaar leeren verdragen en dan in vrede
samenleven. Was dàt de hóógste eisch?....
Ze had er dikwijls over nagedacht in de weinige rustige uren van haar roezig
mondain jonge-meisjes-leven, en 't was haar zoo vaak gezegd dat je niet overdreven
moest zijn in je levens-verwachtingen, dat ze er ook maar op toe geleefd had van
den eenen dag in den anderen, wachtend op het onbestemde dat over haar lot
beslissen zou.
En toen was 't opeens gekomen, heel onverwacht, en in heel anderen vorm als
ze 't zich wel eens gedroomd had. Een liefdesverklaring onder een wals, met geur
van bloemen om je en muziek - een declaratie op het strand na een allengs serieus
geworden flirtation van eenige weken - zoo iets had ze zich wel eens voorgesteld....
't Was zoo heel anders geweest!
Eerst die vluchtige kennismaking op de tennis-baan. Daarna nog
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een paar korte ontmoetingen, en eindelijk die pic-nic, toen hij dat lange gesprek met
haar gevoerd had, op dat rustig plekje in 't dennenbosch. Zoo hoog boven hen dat
geruisch als van een verre zee, en om hen de zomer-stilte, het gezoem van insecten.
't Was zoo niets van hofmakerij geweest. Hij had verteld van zijn jeugd, zijn zich
loswerken uit een te engen kring, zijn jarenlange studie - en zijn stem was zoo
ernstig, zijn oogen waren zoo diep-donker, en even had zij zijn handen zien beven
toen hij vluchtig repte van eenzaamheid.
Zij had hem zoo weinig geantwoord, aldoor maar naar hem geluisterd, met het
vaag vermoeden dat hij haar wel heel onbeteekenend moest vinden in haar
wereldsch bestaantje van uitgaand meisje.
Daarbij was het dien dag gebleven, maar in haar was iets vreemds ontwaakt, iets
ernstigs, dat ze nooit gekend had, dat haar benauwde en stil deed zijn dien avond
en den volgenden dag.
En toen, onverwacht, had ze hem 's avonds ontmoet bij een vriendin, wier eenig
kindje erg ziek was, en die zij een paar uur had gezelschap gehouden. Hij kwam
even hooren juist toen zíj weg wilde gaan.
Het begon te regenen en hij vroeg of hij haar thuis-brengen mocht. Onder zijn
regenscherm gingen ze samen, en eerst spraken ze een paar woorden over dat
jonge moedertje en haar ziek kind. Maar opeens, terwijl 't zoo stildonker om hen
heen was, met 't tikkelend geluid van droppels boven hun hoofd, kreeg zijn stem
een anderen klank, en op 't zelfde oogenblik begon haar hart zoo onstuimig te
kloppen, dat ze sneller moest ademen. En terwijl hij zei die dood-eenvoudige woorden
van warme sympathie, was 't of er een groote zaligheid in haar kwam, een tinteling
van geluk, die haar oogen deed vochtig worden. Zij kon niets zeggen - niets - haar
keel was als dichtgeklemd, en toen hij bij haar huis vroeg of hij morgen komen
mocht, kon ze niet anders dan knikken en zijn hand drukken met innigheid.
Zoo was in haar leven de liefde gekomen voor dien stillen ernstigen man, dien
eenzamen werker, gekomen als een groot, overweldigend groot geluk, en die liefde
was gegroeid sterker en sterker van dag tot dag, rijker geworden door de volle
overgave in het huwelijk, inniger nog door de geboorte van hun kind, en ze was nu
zoo éen met haar geheele zijn, zoo diep geworteld in
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haar leven, dat zij zich dat leven zonder die liefde niet meer denken kon....
Ze voelde de kamerdeur openen, wendde het hoofd om en zag Netty binnenkomen,
achter haar het in 't zwart gekleede, wit gemutste dienstmeisje met de glinsterende
bouilloire, die zij op tafel neerzette.
Netty kwam weer in de veranda zitten.
- Wil ik hier licht maken, mevrouw?
- Wat dunkt je, Tine?
- O, voor mij hoeft het niet, ik hou van schemeren.
- Laat het dan maar.
Het meisje ging heen.
De kamer was nu donker geworden, en alleen het blauwe spiritus-gevlam onder
den glinsterenden ketel bleef leven in die duistere stilte.
Zwaarder omwoelde de schemering al het sluimerende in den tuin.
Zwevende witte schijven waren de vlierbloemen in de verte, het blank gespikkel
der jasmijnen werd iets onwezenlijks in de schemeromhulling, en in een schaduwwolk
leefde een enkele theeroos haar nu zoo vreemd leven. Alle vormen waren
ineengevloeid, alle heesters en boomen samen één donkere aaneenklomping zonder
afmetingen, en hoog boven die lage duisterheden steeg ginds loodrecht omhoog
de massieve fabrieks-schoorsteen, een zwarte loodlijn, forsch aangezet op het ijle,
bleeke Westen.
Als een levend juweel trilde de avondster.
Nu en dan ging er een loom geruisch door de lage duisternis, en een wadem van
geuren dreef aan naar de veranda, zweefde om de vrouwen, die diep ademden,
zich als bedwelmden in die atmosfeer van bloem-aroom.
- Wat heb je een paar heerlijke kinderen, zei Tine zacht. Maar zeker wel eens wat
vermoeiend, voegde zij er bij, meenend dat Netty wat hijgerig beneden kwam.
- O, dat is niets. 't Zijn schatten.... Zoo lief en zoo hartelijk!.... Zie je, Annie is wat
verlegen, maar je moest ze zoo eens met me alleen zien: dan is ze nog veel
aanhaliger dan Mies. Die is dòl op Johan: kan alles van hem gedaan krijgen - zoo
klein als ze is!.... Ja - 't zijn schatten.... ik denk wel eens - haar stem werd nu opeens
dof - als ik die niet had....
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- Dan had je toch je man.
Er kwam geen antwoord.
Tine zag haar aan.
En ze werd nu getroffen door de uitdrukking van dat bleeke gezicht met de donkere
oogen, starend naar den avondhemel. Om den mond beefde er een nerveuze
trilling.... alsof ze met zichzelf in tweestrijd was.
Opeens schoof ze haar stoel wat dichterbij, greep ze Tine's hand vast, vroeg met
veel nadruk:
- Heb je 't kùnnen begrijpen van me?
Ze vroeg het heesch, als angstig.
- Wat meen je? - Wat ben je nerveus!
- Je weet wel wat ik meen. Je weet het van Frans en mij - je wist er alles van, en
wat heb je wel gedacht - toen je ineens ònze kennisgeving kreeg? Ik had je willen
schrijven, maar ik kón niet.... God - wat heb je wel van me gedacht? Toe - zèg het
nu!
- Nu, dat weet ik niet zoo precies meer. 't Verwonderde me natuurlijk wel wat. Ik
had gehoord dat Frans weg was na dat ongeluk met zijn vader, en toen dacht ik dat
je misschien niet genoeg van hem gehouen had.
Netty had haar hand los gelaten, staarde voor zich. Dan als in zichzelve:
- Ja, natuurlijk. Dat moesten ze allemaal wel denken.... Niet genoeg van hem
gehouen!....
Opeens hartstochtelijk:
- Als je eens wist - als je eens wist hoe ik van hem gehouen heb - - Als je 't eens
wìst!.... En nòg....
Haar stem beefde als schrikte zij van haar eigen woorden.
- Om godswil, Netty!....
Met hard ineen wringen van haar handen, zoo dat Tine nu en dan de teere
gewrichten hoorde kraken, en met iets wanhopigs in haar stem-klank ging zij voort:
- Je kòn het ook niet begrijpen. Niemand. Ik zal het je zeggen - ik mòet het je
zeggen: 't is soms of ik erin stikken zal, zoo benauwt het me.
- Ja maar.... God, Netty, je doet me schrikken!
- Zeg nu niets.... 'k Moet het je vertellen.... Je weet hoe ik met Frans was. Wel
twee jaar. Allang in stilte voor 't publiek
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werd. We hielden zooveel van elkaar. Ik kon geen dag buiten hem. We zouen 't
volgend jaar in Mei trouwen: je weet wel op jouw bruiloft is er nog op getoost....
- Ja.
- En toen ineens - alles stond zoo mooi - hij zou deelgenoot worden in de zaak toen ineens de zelfmoord van zijn vader - de zaken heelemaal in de war - - alles op
- 't was vreeselijk. Zijn moeder kon poovertjes leven. Hij moest wèg - hij kon de
schande niet verdragen - zooveel menschen verloren hun geld door de schuld van
zijn vader. Toen gaf hij me mijn woord terug.... Ik hoorde hem aan - was als versuft
- begreep hem eerst niet. Hij mocht niet meer aan zijn eigen geluk denken, zei hij.
Hij zou naar Indië gaan om te werken, om geld te verdienen - om af te lossen de
schuld. Maar aan trouwen mòcht hij niet denken.... Hij was zoo streng beslist - ik
kon er niets tegen doen.... Hij ging weg.
Hoe ik toen eenige weken geleefd heb - ik weet het niet. 't Was of alles in me
dood ging, of ik een automaat, een wandelend lijk werd.
't Was thuis afschuwlijk. Mijn stiefmoeder, die Frans nooit had kunnen uitstaan
omdat hij zoo oprecht was, spaarde me geen oogenblik, deed niets dan schimpen
op hèm - 'n mooie jongen, om zijn meisje zoo te laten zitten! - op zijn familie.... En
ik moest het aanhooren.
'k Dacht er toen over om voor een examen te gaan studeeren, om me vrij te
maken, maar hoelang zou dat duren? en wie zou de lessen betalen?.... Al 't geld,
al onze weelde was van mijn stiefmoeder - en ik kòn, nu ze zoo was, niets meer
aan haar vragen....
Netty hield even op. Haar handen omknelden nog altijd elkaar, maar lagen nu
mat in haar schoot, wit en teer. 't Was of ze niet meer tegen Tine sprak, of ze 't maar
voor zichzelve deed, toen ze met zachte stem doorpraatte.
- Ik leefde zoo dien winter door - zonder energie - altijd moe. De dokter schreef
me staal voor, ik slikte plichtmatig de pillen: 't kon me niets schelen hoe ik er uitzag.
'k Voelde me zoo ellendig, zoo gebroken.
Tine lei stil haar hand op die witte handen, en voelde hoe ze beefden.
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- Stakker!
- Toen maakte ik kennis met Johan. Hij kwam bij ons door mijn broer. Ik merkte
er eerst niets van, dat ik indruk op hem maakte. Alleen voelde ik nu en dan het
meelijden van zijn goeie oogen, als hij naar me keek. Ik mengde me niet in 't gesprek,
al was ik in 't gezelschap. Mama wilde niet dat ik op mijn kamer bleef, als er
menschen kwamen. Op muziek-avondjes mòest ik spelen.
- Hoorde je niets meer van Frans?
- Nee. Hij had me gezegd dat we niets meer van elkaar hooren mòchten. 't
Verleden was dood. En Johan zocht toenadering. Hij praatte tegen me als hij me
alleen zag zitten. Hij praatte lief en zacht, over onverschillige dingen, en ik hoorde
aan zijn stem dat hij me troosten wilde. Eindelijk zei hij tegen me dat hij wist van
mijn leed.... dat hij er zoo mee te doen had.... maar dat ik te jong was om er zoo
door geknakt te zijn. Ik vroeg hem toen dáár niet meer over te spreken, en hij zweeg
er over. Maar altijd als hij kwam, en hij kwam veel bij ons, voelde ik zijn groot
meelijden, zijn groote goedheid - en ik wende daar zoo aan, dat ik eindelijk de dagen
nog leeger begon te vinden, als hij niet kwam. Zie je - ik had ook niemand....
- Ik begrijp het best, Netty.
- Na een paar maanden vroeg hij me. Hij wist wel dat er een ander geweest was,
maar hij zou tevreden zijn als ik wàt van hem houen kon, als hij voor me zorgen
mocht.
Ik schrikte eerst - zei nee, - dat ik er niet over dènken kon.... Maar hij liet zich niet
afschrikken: ik moest me bedenken - hij voelde liefde genoeg voor me om me
gelukkig te maken - - hij zou terugkomen na veertien dagen....
Netty zweeg, staarde somber voor zich. Dan, haar stem nog doffer:
- In die veertien dagen miste ik hem. En 's nachts in lange uren lag ik met mezelf
in tweestrijd. Ik hield niet van hem - ik hield van Frans - van Frans, die me niet meer
hebben wilde!
O, die uren!....
Ik voelde dat ik Johan niet nemen mòcht, maar ik wist dat mama het een uitkomst
zou vinden, dat ze mij het leven ondragelijk zou maken als ik hem bedankte.... En
tòch zou ik dan van haar het genade-brood blijven eten.... 't Was een verschrikkelijke
tijd.
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Natuurlijk hadden ze er in huis van gemerkt, en ik voelde hoe ze tersluiks naar me
keken - allen even nieuwsgierig wat ik doen zou. Toen Johan na veertien dagen
terug kwam was mijn energie gebroken - ik stemde toe.... O God - snikte ze opeens
met sterk handenwringen - ik had het niet mógen doen - 't was slecht - slècht!
- Kom, daar moet je niet meer over tobben, dat mag je niet. 't Gaat immers alles
goed - je hebt een besten man, een paar engelen van kinderen!
- Maar wat heeft hij? Wat heeft hìj?.... Een vrouw die huichelen moet en liegen
altijd - - want ik heb hem niet lief - ik heb hem niet lief.... Soms.... op dagen zooals
vandaag - dan haat ik hem.
- God, Netty!
Netty's adem ging snel, ze veegde een paar tranen weg, haar stem werd heesch,
fluisterend.
- Ik w i s t niet wat ik deed, toen ik trouwde.... Anders had ik 't nooit gedaan....
Maar op de huwelijksreis.... Hij was lief - zacht - hij bruuskeerde niets, maar ik wist
dat hij rechten had.... Ik voelde elken dag sterker dat ik niet als vrouw van hem
houen kòn - en ik vond hem toch zoo innig-goed, ik mocht hem niet ongelukkig
maken. Toch wàs hij het. Ik zag zijn teleurstelling over mijn koelheid. Hij werd stil,
hield zich goed om zijn deceptie te verbergen - maar na elke hartstochtelijke
opwinding merkte ik het weer. Hij zei me niets onaangenaams - bleef dezelfde. Ik
wilde lief tegen hem zijn, en kon dat ook wel in kalme oogenblikken - ik hield dan
wel van hem, omdat hij zoo innig-goed voor me was. Maar zoo gauw als hij meer
wilde, kwam er aanstonds een huivering over me.... Zoo was onze huwelijksreis.
- Hoe vreeselijk, fluisterde Tine, aan de hare terugdenkend, een herinnering aan
het innigste, grootst denkbare menschengeluk, en een snik schokte in haar keel.
- Toen kwamen we thuis.... Ik begreep dat 't zóo niet kon voortgaan. Ik zag hoe
Johan er onder leed. Ik wìlde hem niet ongelukkig maken. Hij had alles voor me
over, was vol zorgen dag aan dag, gaf me wat ik maar verlangde en nooit hoorde
ik een boos woord. Soms probeerde ik wel eens met opzet hem te agaceeren wilde ik eens een hard woord van hem hebben - ik verdiende het - hij had er het
recht toe.... Maar ik bereikte
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alleen dat hij stil werd. God - en dat benauwde me zoo! Ik vond me zelf
onuitstaanbaar, en na veel strijd nam ik een besluit. Hij mòest gelukkig zijn. Ik zou
me zelf geweld aandoen: 'k was eenmaal zijn vrouw - zou ingodsnaam maar liefde
huichelen. En de eerste maal dat hij weer innigheid zocht....
Zij zweeg, - haar handen dwaalden nerveus - somber staarde zij voor zich uit....
Dan zacht:
- Hij was zoo gelukkig - ik had er wel om kunnen schreien!.... Maar ik was den
heelen volgenden dag van streek.... Er was iets verschrikkelijks gebeurd....
- Wat meen je? vroeg Tine ontroerd, met geknepen stem, ongerust door een
vermoeden. En zij schrikte van de kille wanhoop, waarmee Netty antwoordde.
- Ik had mijn loon weg. Onder Johan's omhelzing - 't is afschuwelijk - 't was zeker
door de overspanning - had ik gedacht.... aan Fràns.
--------------Een zwijgen viel nu doodsch neer. De vrouwen hoorden elkaars snellere
ademhaling. Achter haar in de donkere kamer het staag stil opstreven der blauwe
vlam met nu en dan even een knettering, en het ruischen van 't water in den ketel.
In den tuin geen gerucht. Alle lijnen uitgewischt in de dichte schemering. De
avondster droppel-helder flikkerend in het nu dieper blauw, en de kalme hemel
waarlangs de dag in 't noorden bleef dwalen, als een immenze vertroosting boven
de aardsche donkerheid.
Tine wist niet meer wat zij zeggen moest. Haar ervaringen van liefde en huwelijk
waren zoo normaal, zoo natuurlijk, haar liefde was zoo gaaf en héél, dat ze aan de
mogelijkheid van déze ellende niet gedàcht had. De stilte beklemde haar, er kwam
een angst in haar voor haar vriendin, wier bleek wanhoops-gezicht zoo star was in
de omringende duisternis.
- Netty - Netty - ik vind het zoo verschrikkelijk wat je daar gezegd hebt - ik heb
zoo'n meelijden met je.... Maar je hebt toch nooit aan Johan....
- Nee, nog niet.
- Nòg niet?.... God - je wilt toch niet....
- Ik wìl het niet - maar 'k weet niet of dat op den duur helpen zal.
- Denk je dan dat je 't hem ooit zeggen zult?....
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- Ik weet het niet.... ik weet het zèlf niet. 't Is al zoolang zoo'n marteling voor me ik voel me zoo slècht. Toen de kinderen geboren waren, dacht ik dat het me
veranderen zou - maar 't is net eender gebleven. Ik voel me zoo slecht en ik haat
hem.
- God - zèg het niet, zeg het nooit! smeekte Tine.
- Nee - 'k zal het niet zeggen - nòg niet - ik wìl het niet, maar op den duur....
Tine overwon haar ontroering, beheerschte zich met uiterste wilskracht en sprak
bedaard ernstig:
- Je màg niet, Netty, je màg niet.... Je bent verantwoordelijk voor 't geluk van je
man - 't zou slecht van je zijn als je hem ongelukkig maakte.
- En 't is ook slecht van me, dat ik het verzwijg.
- Maar niet zóo slecht. Nu ben jij alleen ongelukkig, maar hij leeft in een illuzie
van geluk - die mag je hem niet àfnemen.
- Ik wìl het ook niet, - klonk het moedeloos en onderworpen, - ik zal 't zwijgen
zoolang ik kan. Maar weet je wat erg is: 't wordt aldoor sterker....
- Wat?
- Dat verlangen.
- Verlangen?
- Ja - dat verlangen om 't hem te zeggen.
Tine zag haar ontzet aan. Er was in die trekken nu zulk een vreemde spanning iets zóo straks. O God - als het dàt eens werd!.... Ze nam haar handen.
- Netty - je mág niet zoo tobben, hoor! Je maakt je van streek - heelemaal. Kun
je niet eens uit? Een tijd buiten zijn - alleen met de kinderen?
Netty schudde het hoofd.
- Dat helpt toch niet - Ik wìl immers niet, maar 't wòrdt.... Eergisteren had ik het
hem haast gezegd, 's nachts zoo ineens: ‘Ik heb je niet lief - ik haat je!’ Dat zal toch
eens mòeten gebeuren - al wil ik het niet.... En dan zal ik vrij zijn, vrij - en niet slecht
meer.... O wat zal ik het hem zeggen, hard, duidelijk: ik hou niet van je: ik haat je ik h a a t je - ik h á á t je!.... Om je liefde, om je goedheid, om àlles haat ik je!
Er klonken voetstappen in de gang.
- Om godswil, zwijg! suste Tine.
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Netty schrikte, zag Tine aan, als tot zich zelve komend.
- Wees maar niet ongerust, ik zàl niets zeggen. Ik wìl niets zeggen.
De kamerdeur ging wijd open: het licht uit de gang viel met een breede baan naar
binnen.
- Wat!.... Jullie nog in 't donker?....
De vroolijke stem van Johan was een forsch zwaar geluid in de stilte. Zijn stap
bonsde zwaar in de kamer. Hij streek een lucifer aan en het gasgloeilicht was als
een plotseling heldere huiselijkheid in het rustige vertrek en over de meubels, met
een uitstraling in de veranda en over het kiezelpad van den tuin.
Hij kwam nu in de veranda, boog zich over den lagen stoel van Netty, nam haar
gezicht tusschen zijn beide handen, drukte een kus op haar voorhoofd.
- Je bent een beetje koud geworden, lieveling. Slapen de kleuters lekker? En
hebben jullie nu eens heel wat samen afgebabbeld, hè? Gezellig zeker?
- Ja, heel gezellig, antwoordde Netty effen-vriendelijk.
- Kijk dan eens wat ik hier nog heb, dat zag ik en passant, je weet wel waar! - en
lachend duwde hij haar een klein pakje in de hand.
Netty stond op met het pakje.
Tine zat in onrust toe te zien. Zij zag haar handen beven. O - o - wat zou ze doen?
Een oogenblik stilte.
- Je bent werkelijk veel te goed voor me, Johan. Veel te goed.
Haar stem trilde.
- Geef me dan maar een extra-zoen - jarige vrouw. En dan een kop thee.
Zij kwam bij hem, wendde de wang even naar hem toe, ging vlug de kamer in.
Tine zag hoe ze het pakje achteloos op de tafel lei, met doodsbleek gezicht in 't
volle lampeschijnsel even onbeweeglijk bleef.... met de hand langs haar voorhoofd
streek als om tot bezinning te komen,.... dan naar den ketel greep om thee te zetten.
Intusschen zakte Johan in een stoel met den rug naar de kamer, blijkbaar zich
koesterend in de intimiteit van zijn interieur, en begon met Tine te babbelen.
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En zij voelde zwaar een benauwing in haar, bij het luisteren naar zijn opgewekt
praten, bij het zien van zijn vriendelijk halfbeschaduwd rond gezicht, want zij wist
nu dat daar in die mooie jonge vrouw onder 't helle lamplicht iets leefde en groeide,
waarmee zij, in een oogenblik van halven waanzin, als onder een noodlot zijn heele
geluk vernietigen zou.
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Weezen.
Door F. Leonhard.
De twee oudsten waren vroeger opgestaan, de kleinste sliep, die had den heelen
nacht geslapen zonder woelen. Ver boven de huizen, achter groote fabriekspijpen
somberde een diep grijze lucht. Met kleine, korte rukjes viel de wind op de ramen,
lawaai-rammelend in hun sponningen, hagel kletterde er nijdig doorheen.
‘Heb-ie buurvrouw nog hooren roepen, gisteravond?’
‘Ja, wat riep ze, 'k was wel wakker.’
‘Ik ook, of we sliepe, zou ze al op zijn?’
‘Bè je gek kind, 't is nog veels te vroeg, 'k wed dat 't nog geen eens zes uur is,’
zei de jongen.
‘Heb-ie de kerk hooren slaan?’
‘Nee, die kan je toch niet hoore met die wind, maar die vent van hiernaast van
twee hoog is nog niet gepord en die gaat om half-zeven an.’
De haren geknoeid en verward van pas-geslapen, gezichtjes bleek, vuil-wit, waren
ze vroeg voor het raam gaan zitten, wachtend op de buurvrouw. Een kille, klamme
morgenkou was buiten 't bed. Rammelend op zijn schragende beenen, in zijn dunne
onderbroek, had de jongen gauw zijn kleeren aangeschoten - zijn oude kiel nog
maar, zijn broek was de avond te voren versteld, zijn goeie kiel was nog beneden.
Vandaag zouden ze op school en in de buurt ‘gedag’ gaan zeggen.
Dicht bij het raam klaagde even 't meisje, ‘koud hè.’ Witgroezelige handjes
gestrengeld om het lijfje, laag in den schoot, knietjes ingetrokken op de bovenste
lat, staken hoog in 't dun baaie rokje.
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‘Ga je dan vast ankleejen.’
‘'k Hè me goeie jurk niet, die brengt ze strakkies meê.’
‘Ik zal vast een stukkie brood uit de bak halen, hè, dan hebbe-we nog wat,’ bedacht
de jongen.
‘Geef-ie dan 't rooie doekie ook effe, 't hangt bij de plee,’ riep ze hem achterna.
‘Waar legt ze 't mes,’ schreeuwde de jongen uit de donkere keuken.
‘Nou, in de lepelebak,’ antwoordde ze terug. In aandacht luisterend, 't hoofdje
geknikt naar den kant van de keuken of ze hem hoorde rommelen in den lepelbak.
Achter in 't duister rammelde metalen geluidjes.
‘Ja!’ riep ze, zéker dat hij goed was. ‘Heb-ie 't?’
De jongen schreeuwde wat terug. Op zijn kousen kwam hij de kamer weer in met
een homp bruin brood, brak 't in tweeën overlangs, ‘ieder een knapperig korsie, hè?’
In het dof-strakke gezicht van den jongen, onder het wild lawaaiende haar, rekte
de mond in groot-langzaam kauwen. In wijde, rosse vlekken stonden zwarte pitten
van de oogen, zwaarvochtig van het vele huilen.
‘Eerst mijn doekie om, hè,’ even schokte 't tenger lijfje.
In het dun-versleten witte rokje met roode schemering van baai er onder, lei ze
het brood. Het roodgeruite lapje kermisgoed met donkere blokjes en een restje
franje werd wollig om het teere nekje dichtgeknoopt met groote zeemansknoop op
't losse onderlijfje.
‘Hier,’ wees de jongen, hoog op zijn borst.
In aandacht bepeuterden de kleine vingers het jakje. ‘Zit geen haakie an,’ zei ze,
probeerend de twee kanten van het jakje over elkaar te plakken. Schemerend-rood
en witte weggerafeld kraagje van 't hemd keken onder het jakje door.
‘'k Zou nog wel een stukkie luste,’ zei de jongen, knuffelend in zijn kiel, ‘maar d'r
is niet meer in de bak.’
‘Nou al op,’ pruimde ze met een dikken mond. Voorzichtig brokkelde ze haar
brood, kruimels pluisden in het rokje, ‘daar, we gaan toch gauw eten als ze komt.’
De week was omgetraagd. Vier dagen, elken dag was er een geweest van zeker
weten in de hoofden dat nu de moeder weg en zij nu met hun drieën over waren.
Ze hadden elken dag gegeten bij de buurvrouw, die hen 's avonds weer naar boven,
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naar hun eigen bed toebracht. Ze was toen telkens op den avond nog eens komen
kijken, stil, maar niets had ze gehoord.
De kinderen van hun school hadden bij het ingaan al gevraagd: ‘Zeg, is je moeder
dood?’ ‘naar hè’ had er een gezegd, ‘en heb-ie nou geen vader ook meer?’ - een
ander zijn vader was ook dood, ‘maar zijn moeder lekker niet,’ had hij er bovenop
gezegd. ‘Dan gane jullie naar een weeshuis, hè, en dan ga je natuurlijk van school
af, niet?’ ‘Vast niet,’ zei weer een ander, ‘want as je in een weeshuis was dan most
je toch ook naar school hè, ja.’.
Ze wisten zelf niet, ze hadden wel een vaag vermoeden van een weeshuis, de
buurvrouw had hen er wel iets van verteld en de dominé was er ook geweest, ‘een
goejig mensch,’ had buurvrouw ernstig gezegd.
‘Zie je kindere, nou motte de papiere van jeluis vader en je moeder in orde gemaakt
worde en dan zalle ze zien dat je in 't diakehuis komt, in 't diake-weeshuis.’ De
kleinste was beginnen te huilen. Zij had ze toen getroost dat ze het er wat goed
zouden hebben, dat er altijd plaats was voor kinderen die geen ouwers hadden, én
dat ze bij elkaar bleven. Annie ging natuurlijk bij de meissies, ‘en jullie bij de jonges.’
De kinderen hadden stil geluisterd maar konden niet begrijpen, waarom ze van
elkaar moeten en wàt toch een diake-weeshuis was.
------------------Toen 't vrouwtje knipperde met de oogen en de kinderen gedankt: ‘Heere dank
u voor deez' spijs-ame,’ waren ze opgestaan.
‘Berg-ie de borde en 't brood nou effies op, Annie, zal ik Willem hellepe.’
Klein-oud-mannetjes-joggie was uit zijn bed getild en bijgeschoven aan de tafel.
‘Ga je me nou ankleeje, tante,’ zeurde hij.
‘Kijk-es,’ zei 't vrouwtje, ‘as-ie je nou zoet laat hellepe, dan krijg-ie vandaag je
zondagsche hes en je witte kraag om, en dan mag-ie meê uit. Bedrijvig tripte zij de
kamer door. Uit de oude latafel, kraak-waggelend als zij de la opentrok, haalde zij
hun zondagsche kleeren. 't Meisje nam onderwijl de tafel af, stuk voor stuk ging
naar de keuken heen.
Toon, heb-ie je broek al,’ riep 't vrouwtje weer met moedertjes-zorg, ‘hier, doe
nou strakkies as we weggaan een dassie om, laat Annie 't maar netjes strikke.’
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Op tafel lag 't zondagspakje, een kiel met broek aaneen en stijven pas-gewasschen
kraag.
‘Nou mag-ie vandaag mooi wezen hè, en dan mag-ie met Toon en Annie mee
naar school,’ babbelde zij onder 't kleeden door, schoof de buis en de broek over
de los-bengelende beenen, lichtte hem zwaar op den stoel en begon van achteren
te knoopen.
‘Je jurk legt op bed, hoor Annie,’ riep ze. In 't keukentje plaste het meisje met
water.
‘Wasch-ie je al!’ riep ze weer, even hield het watergetikkel op, riep het kind moeilijk
met een neusgeluid terug, ‘roep-ie tante?’
‘Zal ik je haar doen met een overslag vandaag, je heb je goeie jurk an.’ ‘Strakkies,’
schelde 't stemmetje terug.
Aangekleed in 't stijve zondagsgoed, stonden ze nu bij de tafel. Ze zouden eerst
naar school, dàn naar hun oom en voor het laatst de buren nemen. In de kamer
naast-an, bij de buren, tikte een klok, ‘st - telle,’ tien zachte klankjes in een ruime
leegte; ‘hè,’ zei de vrouw - maar 't kwam er nou niet op-an, ze hadden tijd genogt.
Tusschen de over drijvende los-grauwe wolken was langzaam het blauw komen
dagen. Al breeder en vlakker werd het hemelveld. De zon was gaan schijnen, eerst
telkens weg voor de wolken, doch eindelijk was ze blijven staan, stil en zacht, breed
uitdekkend het licht over de daken. Hoog waren de gordijnen opgetrokken.
‘'t Lijkt wel verhuizen, hè,’ zei er een.
Midden in de kamer, op 't uitgeplozen kleed, op randjes van de tafel, overal viel
zacht het zonlicht neder.
‘'t Lintje staat mooi, mot je d'r niet ankomme,’ zei de vrouw. In 't donker
vochtig-glimmend haar kleurde het roode lintje, gouderig schitterde het bloedkoralen
belletje met koperen voet.
Op de vensterbank, opgeschoven in een hoekje bij het openraam, suikerde een
hoopje hagel, teer-warm broeide dunne zon op 't grauwe toetje wit, zacht werkte 't
los, dunne, lauwe straaltjes sulden van 't kozijn omlaag, stille dampjes waasden op.
‘'k Geloof dat we mooi weer krijge hoor, dat treffen we’ - 't vrouwtje - ‘nou motte
jullie maar eerst de meester gedag zegge en hou-ie Wim goed bij de hand en zal-ie
op de trem passe as-ie naar je oome gaat, en op tijd terugkomme.’
Voor het laatst gingen haar pluizende handen nog eens over glanzend haar van
het meisje, schikte nog eens mooi het lintje.
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Toen nam ze in haar oude vrouwenhand de zondagsche kastoren hoed met rood
en blauwig lint en zette die voorzichtig op 't gladgestreken haar en rekte zacht het
elastiekje naar omlaag.
‘Nou netjes loopen, Wim, en dan kijk jullie maar-es op de klok naar de tijd hoor,
twaalf uur hier is vroeg genogt, dan kanne we hier nog een boterham ete.’
Stijf in hun zondagsche kleeren, zoo-maar-midden-in-de-week, gingen ze de buurt
uit.
Vlak voor hun trap rommelde een kar met een luidschreeuwende kerel. Vrouwen
met dotterig verwarde haren stonden er omheen, stof van uitgeklopte kleeden
ingevreten in de kleeren.
‘Ach Jezis,’ zei er een, ‘daar gaane de schaapies.’
Een geel, dor achterbuurtgezicht kwam naar de kinderen toe. ‘Ga jullie al weg
Toon,’ medelijdde de vrouw.
‘Nee, vanmiddag, effies naar school,’ zei 't meisje terug. Keurkijkend naar de helle
kleurtjes van 't zondagsche goed zagen ze de kinderen na. In 't straatje lawaaide
het ochtendrumoer, uitgeslagen stof dik op de straten. Sloffende vrouwen met
trapkleedjes en emmers waren buiten hun deuren, kletsend over het weer en over
narigheid. De kinderen trokken door de weeksche rommel heen, nagegaapt en
toegeknikt door buurtjes aan hun deuren. Bij een nauw afvoersteegje dat loosde
naar de groote winkelstraat, keken ze nog achter zich schuins naar de huizen op
en wuifden met de handen. De buurvrouw uit het raam, 't dunne zwarte haar met
glinsterpin al netjes opgemaakt, schudde nog eens met het bovenlijf en trok zich
toen terug.
‘Zal-ie nou goed onthouen wat je zeggen moet,’ zei de jongen tegen 't zusje ‘dank u wel voor 't genoten onderwijs’ - - dank u wel voor 't genoten onderwijs - zei
ze gedwee ‘meer niet?’
‘Nee, en dan geef je natuurlijk de meester een hand.’
‘En als-ie dan nog meer vraagt,’ hield ze aan, bang dat ze alleen naar haar klas
zou moeten en niet weten wat te zeggen.
‘Nou dan zeg-ie natuurlijk dat je naar 't weeshuis gaat, naar 't diakeweeshuis,’
lepelde de jongen voor, maar ze is ommers toch al bij de meester geweest.
‘En mag ik Toos en Cor ook nog gedag zeggen, die zitten in de achterste bank.’
‘As 't van die lange mag.’
‘En de bovenmeester?’
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‘Als je nou gedag heb gezegd,’ overlegde de jongen, ‘dan wacht je op de groote
mat, je weet wel, bij de vierde en dan gaan we gelijk naar het kamertje.’
In stille aandacht trippelde ze naast hem voort.
‘En Wim,’ vroeg ze weer, ‘die kan wel effies met ons meêgaan hè?’
Overleggend wát ze zouden zeggen, wélke jongen er zou opendoen, én of de
gymnastiekmeester er al zou zijn, gingen ze als kinderen van een dure school in
hun zondagsche smuk door de rumoerige achterstraatjes. Zéker van hun weg trokken
ze zonder opzien door duistere steegjes en gangen en over bruggen den kant naar
hun school. In de klas stonden zij even beteuterd bij al de bekenden gezichten. De
woelige hoofden gebukt over leien knikten recht-op, griffelgetik ging over in ruischend
gefluister. Dicht bij hen fluisterden stemmen, zacht-hoorbaar.
‘Zoo,’ zei de meester, ‘kom maar naar voren, ga jelui weg jongens en kom je nou
gedag zeggen.’
De kinderen knikten verlegen, schoffelden langzaam vooruit. Op de voorste rij
fluisterden stemmen hen toe, kleine, klamme handjes werden er gegeven.
‘Zoo, en gaan jullie nou vandaag weg,’ - de meester - hoogkijkend op de stille
gezichten nam hij de handen, kleine schuddinkjes. Griffels tikten niet, klas was stil,
kinderen keken, - ver in de school werd gezongen....
‘Nou maar goed oppassen hoor, jelui best doen, dat je later knappe kinderen
wordt.’
Ze stemden met de hoofden, stonden stil en zwijgend bij het bord.
Waarheen ze gingen, - naar 't diakehuis, diakeweeshuis, ja daar hadden ze 't
goed, d'r waren zooveel kinderen daar, ta - ta, vooral goed leeren, - zei hij ernstig,
- dat heb je later noodig als je groot wordt.
Vóór zij gingen, probeerde hij ze nog wat op te beuren, keek bewonderend met
kleinen lach naar de mooie rijke jurk én 't gladde uitgekamde haar, 't lintje als een
vlindertje er bovenin, en tikte even met zijn vinger naar haar kin, en stille lach kwam
in het opgestoken wit gezichtje. ‘En kijk nou alles nog maar eens goed an, voor 't
laatst.’
Draaiend zijn hoofd langs den muur met de platen en kast met preparaten en
teekenproeven van de avondschool hoog aan den
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wand. De kinderen keerden even met de hoofden, pluisden met de handen aan hun
kleeren.
‘Zeggen jullie nou voor 't laatst maar allemaal goeien dag’ zei hij luid over de klas.
Toen, door 't holle lokaal golfde het rumoer van warrelende stemmen met helle
klanken van namen ver uit den hoek. De kinderen stonden zwijgend stil bij elkaar,
knikten onder het luid rumoer enkel met de hoofden. De meester gaf ze voor 't laatst
een hand.... ze fluisterden onhoorbaar en keerden schuivend over knersend zand
stil naar de deur terug.
------------------De buurvrouw was vertrokken, had de kinderen gelaten bij den vader van het
huis, eerst vóór ze ging hen zacht nog eens vermaand vooral goed op te passen,
elkander toch te helpen en te steunen. Ze hadden toen elkander lang gezoend, de
oudste jongen ook.
‘En zal-ie goed op je zussie passe en je broertje, Toon!’
Ze knikten met de hoofden en beloofden alle drie. Toen was 't vrouwtje
heengegaan en had de man ze weggeleid door lange steenen gangen naar de
regentenzaal.
------------------‘Die kleine dikke is zeker de meneer, hè, hij het tenminste zooveel praas,’ fluisterde
het meisje.
De jongen antwoordde niet maar tikte met den vinger op zijn mond. De kleinste
op de kanapé keek wonderlijk de kamer rond met groote oogen naar portretten aan
den wand met schitterende lijsten.
‘Zou-ie niet komme,’ zacht-fluisterde ze weer.
‘'k Weet niet,’ zei de jongen in gedachten terug.
‘Wie zoue dat zijn?’ vroeg ze weer.
‘Ik denk de heeren van 't weeshuis hier,’ zei de jongen.
‘Die met die lange witte baard ook?’
‘Natuurlijk,’ antwoordde-die weer, ‘wie kanne dat nou anders zijn, 't bestaat al
heel lang, in de steeg is een gele steen en daar staat een jaartal in. Zoo gauw as
er een dood gaat, wordt zijn portret hier gehangen,’ lei hij uit, zéker, wijs. ‘Wim, stil
zitte.’
‘Komt die meheer nou?’ zeurde het joggie.
‘As je stil zit.’
‘Mooie tafel, hè,’ praatte 't ventje weer terug, groot-verwon-
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derd-starend naar een zwaar bekleede groene tafel met boeken en een offerbus.
Achter de duister-dikke deur kwam vaag geluid van zware mannestem, voeten
schuurden over steen, scherp, luid.
‘Daar hê je ze,’ angst-fluisterde ze de anderen toe.
De dominé die bij hun moeders dood ook op de kamer was geweest, kwam pratend
met de mannen om de tafel naar de kanapé en gaf ze daar een hand.
‘Dag beste kinderen,’ zeide-die, ‘en is buurvrouw nou weg?’
Ze knikten.
Leunend aan de tafel bleef hij' staan, bedankte voor een stoel, 't was gauw gedaan.
De vader haalde één stoel uit en schikte het koper op de tafel - de regent moest
onderteekenen.
De kinderen zaten roerloos op de kanapé alsof een vonnis werd gelezen,
strak-turend naar den grond, de ingelegde gladde vloer, daarop 't mollig dik tapijt,
de glimmend zwarte, weggedoken laarzen. Toen onder het monotoon gebrom
klonken luid hun namen, die van hun vader en hun moeder één voor één, vreemd,
dempend in de zwaar-bekleede kamer. De vreemde heer aan tafel sprak eerst met
den vader - die telkens knikte - en vertelde aan de kinderen dingen, die ze nog niet
goed begrepen van het huis, maar duidelijk - kinderen van éénen vader.
De dominé had zacht en ernstig toen gezegd, dat dit ze weêr zou geven, wat jong
zij nu reeds misten, dat hier nu ook een vader en een moeder was en al de kinderen
hier broers en zusters, en dat ze moesten steeds tevreden en gehoorzaam zijn, dat
dan het weeshuis ook zou zijn als waren zij nog bij hunnen vader en hunne moeder
thuis.
De vader had ze aan zijn hand genomen en door de gangen heengeleid naar
boven.
Achter in een lange gang klonk luid gezang van stemmen. ‘Hoor is!’ zei de vader,
luister-kijkend naar de kinderen stond hij stil,.... ‘kà-je dat ook.... hè?’
De kinderen, vreemd in het groote huis, luisterden.
‘Dat mag-ie nou ook leere en dan mag-ie met de andere kinderen meêzingen en
spelen - hahaha, altijd maar gehoorzaam zijn. Zal ik nou-is raaien hoe oud je bent,
hè?’ begon hij weer, grootkijkend.
‘'k Ben elf,’ zei de jongen al.
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‘Groote kerel,’ zijn breede hand ging over 't donzig jongenshoofd, ‘nou dan zal je
wel wat vriendjes krijgen, hoor.’
Boven van een trap lawaaide voetengeschuif, kletterend op het harde hout tikte
een stok in regelmaat, luid schreeuwde een stem één twee - één twee! - In breede
rij trokken kinderen door de gangen, 't helle wit en paars kleurde het levendig beweeg.
‘Nieuwe vriendjes hoor,’ riep de vader luid door de gang. In een kamer met
wijd-opengeslagen deuren gingen ze binnen. Zonlicht twinkelde op koperen luchters.
Zwaren stoelen stonden hooggerugd rondom lange tafels heen. Bij een kast rinkelde
een vrouw met borden en schalen.
‘Zoo, zijn ze d'r al? Nou zal-ie vandaag 's lekker ete hoor; heb-ie honger?’
lach-praatte de vrouw.
Dicht bij het groot-open raam wuifde breed glinsterend groen van de oude boomen
met klein-gespeel van gele kiertjes zon. Diep onder de boomen dartelden klanken
van stemmen naar boven, knetterde kiezel onder voetengedraaf. Ver beneden
juichte even 't refrein van een liedje wat ze kenden.
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Ter inleiding van deze bespreking mag ik wel even mijzelf citeeren. Van twee boeken
van den heer Coenen gewag makend, zei ik onlangs:
‘Coenen’ - ik kan er nu gerust J. Everts Jr., bij noemen - ‘Coenen heeft geen
vroolijken kijk op het leven. Evenals Emants en De Meester is hij, als kunstenaar,
pessimist.
Ik bedoel hiermee niet: aanhanger van de wijsgeerige levensbeschouwing, die
het pessimisme genoemd wordt, volgeling van Schopenhauer of van Von Hartmann,
- het kan ons als lezers van zijn novellen al heel weinig schelen welke levensleer
hij belijdt! - maar wel: dat zijn gevoel van het leven, zooals zich dat openbaart in
zijn werk, een somber, mistroostig gevoel is.
En dat we dit ervaren, overtuigend, zonder dat hij het er ergens afzonderlijk bij
zegt, zonder dat hij 't noodig vindt’ - gelijk bijv. Haspels in zijn eerste werk, met
allerlei ethisch-bedoelde tusschenzinnen - ‘ons te vertellen, te doen weten hoe hij
over 't leven d e n k t ; dàt is het bewijs dat Coenen een krachtig kunstenaar is, die
bereikt wat hij als zoodanig bereiken wil.
Het kan niet te dikwijls, niet te nadrukkelijk herhaald worden, dat hierin het criterium
ligt en in niets anders.
Want er is nog altijd - en zelfs bij artistiek-willenden - een neiging, om er andere
overwegingen bij te halen, om te beweren dat een kunstenaar met levensv r e u g d e
in zich, en ergo met
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levensvreugde in zijn kunst, dáardoor beter werk levert dan een kunstenaar met
levensd r o e f e n i s in zijn ziel. Het opwekkende, vertroostende, bevredigende kan,
als het uit een optimistische, troost- en vredevolle artiestenziel komt, een grooter
bekoring hebben voor velen, en als zoodanig d a n k b a a r d e r kunst zijn, - b e t e r
kunst is het nooit door zijn optimisme alleen.
Van een kunstenaar hebben we niet anders te eischen dan z i j n gevoel van het
leven. Blijkt hij in staat ons dat overtuigend te geven, in den voor hem noodigen
vorm, dan moet ons dat voldoende zijn.’
Natuurlijk zal zijn kunst krachtiger zijn, naarmate zijn gevoel heviger en de uiting
ervan overtuigender is.
Wij krijgen niet anders te zien dan de uiting, en wij moeten dus langs den
tegenovergestelden weg tot de kern van het kunstwerk naderen. We moeten door
de bloote waarneming van uiterlijkheden geheel komen in de intieme sfeer van
zielsgevoel, waarvan het werk de plastische voorstelling, het levende zinnebeeld
is.
Want het verzinnebeelden van de innigste levensvoelingen der menschheid, dat
is het werk der kunstenaars.
Doen de historici ons in een geschiedverhaal de uiterlijke lotgevallen van een
volk kennen - de kunstenaars schrijven met beitel, penseel en pen de geschiedenis
van zijn ziel. Zij zijn op elk gegeven oogenblik de verkondigers van wat er als hoogste
aspiratie leeft in hun volk.
Al zou men alle historische waarde ontzeggen aan een gedicht als de Ilias, de
Oud-Grieksche ziel is er in geopenbaard, de quintessens van 't Grieksche leven in
zeker tijdperk.
Dit verklaart ook de inwerking van juist de kunst op gevoelige zielen. Goethe wien
het stellig niet aan kennis van het Grieksche, Romeinsche en Italiaansche leven
ontbrak, voor zoover die te putten viel uit de werken van geleerden, - Goethe werd
als een ander mensch toen hij zijn eerste reis door Italië deed. Nu eerst door het
zien der kunstwerken voelde hij als de onmiddellijke aanraking van dat leven, deed
het zijn ziel trillen van ongekende aandoeningen, en hij schreef dat hij een geheele
omwenteling van zijn innerlijk-zijn doormaakte.
Die ziels-beroering kan natuurlijk nooit veroorzaakt worden door het uiterlijke der
kunst alleen. In goede kunst valt er geen onderscheid te maken tusschen vorm en
inhoud, maar slechte kunst
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kan zich op bedriegelijke wijze een zekeren vorm eigen maken. Dan bestaat die
vorm, dat uiterlijke, alleen als product van techniek. Zulk een knappe techniek, in
het literaire taal-virtuoziteit, kan uit zichzelf nooit dan oppervlakkig werk voortbrengen,
werk waarin aan zekere eischen of kunstregels voldaan wordt, maar waarvan we
mèt de oppervlakte tevens àlles gezien hebben. Willen we verder doordringen,
zoeken we een quint-essens, dan vinden we een ledig.
Hieruit volgt nu weer vanzelf dat de critiek hoogst voorzichtig moet zijn met het
vaststellen van zoogenaamde kunst-regels. Zij kan niet anders dan die samen
knutselen uit kunstwerken, dus uit werken die waarde hebben als individueele
uitingen van kunstenaars, maar juist daarom is er groote kans dat ze niet passen
op uitingen van andere kunstenaars, zoo die ook, wat natuurlijk de hoofdzaak blijft,
individueel zijn.
Hoeveel kwaad een schoolsch hechten aan kunst-begrippen gedaan heeft, behoef
ik wel niet meer aan te toonen. Een heros als Shakspere kon door de Franschen
eeuwen-lang niet erkend worden, omdat hun eigen dramatische kunst vergroeid
was met zekere dramatische formules, buiten welke het hun onmogelijk was iets
als kunst te erkennen.
De critiek heeft geen ander middel tot kunstwaardeering, dan kunst-g e v o e l . Al
wie hulpmiddeltjes gaat gebruiken tot onderkennen van goed en kwaad, wie zijn
maatstaf zoekt in theorie of regel, of - wat helaas nog te vaak gebeurt - een
waardemeter meent te hebben in ethische of utilistische overwegingen, wordt òf
doctrinair en zal noodwendig een dom figuur maken tegenover kunst, waarvan de
hem vreemde vorm slechts uit het innerlijke verklaard en gerechtvaardigd kan
worden, òf veroordeelt op de meest willekeurige wijze al wat niet klopt met zijn
meeningen over goed en kwaad, wat niet rechtstreeks dienen kan tot ethische
opvoeding van het menschdom.
Heeft de critiek geen ander middel tot erkenning dan g e v o e l , zij stelt zich ter
taak haar gevoel zoo dicht mogelijk te naderen met woorden en tracht, door het
vaststellen van relatieve waardebepalingen, tot een billijk oordeel te geraken. Zij
moet het vermogen bezitten tot de quint-essens van een kunstwerk door te dringen,
de emotie van den kunstenaar mee te ondergaan, en dan trachten vast te stellen
òf en in hoeverre het hem gelukt is, zijn artistieke bedoeling in zijn compozitie te
verwezenlijken. Het is een
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zeer verspreide dwaling dat goede critiek koel en harteloos kan zijn. De bazis van
goede critiek kan nooit anders zijn dan artistiek g e v o e l , fijnzielig
onderscheidingsvermogen. Een criticus die de emotie van den artiest niet nà kan
voelen, is als criticus geoordeeld.
Maar juist wanneer hij die kàn navoelen en tevens meer objectief de
verzinnebeelding ervan ziet, wordt hem duidelijk waarin de artiest bij zijn arbeid te
kort schoot, waar het hem niet gelukte den overtuigenden vorm te vinden.
Aan dien vorm, aan de eenig-goede verzinnebeelding van zijn voelen, daaraan
besteedt de kunstenaar de volle kracht van zijn technisch kunnen. 't Is een
voortdurende strijd om zijn materiaal zoo tot zijn dienst te dwingen, dat het gedwee
àlles uitzegt, wat het uitzeggen mòet. Le génie, c'est le travail - moge paradoxaal
klinken, zeker is het, dat de grooten, wier naam van eeuw tot eeuw gaat, gewerkt
hebben met de inspanning van hun gansche ziel om de menschheid met de
uitkomsten van hun arbeid te begenadigen.
En 't is niemand minder dan Goethe die van de kunst getuigt:
‘Etwas recht zu thun, dazu gehört die Uebung des ganzen Lebens.’
Onder de nawerking van de voor onze letteren zoo heilzame beweging van '80, is
juist den jongeren artiesten zoo duidelijk geworden dat zij w e r k e n moeten.
Natuurlijk staat kunstvermógen vooraan. - Er zijn heel wat talentloozen geweest,
die meenden dat met het nadoen van uiterlijke vorm-eigenaardigheden den weg
naar den Parnassus geëffend was; noodzakelijk kwamen ze bedrogen uit. Maar in
hen, die talent bezaten, leefde, onder den invloed van een vernieuwd artistiek inzicht,
de overtuiging op, dat alleen door ernstigen, gewetensvollen arbeid de literaire kunst
gediend kan worden.
Coenen is de man van zulken arbeid - en ook Everts maakt den indruk van zeer
ernstig te streven.
Ze zijn beiden realisten: de alledaagsche werkelijkheid om hen heen
impressioneert hen zóo, dat ze daarop voortdurend reageeren.
Toch is er groot verschil.
Coenen heeft van die werkelijkheid een veeltijds egaal grijze vizie.

1)

In de Nederlandsche Spectator van 20 Juni vond ik ze nog.
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Hij ziet het dagelijksch leven droef, ‘in duisternis.’ En het egaal ellendige van dat
leven voor verschillende individuen treft hem zóo sterk, beheerscht hem dermate,
dat het een sfeer wordt van grijsheid, waarin alleen schakeeringen maar geen
tegenstellingen ontstaan. Een tegenstelling, een scherp contrast zou als iets te
bewegelijks, te heftigs zijn in de domp-matte sfeer van zwaarmoedige vizie. In
tegenstelling met dat van Everts, en alleen als poging tot nadere omschrijving, zou
ik zijn pessimisme er een noemen van berusting, dat van den laatste een pessimisme
van verzet. Niet alleen omdat de personen van Coenen zoo gedwee zijn en zich
voegen met als meest krasse levensuiting landerigheid, droefheid, wrok, soms
opgezweept tot een vlaag van bitterheid, terwijl die bij Everts den levensdruk voelend
de vuisten ballen, stormachtig optoornen en geweld plegen, - maar meer nog omdat
bij Everts er telkens neiging is tot een dramatisch conflict, wat op zichzelf de sfeer
van grijsheid tot schittereffecten verbreekt.
In de XXe Eeuw van April heeft Van Deyssel iets geschreven over Coenen, dat
mij van hèm zeer bevreemdt.
‘Voor een kunstenaar als Coenen zou niets gemakkelijker zijn dan een blijmoedig
novelletje of schetsje te schrijven.’
Ik vind dat van een criticus van zijn gezach een minstens zeer onvoorzichtige
uiting, vooral omdat hij schrijft: ‘Voor een k u n s t e n a a r als Coenen’....
Immers hiermee versterkt hij allicht het niet diep genoeg aan te tasten en uit te
roeien wanbegrip, dat een kunstenaar als zoodanig naar verkiezing iets blijmoedigs
of droefgeestigs schrijven kan, terwijl de bewering, op zich zelf beschouwd voor het
gegeven geval, zeer betwistbaar blijft.
Want een novelle of schetsje van een k u n s t e n a a r als Coenen wordt a priori
verondersteld iets g o e d s te zijn, en ik zou, tenzij Coenen zelf het bewijs voor het
tegendeel leverde, durven volhouden dat hij, gegeven zijn temperament, gelijk wij
dat hebben leeren kennen uit zijn werk, zich geen moeilijker taak kon kiezen, dan
het schrijven van een blijmoedig novelletje of schetsje.
Misschien bedoelt Van Deyssel met ‘kunstenaar’ meer den technisch bekwamen
schrijver, maar dan doet de bewering weinig af, want wat met technische
bekwaamheid alleen te maken is zou juist staan geheel bezijden datgene wat de
artiest ons geeft.
In Duisternis is 't effen verhaal van een zwakke, die, na nog
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een paar laatste pogingen om zich door 't leven heen te werken, na een dag
vruchtelooze moeite om een betrekking te vinden, uit vrees voor hem uit de naaste
toekomst tegengrijnzende armoede, er maar een eind aan maakt.
Het verhaal is zeer overtuigend. Coenen dwingt ons door zijn nu ook weer steeds
voet-bij-stuk-houdende ontleding van gemoedstoestanden, in verband met
uiterlijkheden van omgeving en gebeurtenissen, dien dag met den ongelukkige te
doorleven.
Geen enkel middel beproeft hij om dien tobber sympathiek te maken: en zoo hij
ons gaat interesseeren, dan is het om de opvolging van geheel-en-al doorvoelde,
zuiver-menschelijke emoties van juist zulk een individu.
Al dadelijk bij de voorstelling heeft hij niets aantrekkelijks.
‘hij begon zich te kleeden in de bleeke suffing van 't kamerhokje. En zijn
mager-lang gezicht stond zwak en afgevallen, met wallen onder de dof-zwarte oogen
en slapvleeze wangen. Hij bekeek zichzelf een oogenblik in 't wandspiegeltje: zijn
tanig-gele kleur, zijn oogendofheid, zijn jukbeenknobbels.... en hij vond het een
ongunstig gezicht om vertrouwen te wekken... Maar hoe kon 't ook anders....’
Coenen is nu virtuoos in het uitbeelden van dergelijke ‘zwakken,’ die niet tegen
het leven òp kunnen. Zoo we 't niet reeds wisten, dit boek kwam het bewijzen.
En hij versmaadt alle dramatische of romantische hulpmiddelen om onze
belangstelling te wekken. 't Is volstrekt niet door een samenloop van trèffende
voorvallen dat we een édelaardig mensch eindelijk zien bezwijken voor een noodlot
- 't is het gewone alledaagsche leven dat een heel gewoon slap zielig individu in
den dood drijft.
De jongen in dit laatste boek is met zijn familie in onmin geraakt door zijn
samenleven met een frivool meisje. Zij is bij hem gebleven een tijd, met hem zuinig
levend van zijn vaders versterf, maar het is hem niet gelukt haar, met haar zucht
naar weelde, tot een zuinig huisvrouwtje te bekeeren. En de vrees voor eindelijke
armoe had haar doen wegloopen, haar toevlucht zoeken bij een rijken aanbidder.
Als bedwelmd door dien slag, leefde hij maanden aaneen in een staat van versuffing.
Tot hij merkte dat zijn geld opraakte.
Daar zat hij. Bij zijn familie aankloppen kon hij niet. Hij zou van nu af voor zich
zelf moeten zorgen.
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En juist dàt kan hij niet, daar is hij te lamlendig voor. Hij voelt zich zwak, energieloos.
Met een voorgevoel dat het niets zal uithalen, begint hij op een regenachtigen
morgen zijn tocht door Amsterdam, met drie advertenties in zijn zak, maar zonder
eenig zelfvertrouwen. Hij wil een betrekking zoeken.
Met een doordringende psychologie doet de auteur ons nu meeleven de
verschillende wisselende stemmingen in verband met het door-en-door triestige van
die stad-bij-regen. En het vlak gedaan verhaal van de op zichzelf onbeteekenende
avonturen is zoo realistisch levendig, dat 't ons pakt en vasthoudt.
Men lette bijvoorbeeld eens op de tal van kleine, rake details in het brokje dat ik
ga aanhalen. Na zijn eerste vergeefsche poging en een lange slentergang gaat de
sollicitant een sigaren-winkel binnen.
‘Een bel lam-klingelde boven zijn hoofd. Hij wachtte in de doezel-stilte, terwijl de
koesterende warmte zijn kilkoud lijf omving. De dingen waren hem nu meer nabij.
Hij zag de goedig-ronde spanen doozen, de rijen proper-nette kistjes met hun
onverbroken etiketten: heele stapels groenige mannenkoppen met slappe hoeden
en puntbaarden. Daarnaast weer andere in donkerbruin.... en hij begeerde nu wel
in dit behaaglijk-veilige te worden opgenomen.
Maar een glazen zijdeur week naar binnen, en in de opening verscheen een klein,
grijs-gekleed mannetje met groot, kamerbleek hoofd in schralen, grauwen baardrand.
Zijn doffe oogen waren achter blikkerende brilglazen vaag-vraagkijkend naar den
bezoeker. Vlugjes, onhoorbaar loopend, ging hij achter de toonbank, het
kaal-glimmend hoofd altijd een weinig naar vóór gebogen en opgeheven, als door
een gewoonte van minzaam vragen.
- En wâ blieft m'nheer? - zei hij opgewekt gedienstig.
- Kijk u's.... ik kwam eigenlijk op deze advertentie. meneer! - haastte zich de jonge
man, een beetje benepen, te zeggen, opdat het mannetje niet voort zou gaan in zijn
beleefdheid van winkelier tot klant.
De ander hield het papiervodje even dicht onder zijn knipperende, rood-rande
oogen, terwijl zijn gezicht al ontspannen was tot onverschilligheid.
- O! - zei hij kort - Tja.... die advertentie. - En toen den jongen man zoo scherp
mogelijk aanziende, vroeg hij:
- En u komt....?
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- Me aanbieden.... Als u me zou kunnen gebruiken?
Ziende dat de oogen zakten over zijn verregende plunje, die uitdampte,
verontschuldigde hij zich:
- Ja, u moet maar niet naar me kijken, hoe of ik d'r uitzie... 't Is zoo'n hondenweer!
Hij had weer die schaamachtige sensatie van schooierigheid.’
Natuurlijk volgt ook hier weer een afwijzing, en we voelen na telkens weer zulk
een poging, het opgerakelde restje energie verdooven, tot er niets meer overblijft,
en, na een uiterst verzet, het doodsverlangen ontwaakt. Die kromme haak midden
in 't plafond op zijn kamer waar de petroleumlamp aan hangt - die haak....
Wel moet Coenen de overtuiging hebben van een krachtig kunnen om onze
aandacht te vragen voor 180 bladzijden, gevuld met dit relaas van den laatsten
levensdag van een in zichzelf zóó weinig belangrijk mensch. En wat mij betreft zijn verhaal heeft me door zijn innige realiteit een diepen indruk gegeven.
Coenen's kalme onverstoorbaarheid van kùnnen, - die vaak aan Emants'
strakgespannen koelzinnigheid herinnert, zij 't ook met weeker aanvoelen van zijn
stijl - bezit Everts nog niet.
Men voelt in hem nog meer den beginner, die zelf zich niet volkomen bewust is
hoever zijn talent reikt; we merken in zijn stijlgang en woordenkeus nog het
overwinnen van technische moeilijkheden, maar 't is een genoegen daarin tevens
te merken de bewustheid van die moeilijkheden, het ernstig en ingespannen streven
van den volharder die zijn materiaal de baas wil worden. We voelen in hem den
vlijtigen werker, die zich een meesterschap tracht te verwerven in de behandeling
van onze taal, om recht te kunnen doen aan de vele indrukken der realiteit, die hem
tot reageeren dwingen. Eerbiedig bestudeert hij de realiteit in haar tal van
kenmerkende bizonderheden, en op die bazis van kennen bouwt hij voorzichtig zijn
tot heden nog kleine kunst: verkunsting van een levens-detail onder een bepaald
aspect.
Wetend, voelend dat de quint-essens van het reëele niet te benaderen is door
dat uiterlijke der dingen alleen, zoekt hij in harmonieën van stemming of conflicten
van hartstochten, of bewogenheden van gebeurtenissen, ons het meer innerlijke te
doen voelen: vaak met heel gelukkigen uitslag.
Een enkele maal streeft hij in zijn zucht naar stemming, vooral
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stemming, zijn doel wel eens voorbij. Zoo laat hij in de eerste novelle, waarnaar de
bundel gedoopt werd, een jongmensch op een nattigen dag een bezoek brengen
op een buitentje. Hij komt er om zijn zuster te halen en wordt in de kamer gelaten
waar Mevrouw Termeulen met de drie jonge meisjes zit. Dat binnenkomen met de
eerste praatjes is heel goed gegeven. Nu komt er:
‘Er volgde een stilte, waarin zijn aandacht vrij, onbelemmerd kon gaan en veel
teer-intiems opnam, dat eerst verborgen was onder de banale weer-praatjes. En 't
was of in die plotselinge stilte de zwijgende dingen opeens een stem gekregen
hadden, de kamerruimte vullend met een fijn-druk geroes van stemmen, die niets
anders zeiden dan zijn gedachten over het ding zelf.’
Al is de laatste toevoeging overbodig, tot hier toe gaan we mee, laten we ons in
de stemming brengen door die suggestieve weergeving van een fijne sensatie. Maar
nu vergeet de schrijver dat we aan die suggestie volmaakt genoeg heben. We zien
- door zijn heldere voorstelling - dien jongen daar zitten, nog wat vreemd bij die vier
vrouwen in de stille kamer en luisterend naar de zachte stemmen der dingen. En 't
is niet goed gevoeld van hem dat hij nu doorgaat en detailleert.
‘Zoo hoorde hij boven al dat stemmen-suizen - fijn-uitgaande van de droog-dunne
japonnen der vrouwen, van de schorten en van de meubels - de grove stemmen
van zijn nat-zware jas, ruwe schoenen en koud-roode handen, waaruit nu het
buitenweer wasemen kwam, waarvan ze doortrokken waren.’
Is dit niet te véél, te druk? Vernielt de auteur niet, door het te grof-reëel maken
van wat door suggestie alleen stemming wekte, zelf den indruk? Worden niet veel
te nuchter onderscheidenlijk aangeduid en gespecificeerd, die stemmen van
japonnen, schorten, jas, schoenen en handen?
Mij hinderde het - bracht het er ‘uit.’
Zoo is er soms iets gezochts in het maken van vergelijkingen.
Als in de novelle Boeren-gezin de boer en de knecht na het dorschen het stroo
bijeen gebonden hebben en de korrels saamgeveegd, dan zegt de heer Everts:
‘Ten laatste bleef alleen een kleine plas mat-goud-geel in het midden der deel
over.’ En met dien ‘plas’ wordt dan het koren bedoeld!
Ook worden de vergelijkingen wel eens te veel als verklaring
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tusschen den tekst gegeven, zijn ze niet in de stijl-eenheid opgenomen als deel van
de vizie.
Zoo hier:
‘Den kop laag vóor neergerekt, loom-sleepte het groote, glanzendbruine paard triest symbool van eentonigen, zwaren arbeid - de lange pooten langs den weg in
onverstoorbaar-regelmatigen stapgang, de loop-schokken - als bij een slang golvend door het geheele geweldige lichaam. En dwars midden in de kar, de handen
in de broekzakken, lomp-wijdbeensch - als een zeeman - stond Hupkes in zijn ruim,
donker-fluweelen pak, de teugels achteloos om een arm geslagen.’
De door mij gecursiveerde woorden konden, als staande buiten het stijl-verband,
zonder schade voor den zin, weggelaten of als noot gegeven worden.
Alle novellen van Everts - en dit is geen geringe verdienste - zijn gebouwd op
nauwlettende studie van de werkelijkheid. Hij heeft gezorgd het milieu te kennen
waarin zijn personen leven. Zijn observatie is verre van oppervlakkig. Als hij van
1)
een machinist op een boot vertelt, zooals in Tegenslag , dan merken we dat de
machine-kamer hem-zelf niet vreemd is, en voelen we op het juiste oogenblik het
gewenschte eigenaardige milieu om dien man heen met zijn emoties saamwerken.
Als hij ons in een boeren-gezin brengt, dan is 't niet in een op vluchtige noties
gefantazeerde omgeving, maar kunnen we in tal van details de persoonlijke
waarneming van den schrijver waardeeren. Meestal is hij overtuigend, al kon de
a t m o s f e e r soms sterker voelbaar zijn. Dat is wat Streuvels, wat Buysse ook zoo
krachtig doet zijn, dat suggereeren van een atmosfeer in die boerenwoningen,
zoodat het niet is of we als vreemdelingen ze betreden en de interieurs waarnemen,
maar of we er mèt de bewoners léven, ademen in hun sfeer.
Ik voel ditzelfde als een verschil tusschen het werk van Eigenhuis en van Van
Eckeren.
Eigenhuis geeft dikwijls als vanzelf het boerenleven in zijn essentie - we proeven
er meestal direct de volle echtheid van - terwijl het bij Van Eckeren vaak blijft een
verdienstelijk benaderen, voorzichtig schroomvallig voor mistasten, sterk in een
gedeeltelijke zekerheid

1)

Samenleving. Amsterdam, W. Versluys, 1902.
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van nauwkeurige waarneming, maar soms niet overtuigend genoeg in het doen
aanvoelen èn van de kern van dat leven, èn van de atmosfeer die de stoffelijke
uiterlijkheid omgeeft.
Ik houd het er voor dat Buysse en Streuvels ons een niet-juist detail zouden
kunnen doen voorbijzien, omdat we bij hen beiden altijd krachtig de z i e l der dingen
blijven voelen. Maar bij een auteur als Everts is dat gevoel nog niet krachtig genoeg.
We merken dat hij die details zoo zorgzaam bijeen gebracht heeft als hulpmiddelen
om de illuzie volkomen te maken, en onwillekeurig beginnen wij hem te controleeren,
de echtheid te onderzoeken, zoodat de minste twijfel storend werkt.
In Boeren-gezin vinden we eerst den boer met een arbeider aan het dorschen.
Na het dorschen wordt de wan-molen voor den dag dag gehaald. Everts vertelt dat
heel teekenachtig.
‘'t Was al vèr in den middag, toen ze drie zakken vol hadden, en de wanne-meulen
uit een verborgen hoek werd gesleept. Dat leek wel een voertuig uit lang-verleden
tijden: met de hoog-smalle, ruwhouten kast op de massieve wieltjes, hoekig rond.
Jan (de arbeider) hurkte neer bij den lagen slinger, en met een vervaarlijk snel, dof
ratelen ging het onzichtbare windrad aan het draaien.
Budding (de boer) wierp - moeizaam hoogrekkend - de metkaf-vermengde rog
bij-schoppen-vol boven in den trechter, en - als de giftige (? v.N.) adem van een
monster - blies het toestel een breeden, grijzen stroom warrelend kaf uit de wijde,
vierkante opening.
Zoo werkten ze door tot zes uur. Toen was het donker in de deel, die alle licht
door het eene kleine venster ontvangen moest.
Eén zak zuivere rog was over gebleven.
Zij ruimden den boel aan kant, gaven de leege aren en het kaf aan de (kalf-)koe,
en gingen dan de keuken weer binnen.’
Het kan best zijn dat de heer Everts zelf waargenomen heeft de bizonderheden
in den laatsten volzin vermeld. Maar ik wilde wel dat mijn twijfel aan de juistheid van
het daarin meegedeelde direct verdrongen werd door een zóo krachtigen indruk
van het geheel, dat er een onjuistheid best mee door kon.
Toch zijn in deze novelle de hoofdpersonen: de stuursche, inhalige, bazende
boerin en haar teringachtige, veel goedigere man, beiden even fel op de voordeelen
van hun bedrijf, maar zij veel meer hebzuchtig-bezorgd dan hij, met talent levenswaar
e

gemaakt. Wij z i e n ze, zooals in het begin van het II hoofstuk:
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‘Een paar geheimzinnig-bedrijvige, sombere figuren in den dikken mist van den
vroegen, stil-zoelen voorjaars-morgen, werkten Budding en zijn vrouw
in-zich-zelf-gekeerd onafgebroken voort, in taaie volharding strevend het voornemen
te volvoeren, dat zich in hun kop had vastgezet: den geheelen akker in éénen keer
vol te poten.
Hij, in verschoten licht-blauw boezeroen, zijn mager versjouwd lichaam
stram-gekromd, ging voorop met zenuwachtig-vlugge pasjes, steeds den akker in
de breedte op en neer, bij elken stap met een langen pootstok een diepen put naast
1)
zich in den grond stampend, zoodat 't scheen als onderzocht hij den bodem, gelijk
mannen doen op onbetrouwbaar ijs. En zij - een mudzak tot een buidel vol
aardappelen voor den buik gebonden - trok gestadig achter hem aan in een
sukkeldrafje licht voorover gebogen, schuifelend door de mulle aarde, de felle oogen
star voor zich neerblikkend op de gaten, die zij éen voor éen dichttrapte, nadat ze
uit recht-neergestrekten arm telkens een aardappel erin had laten vallen. Maar
gaandeweg geraakte hij meer en meer op haar vooruit, omdat het gaten maken
zooveel gauwer ging, en zij ook nog met regelmatige tusschenpoozen van haar
werk wegloopen moest om den buidel opnieuw met poters te vullen uit den
kruiwagen, die een eind àf op het smalle achterpaadje stond....’
We zien duidelijk de personen aan 't werk, maar wat Everts hier verzuimd heeft,
houdt verband met het gebrek dat ik boven opmerkte. Er is geen voeling tusschen
de personen en de atmosfeer. Als het een heldere zonnige lente-morgen geweest
ware, kon deze zelfde neutrale beschrijving dienen. En dit bewijst dat Everts zijn
taak hier maar ten deele afwerkte. Want een dikke mist in den vroegen morgen is
een niet te veronachtzamen bijkomstigheid, die op àlles, menschen en dingen, haar
invloed doet gelden, en die mij een vraagteeken doet zetten als ik iets verder lees
van ‘mulle aarde’ op den akker en zelfs van een ‘grijs-bruine stofwolk.’
Meenend hiermee mijn appreciatie voldoende gestaafd te hebben, kan ik er nog
aan toevoegen dat het talent van Everts voorliefde toont voor het dramatisch effect.
Zoo eindigt deze novelle zeer onverwacht, alhoewel niet onverklaard, met den
plotselingen dood van den boer, als na veel

1)

Stampen is m.i. niet het rechte woord. Men stampt met een bot voorwerp òp iets, men steekt
of stoot met een scherp voorwerp in iets.
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aftobbende moeite zijn koe gekalfd heeft en de helpers weg zijn. Zoo eindigt
Werkeloos met een moord, evenals het bovenvermelde Tegenslag. Om de Zuid en
Zwemmen besluiten met verdrinken, Een Einde evenals Samenleving met zelfmoord.
Dat kènmerkt een talent.
In tegenstelling met Coenen, bij wiens personen het verzet meestal maar een
éven-opgolving is, direct weer geglad in den breeden levensstroom, zijn de personen
bij Everts, vooral de jongere, wars van het geleefd-wòrden, vol neiging tot
revolutionair optornen tegen onwillige omstandigheden, al blijven zij machteloos om
ze te overwinnen. Coenen werkt veel met loome, drenzerige, grijze regendagen,
verwant aan zonnelooze neerslachtigheid, vol berusting in het onvermijdelijke, Everts met wind, met storm, die hij laat razen als een woedend protest, laat beuken
tegen het stugge, onbuigzame leven.
Klein-Leven is het zeer sympathieke werk van een serieuzen jongen werker, vol
blijken van talent en vol beloften.
W.G.v.N.
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Bibliografie.
Zoo men zaait...
Indische Roman door THÉRÈSE HOVEN. V a l k h o f f & Co., Amersfoort, Roodhuyzen.... Nadat ik een twintigtal bladzijden van Zoo men zaait... had gelezen,
kwam ik dien naam tegen. Roodhuyzen.... Die naam kwam mij zoo bekend voor.
Waar had ik dien het eerst gelezen?... Plotseling werd het mij helder. Roodhuyzen...
Ja, in een ander boek van Thérèse Hoven, een boek, dat ik al beoordeeld had, met
name Van Koningsplein naar Gang Ketàpan. Een gedeelte dier beoordeeling schrijf
ik hieronder af:
‘Hoe is het mogelijk, dat zij den lezers, waaronder zich toch vooral Indische
bevinden, zooveel onzin durft voor te zetten? Hoe is het mogelijk, dat zij het waagt
van hare vooroordeelen blijk te geven door stelselmatig haren ongegronden afkeer
te betoonen van de in Indië geborenen, vooral van de halfbloeds onder hen? Zooals
de Engelschman in menige uitdrukking zijne geringschatting uitspreekt door het
praedicaat “Dutch” - Dutch courage, Dutch concert, Dutch uncle, enz. -, geeft Thérèse
Hoven heel vaak de hare te kennen door het praedicaat “sinjo” of “nonna”. Het
spreekt vanzelf, dat volgens haar alle halfbloeds lachwekkend Hollandsch spreken
en alle mogelijke en onmogelijke ondeugden in zich vereenigen. Natuurlijk, want
dat hoort er zoo bij, geeft zij ook staaltjes van Indische kromspraak. De gedachte,
dat hare weêrgave daarvan onzuiver is, doordat zij niet is doorgedrongen in het
specifiek Oostersche denkleven en de Maleische zinsconstructie - het taaltje dier
kromsprekenden is vertaald Maleisch - haar ganschelijk onbekend is, die gedachte
komt niet één oogenblik in de schrijfster op.
Het eerste gedeelte van het boek zit vol Maleische woorden, gemeenlijk verkeerd
gespeld. In nootjes onderaan de bladzijden vertaalt zij dat Maleisch. Maar, o! die
vertaling! Zoo beweert zij, dat sakit kepala “gek” is, terwijl het hoofdpijn beteekent.
En voor hoed, dat in het Maleisch topi of toedoeng is, schrijft zij “toetoep”, dat “sluiten”
beteekent.
Van het Indische leven verhaalt zij af en toe de zonderlingste dingen, die van
eene zich naar de chronique scandaleuse richtende fantaisie getuigen. “Zoo iets
gebeurde dagelijks; hoeveel dames waren er niet, die zelve een harer baboe's voor
haar mannen uitzochten?” Komaan, dat is, op z'n zachtst uitgedrukt, eene
ethnologische vergissing. Van eene huisspin in het zonneland verkondigt zij: “'t
Lichaam was zoo groot als een kleine muis en de pooten waren lang en griezelig
en harig.” Dit is eene zoölogische vergissing. De tweede mevrouw Roodhuyzen laat
zich te Weltevreden tegen tien uur 's avonds door de stoomtram overrijden. Dit is
eene lokale vergissing, want de trams in Indië rijden in den naävond
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niet, uitgezonderd op pasar malem, een' drukken inlandschen feestdag. Nu, zóó'n
dag had mevrouw Roodhuyzen zich niet voor hare zelfmoordzuchtige plannen
uitgekozen. Het boek wemelt van dergelijke vergissingen, welke den lezer, die Indië
kent, zich herhaaldelijk doet afvragen, of de schrijfster een loopje met hem neemt.
De Hollandsche lezers, die zich meerendeels toch al geen goede voorstelling van
Nederlands overzeesche bezittingen kunnen maken, worden door dergelijke
zoogenaamd Indische romans nog meer van de wijs gebracht.’
Dezelfde fouten, die Van Koningsplein naar Gang Ketàpan aankleven, zijn ook
in Zoo men zaait... ruimschoots te vinden. Met een verstokt gemoed zet Thérèse
Hoven hare reeks van vergissingen en onmogelijkheden voort. Uit den nieuweren
tijd is mij geen auteur van Indische romans bekend, die zooveel flaters ten opzichte
van de Indische wereld heeft gemaakt, en voortgaat te maken, als deze vruchtbare
schrijfster. Vruchtbaar? Ga eens na: aan het slot van dit haar jongste werk, dat 284
bladzijden beslaat, leest men de belangrijke communicatie: ‘Den Haag,
November-December 1902.’ In twee maandjes maakt Thérèse Hoven dus een'
roman kant en klaar.
Ook in een ander opzicht is dit boek eene voortzetting van Van Koningsplein naar
Gang Ketàpan. Ik weet niet recht, wat Thérèse Hoven voor oogen heeft gehad:
Zola's cyclus der Rougon-Macquart of Couperus' De boeken der kleine zielen. Hoe
het ook zij, onze schrijfster heeft op hare beurt een' grooten familie-roman in ettelijke
deelen willen maken. In Zoo men zaait... wordt de geschiedenis vervolgd van de
familie Roodhuyzen, van wier lotgevallen de lezer al in het vorige boek genoeg
meende vernomen te hebben. Vreemd is het echter, dat er nòch in het vorige werk
melding van werd gemaakt, dat het, zij het dan ook onder een' anderen titel, vervolgd
zoû worden, nòch in dit laatste boek verwezen wordt naar een daaraan voorafgaand,
aansluitend deel. Slechts het toeval - dat men beide boeken heeft gelezen - brengt
den welwillenden lezer tot de wetenschap, dat de zaaier in den eerstgenoemden
roman, de heer Roodhuyzen, oogst in den laatsten. ‘Zoo men zaait...zoo zal men
oogsten' - zoo luidt de laatste regel van Thérèse Hoven's laatste geestesprodukt.
Edoch, men, dat wil zeggen de lezer, die slechts dit boek kent, wordt er van zaaien
niets gewaar en ziet alleen maar oogsten .. Genoeg daarover.
Er is niets, dat dezen roman lezenswaard maakt. Natuurbeschrijving is er in het
geheel niet in. Van Indische menschen en toestanden beschrijft Thérèse Hoven
niets dan de oppervlakte, en dan nog meestal verkeerd. Hare karakterbeschrijvingen
zijn grof. Slechts één ding is van Thérèse Hoven aanneembaar: hare betrekkelijke
vlotheid van stijl.
Wil men over het gevoelselement der schrijfster oordeelen? Ziehier, hoe zij een'
vader zijne doodgewaande dochter doet betreuren:
‘Arm kind! Hij beklaagde haar en betreurde haar heengaan...
Toen kwam er over hem... een groot berouw!
Hij viel op een divan neer en bedekte zijn gezicht met zijn handen.
Verpletterd, vernietigd was hij! Alles in hem was verbrijzeld.... zijn ziel was tot in
de kleinste vezels getroffen.... Gonne dood.... verder gingen zijn gedachten niet,
doch voor hem verrees zij, met haar fijn, bleek gezichtje, marmerbleek.... Nu zou 't
nog bleeker zijn!
Met haar ernstige, sprekende oogen; haar glimlach, zoo zelden verschijnend,
maar zoo goedig, zoo waar! Altijd zou de blik harer oogen hem vervolgen.... met
hem had ze de laatste uren van haar droef, jong
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leven doorgebracht, en hij.... hij had naast haar geloopen.... koud en wreed en hard.
Hij had haar toegestaan zich zelve te verloochenen, haar beste gevoelens te
smoren.... hij had haar renunciatie, door die niet krachtiger te weigeren, zoo goed
als aangenomen.... hij had haar in den dood gevoerd - hij was een moordenaar!
Dat edele, oprechte kind had hij 't verder leven vergiftigd....
In hem woelde 't.... en vlamde 't....
Hij gaf zich rekenschap van niets dan van 't feit, dat zij den dood boven een
liefdeloos bestaan had verkozen en dat 't zijn schuld was.
Wat een ellendeling toch! Hoe hij zichzelf haatte en verachtte!’
Mij dunkt, oppervlakkiger kan het niet.
Het is te hopen, dat geen derde deel te eeniger tijd dit tweetal zal komen
versterken. Dergelijke Indische romans zijn schadelijke dingsigheidjes.

Een Overwinning, door Maurits Wagenvoort.
Schrijver van ‘De Droomers’, ‘De Ploerten’, enz. - Een bundel novellistische schetsen,
genoemd naar de eerste. Daar schijnt tegenwoordig geen ontkomen aan te zijn aan dergelijk fragmentarisch werk en aan die wijze van boekbetiteling. Er wordt te
veel geschetst, te weinig geschilderd, ten voeten uit.
Uit dezen bundel schetsen kan men ontwaren:
o
1 . dat Maurits Wagenvoort een globe-trotter is;
o
2 . dat hij een onstuimig woordensmid is;
o
3 . dat hij een bovenmenschelijk oog voor kleuren heeft;
o
4 . dat hij graag bespiegelingen houdt.
Wat de kleuren betreft: het zal wel aan mij liggen - denkelijk aan het ontbreken
van een orgaan in mij -, maar ik kan het volgende met geen mogelijkheid waardeeren:
‘Dan is hare liefde als een blanke duive, deinende langs het blauwe eindeloos
harer vreugde, en de blankheid harer liefde vergaat in het blauwe harer vreugd, dit
wordt een diep en dieper blauw: verlangen naar den schoonen man, tot in dit blauw,
dat teeder-groen en forschviolet wordt, neêrzijgt de rood-gouden koningsgloed van
een gepassionneerd begeeren.’
Het lijvige boek zit vol van soortgelijke kleurvisioenen of kleurhallucinaties, waarbij
die van Arthur Rimbaud maar beginnerswerk zijn. En ik zoû, bescheiden, maar in
vollen ernst willen vragen, of de heer Wagenvoort werkelijk verf over alle mogelijke
abstracte begrippen ziet. Zoo ja, moet dit op zichzelf staand pathologisch verschijnsel
op die wijze dienstig (?) gemaakt worden aan de litteratuur?
Een ander citaat:
‘Niet de viool, hij ademt de muziek: muziek van verliefde maanstralen, glijdende
over het stilleblinke vlak van een droomenvijver; muziek van een lentenacht-gepeins;
muziek van jonge-harten-geluk-weelde; muziek van ontwakend verlangen naar
hemelgenot: zacht de muziek, teeder als droomengeur van violierenzielen, zàcht
als een preludium van wassende kracht maar zacht-zwellende als het zeeëlied in
de verte, zwellende altijd, nù als het zeeëlied door een onbewuste ziel vernomen,
dàn ontwakende de ziel en zacht de muziek maar zwellende òp, golvende hoòg,
deinende breèd: zwellende, zwellende harmonieën van betoomde kracht zachtekens;
vreemde oer-krachten die woelen en warrelen in het verre: visioenen van geweld,
droomen van woestheid, luchtspiegelingen van Gog- en Magog-strijd?
donder-daverende stormen, waanzinnig-vliegende golven, zwellende, zwellende,
zwellende harmonieën van titans-gebrul op-
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komende uit het naar achter-verdrongen jaarduizendenverleên en gehoord door de
herinnering van groote zielen, dan kwijnend als blankzilveren zelfvoldoening om
imperatief overwinnen deinend als schoone-dag-zonnelicht op vroolijk-golvend
zeeëgespeel, kwijnend, kwijnend herademen van jubelende blijheid na pletterenden
wanhoopstrijd - glanzend verlangen nu, lichtend verwachten nu, zonnig - - - - - - nu,
kwijnend, kwijnend, kwijnend blauw van aanloeiende zaligheid - - - jubelen, juichen,
joelen, - - - vervagen, vagen, vaag - - - - - verijlen, ijlen, ijl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! - - - - - - - - - - - ! fonkelende stilte - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.’
Dat staat er letterlijk. En ook de leesteekens heb ik precies weêrgegeven, voor
zoover deze enge kolommetjes de gedachtestreepjes des heeren Maurits
Wagenvoort kunnen bergen.
Heb ik te veel gezegd van zijne woordsmederij en zijne bespiegelingszucht? En
mag ik er ook de pralende affectatie bijvoegen?
Zeker, hier en daar blijkt, dat de heer Wagenvoort talent en gevoel heeft. Maar
ze wegen niet op tegen de gruwelijke aanstellerij en de weêrzinwekkende pronkzucht
van zijn voorstellings- en schrijfwijze. Aan eenvoud en natuurlijkheid heeft hij een
broêrtje dood.
Het is toch verwonderlijk: deze schrijver, die den lezer tracht te overrompelen, te
overweldigen met nieuwe schrijfstelsels, zit niettemin vol rhetoriek. Zoodra de
‘nieuwlichter’ zwijgt, komt de rhetoricus aan het woord, een rhetoricus met een
verbazingwekkende dosis pathos, waaronder valsch, en sentimentaliteit. Vergis ik
mij niet, dan houden die dingen verband met elkaâr.
Och, och, wat wordt er met onze taal gesold!
Psychologie zit er genoeg in dezen bundel. Doch die psychologie is te weinig
gedramatiseerd; ze praat veel meer dan ze doet. En de pratende psychologie
behoort, dunkt mij, meer in uitvoerige romans dan in novellistische schetsen thuis.
Uitteraard.
K.

Björnsterne Björnson. Op Storhove.
Vertaling van prof. H. LOGEMAN. Haarlem, d e E r v e n F. B o h n . - De Noren zijn
een eigenaardig volk, en veel van die eigenaardigheid leeft ook in hun taal. Worden
in het gewone spreken een goed deel van de letters en zelfs heele lettergrepen
‘ingeslikt’, de Noor meent ook dat een goed verstaander het wel met een halven zin
kan doen. Hij is karig met zijn woorden en gebruikt er geen drie als hij 't met twee
àf kan. Deze eigenschap levert een groote moeilijkheid op voor wie zich tot het
vertalen van Noorsche of Deensche werken zet. Wie zich al te angstvallig aan het
oorspronkelijke wil houden, loopt gevaar een voor buitenlanders maar half begrijpelijk
boek af te leveren, en wat er dan duister in blijft wordt voor mystiek aangezien. Zoo
is wel de sage ontstaan dat er diepe mystiek schuilt in elk Scandinavisch verhaal
of tooneelstuk. Toch is niets minder waar. Juist het kerngezonde van die boeken,
hun eenvoud, en de afwezigheid van mooidoenerij doen zoo verkwikkend aan in
hun eigen taal.
De vertaling van Björnson's laatste tooneelstuk heeft mij opnieuw versterkt in
mijne meening dat men, om het Noorsch goed weer te geven in onze taal, hier en
daar wat uitbreiden of toevoegen moet, evenals men uit het Duitsch vertalend,
dikwijls moet bekorten en besnoeien. De zegswijze der Duitschers is te
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wijdloopig voor ons taaleigen, die der Noren te beknopt.
Ik heb vóor mij liggen de bovengenoemde Hollandsche vertaling, en de Duitsche
bezorgd door Albert Langen te München, met het oorspronkelijke.
De Duitsche vertaling is heel goed, heel accuraat, veel angstvalliger precies soms
dan de Hollandsche, maar als geheel veel minder pittig en levendig. Er ligt een zeker
waas van deftigheid over den dialoog, dat in het Noorsch absoluut ontbreekt. Het
Noorsch is heelemaal geen ‘deftige’ taal, veeleer huisbakken gemoedelijk en naïef.
In het heele stuk komt dan ook niemand voor, die deftig of plechtig doet - zelfs de
koning praat even gemoedelijk als een sprookjeskoning van Andersen. Maar de
gedwongen kortheid, die de Duitscher zich heeft opgelegd om zoo dicht mogelijk
bij het origineel te blijven, geeft iets stram-corrects aan doodgewone alledaagsche
zegswijzen. En dat drukt hier en daar een geheel anderen stempel er op. Prof.
Logeman daarentegen heeft er voornamelijk naar gestreefd den juisten toon er in
te houden, den gemakkelijken huiselijken dialoog weer te geven, zóo als die onder
huisgenooten ongedwongen gevoerd wordt. En m.i. is hem dat uitstekend gelukt,
o.a. in het gesprek tusschen dr. Ura en Maria en de kibbelpartij tusschen Maria en
Cecile, beide in I, en het heele tooneel met de arme familieleden tijdens den brand
in II. Ook de, volgens tooneelaanwijzing, vulgaire uitspraak van neef Anton, zoo
teekenend voor dien ‘Amor op krukken,’ is in het Duitsch geheel weggelaten, maar
door prof. L. wel degelijk geaccentueerd. Ook heeft hij hier en daar een aardige
wending, een humoristisch getinte uitdrukking, die niet letterlijk over te nemen was,
door een aequivalent vervangen, geheel in den geest van het oorspronkelijke. Zoo
iets vind ik in de Duitsche vertaling nergens; wat niet letterlijk over te brengen was
werd weggelaten.
Misschien klinken sommige door prof. L. gebruikte woorden wat te alledaagsch
of ruw, zooals bijv.: ‘wijvengoed’, ‘beroerd’, ‘eeuwig vervelend’, e.a.m. Toch meen
ik dat zelfs die meer in den toon van het oorspronkelijke passen dan de meer
gepolijste, maar dan ook veel minder kernachtige Duitsche vertaling.
H.

Maurice Maeterlinck.
Aglavaine en Sélysette, vertaling door J. PZ. PROOST. Rotterdam, J o h a n
P i e t e r s e . - Vertalen is moeilijk. En vertalen van een werk van Maeterlinck stelt
hooge eischen. Omdat kennis van de taal van het oorspronkelijke nog maar een
eerste voorwaarde is. Een even groote kennis van de eigen taal dient er bij te komen.
En dan nog het fijne gevoel voor de schakeeringen in beide talen, dat mogelijk maakt
het equivalentenvinden daar waar met woordelijk vertalen het doel niet bereikt wordt.
Is aan deze drie voorwaarden voldaan, dan komt nog de moeilijkheid om, zonder
onze taal te verwringen, zoo dicht mogelijk den stijl van 't oorspronkelijke te volgen,
in dit geval Maeterlincksch Nederlandsch te schrijven.
Dit kan alleen geschieden door zich zoo aan het werk te geven, dat men een
tijdlang geheel in de sfeer leeft, en daardoor als vanzelf den rechten toon en het
eigenaardige rythmus grijpt.
Het komt mij voor dat het laatste alleen dàn tot een goed resultaat kan voeren,
wanneer aan de allereerste voorwaarde - taalk e n n i s - voldaan wordt. Deze toch
is de bazis. En nu heeft de heer Proost niet gezorgd voor die bazis. Daardoor is zijn
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eigenlijk een vergrijp geworden. De vertaler bleek tegen deze taak niet opgewassen,
en telkens weer stuit de lezer op plaatsen waar de meest elementaire k e n n i s der
taal, ik zeg niet eens g e v o e l voor de taal, hem voor fouten had kunnen vrijwaren.
't Is ondoenlijk de twee teksten hier bladzij voor bladzij te vergelijken, en ik zal
moeten volstaan met een paar aanhalingen.
Blz. 2 lees ik in den brief van Aglavaine:
‘arme huwelijksfeesten, helaas! waar wij slechts den levensgezel hebben gezien,
dien men nooit uitnoodigt en die altijd de plaats bezet van het geluk dat men
wachtende is.’
Wat heeft de vertaler hierbij gedacht of gevoeld? Ik begrijp er niets van. Heeft
Aglavaine op haar bruiloft slechts een ongenooden levensgezel gezien?
Laten we 't oorspronkelijke raadplegen:
‘mes pauvres noces, hélas! où nous n'avions pas aperçu le convive qu'on n'invite
jamais et qui s'asseoit toujours à la place du bonheur qu'on attend.’
Dat is wel iets heel anders! Aglavaine had den gast niet opgemerkt die nooit
genood wordt en steeds zich zet op de plaats van het verwachte geluk.
Wie die gast is, over wien de jonge weduwe schrijft, behoeft niet nader aangeduid.
Op blz. 5 zie ik dit zinnetje:
‘Men kan de raven rond de toren hooren krassen en ook de duiven...’
Maeterlinck schreef: ‘On entend crier les mouettes, tout autour de la tour; et les
colombes aussi’....
Dit is niet van ondergeschikt belang. Ten eerste is 't een heel andere indruk, die
gesuggereerd wordt door ‘piepende meeuwen’ dan door krassende raven, maar
het daarbij noemen van duiven en het vermelden dat ze Sélysette zoeken, is reden
te over om de door Maeterlinck genoemde vogelsoort te houden.
Blz. 6 heeft Méléandre het over Aglavaine's schoonheid:
‘Het is.... een schoonheid die steeds de ziel weerspiegelt, zonder haar ooit te
verbreken.’
Is dat niet uiterst gebrekkig voor:
‘C'est.... une beauté qui laisse passer l'âme sans jamais l'interrompre?’
't Is zoo fijnzinnig uitgedrukt: dat ongestoord dóorlaten van de ziel.
Dan spreekt Méléandre over haar haren.
‘Ik heb nooit zòò iemands haren zien léven. Zij verraden haar dadelijk, al was het
iemand een schoonheid verraden slechts, die zij verborgen had gehouden, want
nooit heeft zij iets anders te verbergen....’
Dat is geheel verhaspeld. Er staat:
‘Je n'avais jamais vu des cheveux vivre ainsi Ils la trahiraient constamment, si
c'était trahir quelqu'un que de révéler une beauté qu'il eût voulu cacher; car elle n'a
jamais autre chose à cacher.’
Dus: ‘Ik had nooit haren zóo zien léven. Ze zouden haar aldoor verraden, als het
iemand verraden was: een schoonheid te openbaren die hij zou willen verbergen;
want iets anders heeft zij nooit te verbergen.’
Sla nu maar elders op naar believen, overal stuiten we op onvoldoende
weergeving.
Iets moois als in het derde bedrijf: ‘Je voyais en même temps les étoiles dans le
bleu des fenêtres....’ gaat verloren in: ‘Ik zag tegelijkertijd de sterren in het blauw
door de ruiten.’ En van de ontroering die Sélysette doet zeggen: ‘On dirait que mon
âme est ivre dans son corps’ blijft niets over in het nietszeggende: ‘men zou zeggen,
dat mijn ziel in mijn lichaam zich weerspiegelt.’ (!!)
Weer blaar ik terug, neem Sélysette's alleenspraak II, 2.
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Eerst 't oorspronkelijke:
‘Sélysette, la petite Sélysette, il ne faut pas qu'elle pleure.... Il a pitié de moi parce
qu'il ne m'aime plus.... Je ne l'aime plus non plus.... Ils croient que je vais me tenir
bien tranquille; et qu'il suffit de m'embrasser en regardant ailleurs.... ‘Sélysette, la
petite Sélysette’ on dit cela très tendrement; oh! bien plus tendrement que
d'habitude.... Il regarde autre chose quand il m'embrasse maintenant; où bien il me
regarde en ayant l'air de demander pardon... Et tandis qu'ils s'embrassent, il faut
que je me cache comme si j'avait volé.... Ils sont sortis ce soir encore; et je les ai
perdus de vue.... ‘La petite Sélysette’ n'est pas dans le secret.... on ne lui parle
qu'en souriant.... on lui donne un baiser sur le front... on lui offre des fleurs et des
fruits... ‘La petite Sélysette’ est protégée par l'etrangère.... on l'embrasse en pleurant
pour se dire: oh! la pauvre petite.... il n'y a rien á faire.... elle ne s'en ira pas.... mais
elle ne verra rien.... et on se prend les mains quand elle tourne la tête.... oui, oui;
jusqu'au moment.... Patience, patience.... ‘La petite Sélysette’ aura son jour aussi....
Elle ne sait pas encore ce qu'il faut faire, mais patience, patience, on verra....
De heer Proost vertaalt dit zoo:
‘Sélysette, kleine Sélysette, je moet niet weenen.... Hij heeft meelij met me, omdat
hij me niet meer bemint.... Ik min hem ook niet meer.... Zij gelooven dat ik me wel
stil zal gaan houden, en dat het voldoende is me te omhelzen, terwijl men elders
heenziet.... ‘Sélysette, kleine Sélysette’... Men zegt dat zeer teeder; wel veel
teederder dan gewoonlijk.... Hij ziet nu een andere als hij me omhelst; of wel hij ziet
me aan met oogen of hij me vergeeft(!!).... En terwijl zij elkaar omhelzen, voel ik mij
te moeten verbergen, alsof ik gestolen had.... Zij zijn samen van avond nog
uitgegaan; en ik heb ze uit het gezicht verloren.... ‘Kleine Sélysette’ is niet in 't
geheim.... men spreekt slechts lachende tot haar.... men geeft haar een kus op 't
voorhoofd.... men geeft haar bloemen en vruchten.... ‘Kleine Sélysette’ wordt door
vreemden beschermd.... men omhelst haar weenend om te zeggen: Oh! de arme
kleine... er is niets aan te doen... zij zal niet heengaan.... maar ze zal niets zien....
en men vat haar handen.... enz.
Genoeg. Uit de cursiveeringen alleen blijkt al voldoende dat de heer Proost zijn
krachten overschat heeft. Reeds aan den eersten eisch, hierboven gesteld, kan hij
niet voldoen.
Vertalen is moeilijk, en de eerbied voor het werk van buitenlandsche schrijvers
verplicht den Nederlandschen beoordeelaar conscientieus toe te zien.
v.N.
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Piekanien.
Door Trabadoeli.
I.
Piekanien was een klein kaffertje. Zijn vader had hij nooit gekend. Eigenlijk geloof
ik, dat het iets bijzonders is, wanneer men een kaffer ontmoet, die zijn vader kent.
De burgerlijke stand vertoont bij alle kafferstammen nog zekere eigenaardigheden,
waarover wij ons met onze Europeesche begrippen wel moeten verbazen; ook in
Piekanien's familie was het hoofd van het gezin reeds lang verdwenen.
Toen Papa genoeg had van het luie leven bij zijne vrouw, die hem toch bij aankoop
een boel geld had gekost, was hij weer vertrokken. Mama's hoop was nu gevestigd
op hare twee dochtertjes; waren deze eenmaal huwbaar, dan kon zij ze aan hare
toekomstige mannen verkoopen of misschien wel ruilen voor een paar spannen
mooie ossen. - Mama was eene Swazivrouw en als hare meisjes zouden opgroeien
tot zulke flink gebouwde ‘tombazane's’ (maagden) als zij er één was in haren tijd,
dan zou ze niet te klagen hebben.
De zusters waren echter niet alleen; dè jongste telg van 't gezin was een jongetje;
de andere kaffers in het dorp noemden hem ‘Piekanien’, omdat hij zoo klein was,
en zoo deden ook de witmenschen.
Piekanien groeide op, als een haasje in een koolveld; alleen had hij geen last van
strikken en ook waren er geen jagers, die zijn gelukkig leven in de war brachten.
Als hij er naar verlangde, at hij zijn ‘umpoepoe’ (gekookt maïsmeel) voor de
moederlijke woning, dan hurkte hij neer met de andere leden van het gezin
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om den grooten driepootigen pot en, beurtelings zijn linker- en rechterhand in de
warme brij stekende en deze ophappende uit de holle hand, stilde hij zoo zijn honger.
Maar dikwijls ook bleef hij weg en at mede met grootere kaffers, die in het hotel
werkten of de ‘boys’ waren van witmenschen in het dorp; Piekanientje was er dan
ook zeker van, zijn deel te krijgen van de stukken oud brood of kliekjes eten, die
zijne oudere makkers meebrachten van hunne bazen. - Een van de weinige
algemeene deugden van de kaffers, van welken stam ook, is mededeelzaamheid,
waar het hunne zwarte broeders geldt; deze eigenschap bezitten de meest
verdorvenen onder hen, hoewel het minder plichtbesef schijnt te zijn, dat hier een
rol speelt, dan wel een instinktmatige aandrang, waarmede overwegingen omtrent
goed of kwaad niets te maken hebben.
Piekanien was dus zijn moeder niet tot last. Zelfs het doekje, dat hij om zijn
lendenen droeg, had hij gekregen van de kaffervrouw, die als huishoudster diende
bij een machinist; en 't was maar goed ook, dat hij weinig noodig had, want een
jongen heeft voor de moeder immers toch geen waarde.
Zoodra een kaffertje op zijn eigen beenen kan staan, begint hij al voor zichzelf te
zorgen en naarmate de jongetjes grooter worden, schijnt de ouderliefde te bekoelen;
toch blijft er tusschen de kinderen en de moeder meestal een band bestaan en
menig volwassen kaffer werkt en spaart bij den één of anderen witman, om later
voor eenigen tijd naar de ‘kaja’ (hut) van zijne moeder te kunnen terugkeeren.
Piekanien was zoo ongeveer een jaar of zeven, toen eene belangrijke verandering
plaats greep in zijn tot dusver zoo zorgeloos leventje. Op een morgen zat hij met
zijn vriend Johny te spelen op de stoep van een veranda vóór een der steenen
huizen in het dorp. Zij hadden achter het hotel een aantal leêge kogelfleschjes
gevonden en om de groen glazen kogeltjes machtig te kunnen worden, hadden zij
ze tegen de klipjes stukgegooid; zij speelden nu een soort knikkerspel.
De zon was juist opgegaan; de zonnestralen drongen nog met moeite door de
dikke dampen, die boven de rivier hingen en boven het moeras achter het dorp.
De witmenschen sliepen nog of hielden zich schuil in hunne kamers, omdat zij
de doodende macht kenden van de nevels in
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deze streken, door malaria bijna onbewoonbaar gemaakt. Maar de kaffers, die in
het Lage Veld geboren zijn, schijnen niet vatbaar voor de werking van het slechte
klimaat.
Piekanien en zijn vriend speelden dan ook zoo onbezorgd door, alsof er geen
dampen en malaria bestonden.
Op de veranda kwam leven; de deur van één der kamers (in iedere kamer woonde
één witman) werd geopend en een blond jongmensch met een gezonde kleur op
de wangen stapte aarzelend naar buiten, een ijzeren lampetkan in de hand.
Hij scheen hulp te zoeken, tenminste hij blikte rondom zich, alsof hij iets verlangde
en hij scheen verheugd toen hij de spelende kaffertjes ontdekte.
‘Hallo boy boeje’ (Hallo jongen kom), riep hij met eene krachtige stem, die evenals
zijne blozende wangen verried, dat hij hier nog maar kort woonde.
Piekanien sprong vlug op, blij met het in hem gestelde vertrouwen, want die baas
wilde blijkbaar iets van hem hebben. De baas gaf hem dan ook de kan en Piekanien
was reeds weg nog voor een ‘hamba bieze lo manzie’ (ga haal water) hem vertelde
waar het om te doen was.
Hij was spoedig teruggekeerd en na de kan te hebben overgereikt aan den baas,
klom hij vlug als een ‘bobetjane’ (baviaan) op het hek van de veranda en bleef met
verspiedende, nieuwsgierige blikken den nieuweling bekijken, die zijn ijzeren
waschstelletje naar buiten had gebracht en nu snuivend en proestend het hoofd in
het koele water stak. Nadat deze bewerking was afgeloopen, hief de nieuwe baas
het hoofd op en keek eens naar het zwarte ventje op het hek.
‘Waar werk je?’ vroeg hij hem weer in het eigenaardige Kitchenkaffersch, dat in
het 't Lage Veld en elders tusschen de kaffers en witmenschen wordt gesproken.
Piekanien antwoordde, dat hij niet werkte, waarop de ander hem vroeg of hij zijn
boy wilde worden. De kleine klom dadelijk van zijn verheven zitplaats.
Wat was dat? Hij ‘boy’? Hij zou dus zelf kunnen gaan verdienen en zelf voortaan
kliekjes eten opscharrelen? Zoo'n schoone gelegenheid wilde hij niet laten
voorbijgaan.
Op de vraag van den baas of hij wel sterk was, zeide hij ‘meningkie’ (erg), maar
toen hem naar zijn ouderdom werd gevraagd, wist hij dien niet.
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‘Mangakke Christmas?’ (hoeveel Kerstmissen?) had de baas gevraagd, wetende,
dat Kerstmis het eenige is voor de kaffers bij de dorpen, waaraan het begrip jaar is
verbonden. Nu wist Piekanien wel wat ‘Kerstmis’ was, want dan was er altijd een
hevig kabaal in het dorp. De geheele bevolking was dan ‘aan de spree’. De mannen
- blanke vrouwen waren er niet - dronken bij die gelegenheid nog meer dan
gewoonlijk en de kaffers, die anders geen drank kregen, werden onthaald op
1)
Ressano Garcia jenever . Den geheelen dag werd er gezongen en gedronken, 's
avonds moesten de nuchtere en niet meer nuchtere kaffers krijgsdansen uitvoeren,
waarbij altijd zoo'n heidensch rumoer gemaakt werd, dat een halve mijl in den omtrek
niemand kon slapen.
Ook wist Piekanien, dat er een lange tijd verliep tusschen twee Kerstmissen, maar
hoeveel hij er beleefd had, was hem door niemand ooit verteld. Hij zeide echter, dat
de baas maar naar de hut van zijne mama moest gaan en haar meteen over het
geld spreken.
In den namiddag stapte Piekanien langs het smalle paadje, dat tusschen de klipjes
door leidde, naar de hut van zijn moeder. Op korten afstand volgde de nieuwe baas.
De onderhandeling duurde niet lang. De woordenschat van beide partijen was maar
zeer beperkt en strekte zich niet verder uit, dan juist over datgene, wat een witmensch
met een kaffer te verhandelen kan hebben.
Piekanien zoude, omdat hij nog zoo klein was, niet meer dan tien shilling in de
maand verdienen, die hij dan naar de moederlijke hut zou brengen, omdat hij toch
niets had aan het geld. Verder zoude de moeder eigenares blijven van den jeugdigen
knecht, zoodat de baas hem niet zonder hare toestemming zou kunnen meenemen
naar een andere plek, wanneer hij b.v. eens zou worden overgeplaatst.
Het werk bij zijn meester viel Piekanien niet zwaar; een paar kannen met water
vullen, het bed opmaken, waschgoed wegbrengen, den vloer vegen en soms eten
halen in het hotel als de baas ziek was.
Dit laatste werk was wel het beste, wat de kleine kaffer zich kon voorstellen. Dan
stapte hij naar het hotel en vertelde aan den ‘Bietjane Meloeng’ (een beetje
witmensch d.w.z. kleurling),

1)

Een slecht soort jenever in Ressano Garcia gestookt.
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die als ‘waiter’ dienst deed, dat ‘Mabalane’ ziek was en zijn ‘skaft’ thuis wilde hebben.
Steunend en zuchtend droeg Piekanien dan den zwaren etensdrager tegen de
helling op van het heuveltje, waarop het huis stond van zijn baas, en meestal hielp
Johny mee om het toestel tegen de verandatrap op te sleepen. Met een bleek
gezicht, trillende en schokkende soms van ‘de shakes’, lag daar dan in de kamer
de arme Mabalane. Hij was al de vierde sinds de opening van den spoorweg, die
deze kamer bewoonde en altijd had hier de eenige klerk gewoond van het dorp, die
daarom ook steeds door de kaffers ‘Mabalane’ (d.i. de schrijver) genoemd werd.
Zijne voorgangers hadden allen pad moeten geven voor de onverbiddelijke malaria,
wel wetende, dat wie ‘de Malaria’ tart, te doen krijgt met haar zwarten vriend ‘de
Dood.’ - Zij waren allen weer naar het Hooge Veld terug en de laatste ‘Mabalane’
voelde wel, dat hij het ook niet veel langer dan één of twee jaar zoude uithouden.
Intusschen had hij de shakes of zooals de Boeren zeggen: ‘de sjakes had hem’,
en het eten bleef onaangeroerd op tafel, alleen de koppen thee werden gulzig
opgedronken.
Dan was voor Piekanien het moment van den dag aangebroken; alles werd
voorzichtig van de tafel naar buiten op de steenen verandatrap gedragen. John en
Pim en zelfs Sixpence, die al groot was en twee pond in de maand verdiende,
kwamen er bij en in eendracht werd dan Mabalane's maal verorberd. In zulke
oogenblikken besefte Piekanien, hoe heerlijk het toch was een witmensch te zijn,
die elken dag zulke dingen kreeg. Bij dat eten was umpoepoe niets. Alleen vond hij
sommige spijzen wat erg moeilijk om te verorberen: zoo gleed b.v. de andijvie altijd
weer door zijn vingers en hij eindigde dan ook met eenvoudig de schaal maar op
te nemen en het goedje er uit te happen op dezelfde manier als hij met de soep
deed. De volgorde der gerechten was ook eigenaardig, het meest compacte het
eerst, het meer vloeibare toe; b.v. als eerste gerecht: aardappels met citroenpudding;
tweede: carbonade met banana's en spinazie; derde: vleeschjus, juliennesoep en
vanillesaus.
Wanneer het diner op de trap was afgeloopen, werden de schalen weer in den
etensdrager geplaatst, de overgebleven restjes verdeeld onder de honden, die den
maaltijd bijwoonden; de gasten
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trokken dan weer mee naar het hotel, om Piekanien, wanneer dit noodig was, de
behulpzame hand te bieden.
Aan Mabalane werd weinig gedacht. 't Is misschien niet onmogelijk, dat er kaffers
gevonden worden, die zich hechten aan blanken en zelfs iets als liefde zouden
kunnen gevoelen voor hunnen baas, maar als regel ziet men, dat er hoegenaamd
geen genegenheid ontstaat voor hunne meesters. Voor een zieken witman hebben
de meeste kaffers zelfs eene geheimzinnige vrees, die zich soms zoo sterk
openbaart, dat een boy weigert in de kamer te komen, waar zijn heer ziek ligt.
Piekanien deed echter kalm het weinige werk, wat er te verrichten viel, wel wetend,
dat de baas na een paar dagen weer beter zoude zijn. Dit was dan ook steeds het
geval; kinine en arsenicum zorgen, dat de Lageveldmenschen weer op de been
komen; cognac, oude jenever, arsenicum en kinine houden er hen een tijdje op.
Sommigen zeggen, dat je het zonder cognac ook afkunt, maar menschen die
beweren, dat je er zonder ‘Old-Schiedam’ zoudt kunnen blijven leven, zijn er
nagenoeg niet.
Intusschen werkte Piekanien tot zijn genoegen en dat van zijn baas, en hij vond
hem een goeden baas; dikwijls zag hij hoe andere boy's geslagen of geschopt
werden door hunne meesters, als er iets niet naar hun zin was; hij kon nooit goed
begrijpen, dat die jongens daar zoo kalm onder bleven en na een slag of schop te
hebben ontvangen, weer doorwerkten met stalen tronies, alsof er niets gebeurd
was. Bij hem was dat anders; wat er anders was bij hem en waarom wist hij niet,
maar 't was zoo. Eens had hij een flinken klap gekregen. Op een morgen zou hij de
lamp vullen, wat vroeger de baas altijd zelf had gedaan. Piekanien deed of hij er
alles van begreep, maar in plaats van het dopje op de peer open te schroeven en
daar de parafine in te gieten, goot hij deze boven in het lampeglas en.... toen kreeg
hij ineens een harde pats.
Maar wat beteekent een klap op zoo'n ijzeren kafferkop; de persoon die hem geeft
roept ‘au’; het deed Piekanien dan ook bijna geen pijn en toch werd hij er plotseling
zoo beroerd van en ging stil zitten huilen achter een grooten klipsteen en voelde
zich diep ongelukkig. Sixpence vond hem daar en vroeg heel vaderlijk wat hem
scheelde, maar Piekanien kon het niet zeggen; het eenige wat hij wist, was, dat er
iets in hem was, dat hem
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hinderde; iets in zijn maag of borst, maar niet in zijn hoofd; hij wist het zelf niet goed
waar.
Tot Piekanien's geluk was Mabalane een goede jongen, die er bovendien weinig
oplette of zijn kamer er wel behoorlijk uitzag en op tijd ‘gedaan’ werd. Wanneer hij
zijn boy noodig had, dan moest deze zoo nabij zijn, dat hij zijn roepstem kon hooren;
verder had de baas geen eischen, integendeel: Piekanien ontving zelfs geschenken
van hem. Zoo was b.v. alles wat door den baas werd afgedankt voor zijn knechtje.
Als het waschgoed door de koelievrouw werd thuisgebracht, zocht Piekanien met
moeite al de verschillende stukken uit en legde alles soort bij soort bij elkaar; dan
maakte hij van het geheel een bergje en schoof het onder de tafel in een hoek van
de kamer. De dingen, die echter al te veel de door verwaarloozing ontstane gebreken
van vroegtijdigen ouderdom vertoonden, werden er uit gehouden en waren dan het
eigendom van het kaffertje.
Nadat Piekanien ruim een half jaar bij zijn baas had gewerkt, gebeurde er weer
iets, wat voor hem van veel gewicht bleek te zijn.
Op een morgen kwam Tom, de stationschefskaffer, met eenige roode papiertjes
in de hand, aanstappen op het huis, waar Mabalane zijn verblijf hield.
Dit nu was op zichzelf niets bijzonders. Piekanien wist wel, dat Tom dikwijls kwam
met die roode umwatie's (brieven) en de baas herkende ze al in de verte als
telegrambladen. De inhoud had bijna altijd op dienstzaken betrekking en meestal
werden ze na vluchtig ingezien en geparafeerd te zijn weêr medegegeven. Piekanien
verbaasde zich dan ook, toen hij zag hoe zijn baas met buitengewone belangstelling
één van die briefjes las en daarna in zijn zak stak. Tom was nauwelijks weg of
Piekanien werd geroepen en toen gebeurde er iets, wat nog nooit was voorgekomen.
De baas ging zelf aan het werk. Het gestreepte vloerkleed werd naar buiten
gesleept en over het hek gehangen. De rommel van oude papieren, leege kruiken,
hulzen, eindjes kaars, lucifersdoosjes enz. werd van onder de tafel en het bed te
voorschijn gehaald en wat niet meer gebruikt kon worden werd weggegooid; de
leege flesschen liefst zoo, dat ze, na al draaiende een prachtige boog te hebben
beschreven, tegen een klip in stukken sloegen.
Het bed werd opnieuw en nu zorgvuldig opgemaakt, een reis-
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deken er over heen gelegd en zoo, dat de grijnzende tijger erop in zijn geheel te
zien was.
De boeken kwamen in stapeltjes op de tafel; het karpet werd met den laadstok
van het geweer uitgeklopt en weer neergelegd; zelfs scheen de baas nog aanstalten
te maken om met Piekanien's hulp de eenigszins ondoorschijnend geworden ruiten
te reinigen; maar de vlekken werden lange strepen en daar de tropische hitte haar
uitwerking deed gevoelen, werd het werk maar verder gestaakt.
o

De inhoud van het telegram was niet anders dan: Wij komen trein N ..... - De
onderteekening was ‘Verstroom.’ Die ‘wij’ waren een vriend van Mabalane met diens
jonge vrouw.
Zij woonden ergens in het Hooge Veld op een gezonde plek, maar eenige dagen
te voren waren zij voorbij gekomen op reis naar de ‘Baai’ en hadden beloofd, dat
zij op de terugreis een dagje zouden blijven in het dorp van Mabalane, alsvorens
weer naar het hunne terug te keeren.
Mabalane zorgde op tijd aan het station te zijn; een paar passen achter hem
wachtte Piekanien.
Toen de trein binnen was en de verwelkoming afgeloopen, werd hij dadelijk met
de zorg van een groot valies belast, na eenig protest van de jonge Mistress, die het
veel te zwaar vond voor zoo'n klein kereltje.
‘En nu moeten wij het ons maar zoo aangenaam mogelijk maken,’ zeide Mabalane,
nadat zij eindelijk zijne kamer hadden bereikt. ‘Gaan jullui zitten.’
‘Weet je wat we zullen doen, wij gaan op de veranda zitten, die is nu buiten de
zon. Ziezoo hier zijn stoelen;’ maar opeens bemerkte hij, dat hij er maar twee bezat
en ging weg om een derde te leenen. Eindelijk was ook dit in orde. Het drietal had
een plaats op de veranda. Een klein tafeltje was ook geleend en uit drie verschillende
glaasjes werd port gedronken. Piekanien bleef in de nabijheid om bij de hand te zijn
en ook om alles goed te kunnen opnemen.
‘U moet weten, mevrouw,’ sprak Mabalane, ‘dat hier op het dorp eigenlijk geen
enkele blanke vrouw woont en er komen er hier ook bijna nooit, daarom zijn we er
ook niet op ingericht om dames te ontvangen. Het lijkt u misschien erg vreemd,
maar 't is toch de waarheid, dat we er hier een soort communisme op na houden.
Wat den één ontbreekt gaat-ie maar halen bij den
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ander, ook al is deze niet thuis. Glazen, stoelen en tafels, kaarsen en meer andere
dingen zijn gemeen eigendom hier; ik heb na een partijtje altijd een grooten voorraad
stoelen en allerlei andere voorwerpen op mijn kamer, die echter na eene week weer
bij hunne oorspronkelijke eigenaars of hunne vrienden terecht komen. Wij verkeeren
hier allemaal steeds in 't zelfde gevaar en daardoor ontstaat een soort van
verbroedering; ook zeggen sommigen, dat de mannen hier zoo gemoedelijk zijn,
omdat er geen dames wonen op 't dorp. Alleen Dronken Kitty woont hier, maar die
is geen dame meer en veel vrouwelijks heeft ze ook niet meer in haar manier van
doen.’
Mevrouw vond het juist heel aardig, zeide zij, om eens een dagje hier te zijn en
te zien hoe het in zoo'n mannendorp toeging.
Tot Piekanien's genoegen vestigde ‘de Mistress’ nu hare aandacht op hem. ‘Wat
een leuk kaffertje heb je daar’, sprak ze, ‘'t lijkt wel een aapje, zooals hij daar zit, en
wat een aardig snuitje met die prachtige groote bruine oogen, en mooi zwart is hij
ook.’
Piekanien zat op den grond met een leege flesch tusschen zijne knieën en trachtte
nu door middel van een touwtje de kurk, die er in op den bodem lag, er uit te trekken.
Telkens kwam deze een eindje in den hals, maar dan ontglipte zij het touwtje en
begon het werk opnieuw; bij iedere mislukte poging gaf het ventje blijken van groote
teleurstelling door zijn armen ten hemel te heffen en met een O-vormigen mond
allerlei geluiden te maken. Dan weer kneep hij het linker oog dicht en zocht met het
andere in de flesch, alsof hij niet begreep, waar de kurk gebleven was.
‘Ik geloof, dat hij ijdel is en comedie speelt’, zeide Mevrouw. ‘Hij weet heel goed,
dat er naar hem gekeken wordt.’ En dit scheen wel zoo te zijn, want toen de kurk
uit de flesch was en het vreugdebetoon hierover afgeloopen, werd dezelfde flesch
op een paal gezet en met groote juistheid gooide Piekanien er met klipjes den hals
af, den romp weg en eindelijk verdween ook de ziel, die nog op het paaltje was
achtergebleven.
Verstroom stelde voor eene wandeling door het dorp te maken. Piekanien bleef
alleen thuis en ging op de trap het drietal achterna zitten kijken: zijn baas, die met
groote passen voortliep, niet meer gewend met dames te wandelen; de jonge
Mistress, voorzichtige trippelpasjes makende om hare fijne schoentjes niet tegen
een

Groot Nederland. Jaargang 1

242
klipje of leege kruik te stooten; Verstroom, die hier nog niet was geweest, de gebaren
makende van iemand, die iets aanwijst en vraagt naar hetgeen hij om zich ziet. Bij
de laatste huizen zag Piekanien hen linksaf slaan en verdwijnen achter het donkere
groen van eenige blauwgomboomen.
Dien dag zag hij de gasten niet meer, want 's middags gingen zij in het hotel
dineeren en 's avonds vertrokken zij weder naar hun stil dorpje op 't Hooge Veld,
waar in den avond geen koortsdampen uit den grond stijgen, waar vrouwen en
kinderen woonden met gezonde roode wangen en krachtige mannen, niet afgemat
door ziekte en hitte.
Eenige maanden later ontving ‘Mabalane’ een brief van zijn vriend, waarin deze
o.a. mededeelde, dat zijn vrouw en hij tegen Januari de komst van een klein
Transvaalsch boertje of boerinnetje tegemoet zagen.
Mabalane bepeinsde op welke manier hij den eersteling van zijn vriend bij zijn
geboorte zou welkom heeten. Een man kon toch moeilijk iets in de luiermand geven,
dacht hij, dat was te gek en bovendien: waar moest hij het vandaan halen op dit
dorp, waar de vraag naar baby-artikelen even gering was als op ‘Bronbeek’, zooals
hij later aan Verstroom schreef.
Plotseling echter schoot hem iets te binnen.
Op Watervalspruit waar Verstroom woonde, waren niet anders dan volwassen
kaffers, die er als ‘boy's’ dienden en die meestal uit het Lage Veld kwamen.
In plaats van een kindermeisje hadden de meeste families, als zij het krijgen
konden ten minste, een klein kaffertje, want deze jongentjes zijn hiervoor uitstekend
geschikt.
Mabalane meende: hij kon best zijn jongen sturen bij wijze van geschenk in de
luiermand. Hij wist, dat hij er zijn vriend en diens vrouw een groot pleizier mee deed,
want zij zouden er wel geen kunnen krijgen; bovendien als hij over een jaartje nog
leefde, moest hij toch het Lage Veld uit en had geen kaffertje meer noodig.
Zooals hij dit gedacht had, zoo deed hij het.
Denzelfden dag nog sprak hij met Piekanien's moeder, die haar zoontje voor twee
pond tien afstond, onder voorwaarde, dat deze het goed zou hebben. Mabalane
zeide ook maar, dat het zijne eigen zuster was waar Piekanien heen zou gaan, en
dat hij hem dus altijd nog terug zou kunnen halen.
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Een uurtje later had een gesprek plaats tusschen den baas en den knecht, dat
letterlijk vertaald aldus luidde:
‘Piekanien, kom hier, vlug!’
‘Ja baas.’
‘Piekanien, wil je voor een “Mistress” werken?’
‘Neen baas.’
‘Een erg goede Mistress?’
‘Neen baas.’
‘Je kent de Mistress, ze kwam hier met den trein, vier maanden geleden; zij is
mijn zuster.’
‘Neen baas, ik wil niet.’
‘Spoedig komt daar een kleintje, hij is dan je baas; jij zult niet werken voor de
Mistress, je werkt alleen voor den kleine; begrepen?’
‘Neen baas, ik wil niet.... als de kleine een maagd is?’ (Piekanien lachte om zijn
gevatheid, maar liet meteen blijken, hoe bang hij was voor een vrouw te moeten
werken).
1)
‘Ik zal Janos zeggen, dat hij een jongen geeft aan de Mistress, begrepen?’
‘Neen baas, als de kleine dood gaat, wil de grootbaas, dat ik voor hem werk.’
(Hierbij schaterde Piekanien het uit om de leepheid van zijn baas).
‘Neen Piekanien, als de kleine dood gaat, kom je terug naar de hut van je moeder.’
‘Het geld baas?’
‘Je krijgt tien shilling in de maand en veel eten; als je grooter wordt, geeft de baas
je meer geld. Je zult alleen werken voor den kleine van de Mistress; pas op, ik zal
je erg slaan, als je gaat werken bij een anderen witmensch.’
‘Ik begrijp, baas.’
‘Als de kleine baas drie maanden is, kom ik naar zijn huis. Als de Mistress mij zal
zeggen: Piekanien heeft mooi gewerkt, zal ik je een pond geven. Morgen zal ik je
een warm baatje geven, het is daar erg koud.’
‘Ja baas, mooi, ik ga.’
Den volgenden dag kreeg Piekanien een warm baatje, bestaande uit een race
hemd met mouwen, waarvan stukken waren afgeknipt;

1)

Een kaffergod.
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ook kreeg hij een deken. - Het was eigenlijk voor het eerst in zijn leven, dat Piekanien
een eigen bezitting had en zijn gewone ‘parmantigheid’ was bijna trots geworden,
toen de baas het bundeltje overgaf, waarin het goed gepakt was.
Het laatste wat nu nog beredderd moest worden was de reis van Piekanien.
Mabalane zorgde ook hier voor. Hij ging naar een kamer, een paar deuren voorbij
de zijne en klopte aan. ‘Langhuys,’ riep hij. ‘Ja meneer,’ klonk het terug. ‘Rij jij morgen
den personentrein?’ ‘Jawel meneer,’ was het antwoord van den man, die blijkbaar
lag uit te rusten van de vermoeienissen van den nachtdienst. ‘Zeg,’ riep de ander
weer; ‘doe me een pleizier en neem een kaffertje mee voor me in den bagagewagen;
1)
in Watervalspruit zal ie worden afgehaald, ik heb al een depje gestuurd. Als de
inspecteur soms komt, stop den jongen dan maar onder de bank; in 't Lage Veld
kijken ze zoo nauw niet.’
‘Ja, allright,’ bromde de gestoorde en sliep weer in.
Den avond daarna wachtte Verstroom op het smalle perronnetje van het station
Watervalspruit de komst af van den personentrein. In de verte klonk al het gezucht
en gesnuif van de loco, die met moeite tegen de helling opreed; nog een paar
minuten en daar verschenen van uit de bocht de lantaarns, hunne kegels van licht
over de baan werpende. Weldra stoomde het gevaarte het station binnen.
De conducteur, die met zijn lantaarn langs de wagens liep, had Verstroom al
spoedig opgemerkt. Hij tikte even aan zijn pet en zeide niet al te luid: ‘ik heb wat
voor u meegebracht, wacht u maar even.’ Nadat de eerste drukte was afgeloopen
ging Langhuys den bagagewagen weer in. ‘Hallo Piekanien,’ riep hij en daar kwam
de kleine van onder de bank uitrollen, waaronder hij een tijdje opgevouwen had
gezeten om aan het oog van lastige, plichtbetrachtende ambtenaren onttrokken te
blijven. ‘Saka bona (goeden dag) Piekanien,’ zeide de nieuwe meester. De kleine
wreef zich met den rug van de hand langs de oogen en toen hij den baas opmerkte,
dien hij een tijdje te voren bij Mabalane had gezien, gaf hij ook blijken van
herinnering. - ‘Ohoo baba ingkoos,’ (gegroet, groote heer) was de wedergroet. De
conducteur gaf

1)

Depeche, d.w.z. telegram.
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Piekanien het pakje, waarin zijn warm baatje was en ging weg.
De nieuwe baas en de knecht stapten naar boven, want het dorp was gebouwd
tegen den voet van een hoog en vrij steil kopje.
Verstroom bewoonde een der hoogst gelegen huizen. In de verte zag hij al, dat
de keukendeur, die uitkwam in den tuin, openstond en eene donkere gestalte in de
deuropening teekende zich scherp af tegen het heldre licht achter haar. Zijn vrouwtje
stond daar op den uitkijk. Nu nog een hekje en weer iets verder het tuinhek en ze
waren er.
Piekanien moest natuurlijk eerst zijn opwachting maken.
Na het steenen trapje opgeklommen te zijn, dat naar de keuken leidde, stond hij
plotseling in het volle licht, dat eene groote keukenlamp met glimmende reflector
op hem wierp.
‘Wat is het toch een mooi kaffertje,’ zeide mevrouw, zijn glimmend zwarte huid
bekijkende en in de donkere, brutale oogappels blikkende, die heen en weer trokken
in het smettelooze groote wit er om heen. Piekanien nam ook zijn Mistress goed
op; wat hem het eerst trof, was weer, dat zij een pince-nez droeg, want dat had hij
nog nooit van een vrouw gezien en het verwonderde hem dan ook niets, toen
Maplank, de groote boy, hem vertelde, dat de naam van zijne meesteres ‘Fasjetelle’
1)
was .
Piekanien was op een kist gaan zitten en had kennis gemaakt met Maplank, die
al in zijn hok in den tuin lag te slapen, maar door zijn baas was opgepord. Toen
Maplank weer verdween,

1)

Dit beteekent bril of eigenlijk eenvoudig vensterruit en vóór de witmenschen met de kaffers
daar in aanraking kwamen was ‘lo Fasjetelle’ waarschijnlijk niet anders dan een opening in
de kafferhut.
Iedere blanke in die streek ontvangt van de kaffers een naam en wel een, dien deze het meest
kenmerkend achten.
Zoo werd b.v. iemand, die mank was en een dikke zool onder zijn schoen droeg baas ‘Skatoel’
(schoen) genoemd. Iemand met dikke wangen, een zwaar lichaam en die altijd buiten adem
was, heette baas ‘Umpoesle’ (de opgeblazene); één die erg gezet was ‘Mafoet’ (de dikke).
Zelfs was er een man die ‘lo Mekoele baas’ (de groote d.i. de voorname baas) heette, hoewel
hij een onooglijk roodsnorrig kereltje was; maar behalve zijn vrouw had hij ook zijn
schoonzuster in huis en de kaffers meenden nu, dat de man twee vrouwen had, wat bij hen
een teeken van buitengewonen welstand is, in aanmerking genomen, dat de meesten niet
meer dan één vrouw koopen kunnen.
En zoo waren er witmenschen, wier namen beteekenden ‘de roofvogelbek, de roodsnor, de
kaffervriend, baas jenever, steeds dieper (voor een opzichter van grondwerken), de baas die
hard loopt, baas verrek, enz.’
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werden eenige matten aan Piekanien aangewezen, waarop hij dien nacht kon slapen.
Spoedig schoof hij dan ook voor het fornuis, waarin nog vuur brandde en weldra
sliep hij in, met zijn hoofd op het pakje, dat hij had meegebracht.
Den volgenden dag had hij het druk; voor de huishouding zorgde Maplank, maar
hij moest zorgen voor zijn slaapplaats in het kafferhok. Verstroom gaf hem eene
groote kist zonder deksel, die met den bodem naar boven in het hok werd gezet.
Hierop legde Piekanien zijn deken, een oud tafelkleed en een paar leege
aardappelzakken. Nu wilde hij ook den vloer in zijn hok verbeteren, want daarvoor
scheen Maplank geen tijd te hebben gehad. Hiervoor had hij koemest noodig, die
in Afrika dienst doet als plaveisel, als mest en in drogen toestand ook als brandstof
wordt gebruikt. Hij ging er dus op uit met een oud parafineblik bij zich en kwam een
kwartiertje later terug na het half met koemest gevuld te hebben; hierop werd nu
water gegooid en omgeroerd tot het een prachtige pap was, die gelijk over den
aarden vloer van het hok werd uitgesmeerd. Na dit werk, dat hem erg zwaar scheen
te vallen, had hij verder niets te doen, dan te wachten tot de Afrikaansche zon den
arbeid had volbracht en het papje opgedroogd, waarna de asphalteering niets meer
te wenschen overliet.
Het was nu September. De nachten werden al warmer tot vreugde van Piekanien,
die vroeger soms opstond rillende van kou, zijn zwarte vel vol kleine rimpeltjes
getrokken, ondanks de nieuwe deken, die de Mistress hem er nog had bijgegeven.
Het kleine gezin leefde kalmpjes voort, maar in Pretoria werden reeds besluiten
genomen, die mede aanleiding gaven tot het uitbreken van den oorlog.
Ook het dorpje waar Verstroom woonde werd spoedig in rep en roer gebracht,
toen de veldcornet kwam, vergezeld van een commandeerman om de burgers op
te commandeeren.
Piekanien wist er alles van.
‘Lo baas, die of die, hamba lapa lo boem-boem’ (gaat naar den oorlog) zeide hij
dan bij wijze van nieuwtje. En velen vertrokken ook, wel niet met krijgsmuziek en in
schitterende uniformen, maar allen, zoowel vreemdelingen als Boeren met de
overtuiging, dat zij uittogen om te vechten voor een rechtvaardige zaak.
Verstroom was niet gecommandeerd, trouwens de meeste ge-
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huwden op het dorp waren nog thuis en bovendien was hij vrijgesteld volgens de
wet, omdat zijne vrouw hem spoedig een kleintje beloofde te schenken, een burgertje
1)
of klein nooitje, dat de baas of bazin van Piekanien zou worden.
De kleine kaffer had intusschen werk genoeg om zich bezig te houden. Hij hielp
2)
Maplank met zijn wasch, trapte het mangelgoed, deed boodschappen bij den slager
of in de store, of toog uit met een zak om mest te zoeken voor den tuin.
Van twaalven tot tweeën was hij vrij. Dan zat hij op de steenen trap, voor de
keuken, zich te koesteren in het zonnetje of wierp met steentjes naar een leege
flesch, die hij op een paal in den tuin plaatste.
Met Maplank bemoeide hij zich weinig. Die was zijn broeder niet, zeide hij,
hiermede bedoelende, dat deze tot een anderen stam behoorde. Soms ontwaakte
dan Maplank's trots en hij, die gewoonlijk niets anders was dan eene stomme,
gewillige werkmachine, schold minachtend op Piekanien, terwijl hij lachend beweerde,
dat deze bietjane Sjangaan, bietjane Swasie was (een beetje Sjangaan en beetje
Swasie), dus uit ouders van twee stammen.
Maar de aanraking met de blanken, maakte in Piekanien's jong gemoed
hartstochten wakker, die zich bij zijn broertjes in de kraal niet konden uiten.
Daar hij nu zelf geld verdiende, leerde hij er ook de macht van kennen; hij wist
heel goed, wanneer hij zijn maandgeld ontving, dat hij hiervoor in de ‘store’ sweets
kon koopen, die erg lekker waren, zoo lekker als suiker, zeide hij. Nu waren er echter
twee dingen, die in hem strijd voerden, n.l. zijn verlangen om later met verlof naar
de ‘kaja’ van zijne moeder te gaan en zijn buitengewone trek naar sweets en lekkere
kostjes, die de Witmenschen aten. Hij was echter niet zoo dom om alles op te maken
wat hij verdiende; een halve kroon besteedde hij om aan zijn snoeplust te voldoen;
het overige ging in een leeg sigarenkistje en werd verstopt in het kafferhok op een
plaatsje, dat hij alleen wist en waar de baas ook niet naar vroeg. Zijn lekkerbekkerij
had echter nog iets anders tengevolge; hij leefde er door in vijandschap met Puck,
den goedmoedigen, krulstaartigen, vroolijken Puck. Het arme dier had heusch geen
schuld. Bij het middagmaal was Piekanien altijd in de kamer om borden aan te

1)
2)

meisje.
mangelen door op het goed heen en weer te loopen.
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1)

geven of thee te schenken. Als de baas nu een kluifje had afgekloven, dan werd
dit aan Puck gegeven en soms zelfs met een stukje vleesch of een ander kliekje er
bij.
Eens echter, toen Piekanien goed gewerkt had, gaf de ‘Mistress’ hem na afloop
van het eten een bordje met het een en ander, dat over was, maar tot verbazing
van den baas weigerde hij en trok een boos gezicht. ‘Waarom wil je het niet?’ vroeg
Verstroom.
‘Mine eikone lo inch, nige lo inch.’ (Ik ben geen hond, geef het den hond) zeide
hij, diep verontwaardigd en zijne verontwaardiging had grond, want in plaats van
de kliekjes op zijn bord aan het kaffertje te geven, had de baas die door den hond
laten opeten; een hond! een beest dus, dat dan toch minder is dan een kaffer, vond
Piekanien, en zoo'n beest werd bevoorrecht boven hem!
Dat de baas hem het bord niet wilde geven, waarvan hij zelf gegeten had, was
een kieschheid, die Piekanien niet voelde.
Zoo kwam het, dat de kleine jaloersch werd op het dier, dat zijn meesters bord
mocht aflikken, iets wat hem eerder toe kwam, meende Piekanien. Maar de baas,
die noch bij Maplank noch bij andere kaffers bijzondere kenteekenen van een meer
ontwikkeld gemoedsleven had ontdekt, stoorde er zich weinig aan.
Eenigen tijd daarna gebeurde er echter iets, waardoor Verstroom ging gelooven,
dat er wel degelijk kaffers zijn, die zich in dit opzicht merkbaar boven hunne
stamgenooten verheffen.
Piekanien had van Kleinbooi, een boerenkaffer, een kip gekocht; een mooie witte
kip was het met een zwart pluimpje op haar kop. Hij wilde het dier vetmesten en
dan opeten. Het hoentje had hem twee shilling gekost en dus werd het met veel
zorg behandeld. Nooit vergat hij het water te geven, wat soms wel gebeurde met
de kippen van den baas, en hij zocht zelf kruimeltjes brood voor het dier en
verdedigde het in het begin tegen de kippen van den baas, die van de indringster
niets weten wilden.
Hij noemde zijn kip ‘Mafoete’ omdat zij zoo groot en dik was, maar na twee weken
ving hij haar op om te slachten.
Hij zat op de keukentrap met een mes in zijn linkerhand en hield het diertje in
zijne rechterarm tegen zich aangedrukt. - De baas, die de keuken doorliep bleef
even staan. Hij hoorde Piekanien

1)

In Transvaal wordt door vele families thee bij het middagmaal gebruikt.
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praten en luisterde om den hoek van de trapdeur, want hij vond het erg vreemd, dat
een kaffertje met een kip een gesprek voerde; met een hond ging nog, dat deed hij
ook wel, maar met een kip, dat was toch al heel zonderling.
Wat hij Piekanien hoorde zeggen, luidt vertaald:
‘Dag Mafoete. Ik gaf twee shilling aan den kaffer van den boer; erg veel geld. Je
hebt van mijn eten gegeten en van het eten van den baas, je bent nu erg dik; ik wil
je doodmaken.’
Daarna wachtte hij even en zeide. ‘Ik wil je opeten.’ De kip deed een poging om
zich los te rukken. ‘Ik wil je opeten’ sprak Piekanien weer, ‘maar’, ging hij na een
pauze voort, ‘zij zeggen hier,’ en meteen wreef hij met de linkerhand over zijn bloote
borst, zij zeggen hier: ‘maak Mafoete niet dood - niet mooi Piekanien.’
De baas zag hoe het kaffertje zuchtte en tranen had in de groote oogen; plotseling
echter sprong Piekanien op, liet het diertje vrij en kwam de keuken in.
Maar 's middags toen de baas van het kantoor kwam, was de kip toch geslacht
en op zijn vraag, waarom Piekanien haar nu wèl had gedood, antwoordde deze:
‘Baas, ik heb niet eerst met haar gesproken, maar Mafoete in eens gepakt en
doodgemaakt.’
Het ging goed met den oorlog. Als Verstroom thuis kwam, dan wuifde hij al uit de
verte ten teeken, dat er goed oorlogsnieuws was en dan vertelde hij opgewonden
de berichten van Stormberg of Colenso. Maar toen de Engelschen bij Magersfontein
verslagen waren, was het niet met een opgewekt gezicht, dat hij thuiskwam; een
zijner kameraden was gevallen; hij was een jonge Noor, die geen burger had willen
worden, maar toch meegevochten had terwille der goede zaak. Piekanien zag wel
hoe de ‘Mistress’ en de Baas tersluiks naar den overkant van den weg tuurden,
waar het huisje stond, waarin voor veertien dagen de arme kerel nog geleefd had;
nu lag hij daar bij Scholtznek tusschen de andere Scandinaviërs, die zich
doodgevochten hadden.
1)
‘Eimoesle lo boemboem - ‘kah’ (leelijk die oorlog - bah) zeide Piekanien. Maar
de baas was anders; bij hem wakkerde de

1)

‘Kah’, duidt grooten afschuw aan. Sommige apensoorten gebruiken dit woord in dezelfde
beteekenis.
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haat tegen de indringers slechts aan; hij zou zoo graag ook weg zijn gegaan naar
de Tugela, waar zijn vrienden waren, maar dan dacht hij hoe zijn vrouw alleen zou
zijn als hun kindje geboren werd en wel sterven kon; daarom wachtte hij geduldig.
Toen nu, na den slag op den Spioenkop, de bebloede kruin bedekt was met de
lijken van honderden Engelschen, en de boerenwoningen rondom het dorp hunne
eerste gewonden herbergden, toen moest Verstroom erop uit om den dokter te
zoeken, die het zoo druk had, en eene vrouw, die als baker zou kunnen dienst doen.
Wel hadden zij van te voren zoo'n vrouw aangenomen, maar deze wilde niet komen
omdat ‘haar zeuntje op die slagveld had geblij.’
Piekanien bewaakte de slaapkamer, waarin zijn jonge meesteres alleen was en
van pijn weende. Hij voelde nu, dat hij iets beteekende; hij mocht zelfs Puck
wegjagen, die naar de vrouw wilde, maar niet mocht omdat het blaffen zoo hinderlijk
was.
De baas had eindelijk eene boerenvrouw gevonden, die mee wilde gaan. Hij liep
eenige passen voor haar uit om haar maar vlug mee te krijgen; zij volgde, moeilijk
loopend en telkens strompelend over de klipjes. Haar oogen waren roodgerand en
tusschenbeiden steunde ze en zuchtte dan: ‘Och Heer, Och Heer’; want één van
haar jongens was ook op den Spioenkop gebleven en in haar armelijk huisje,
opgebouwd van oude stukken gegalvaniseerd ijzer, verpleegde zij een schoonzoon,
die een schot door zijn longen had gekregen.
‘Och, ons menschen krij zwaar,’ zeide zij, toen zij het tuinhekje doorging en de
baas dacht het ook, maar hij wilde den moed erin houden.
‘Ons zal win,’ sprak hij met overtuiging, ‘en als die kleine zeuntje er is, gaat ek
ook op commando.’
Toen de zon weer van achter de kopjes opdook, was die kleine zeuntje er, maar
‘die arme Mistress had banje zwaar gekrij,’ zooals de baker zeide en tranen van
medelijden had ze gehuild om de smarten van het Hollandsche mevrouwtje.
Maplank had met verbazing al het geloop en gedraaf in het huis opgemerkt. Hij
kon niet begrijpen, dat er om zoo'n eenvoudig iets zoo'n drukte werd gemaakt. In
zijn kraal wandelde de moeder met haar kindje, dadelijk nadat het geboren was,
naar de rivier om het een eerste bad te geven en den volgenden dag kookte
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moeder al weer umpoepoe, met het kindje in een doek op haar rug gebonden, wat
trouwens veel praktischer is, dan de manier, waarop witmenschen hunne kleintjes
torsen.
Piekanien echter dacht maar aan één ding n.l. zijn nieuwen baas te mogen zien
en tegen den middag werd hij dan ook een oogenblik toegelaten in de slaapkamer,
waar hij in het groote bed het smalle bleeke gezichtje van zijn mevrouw ontdekte,
maar ook zag hij de wieg met het blauwe tule erom en hij wist: daar was nu zijn
nieuwe baas.
Verstroom deed voorzichtig de gordijntjes open en wenkte Piekanien, die
nieuwsgierig, met half geopenden mond, dichter bij kwam.
‘O Moesle, baas,’ was het eerste, wat hij zeide; en mooi was het ook, dat kleine
kereltje, daar zoo luchtigjes tusschen het wit en 't blauw, met zijn zacht blankrose
vel en zijn groote donkerblauwe kijkers, en op het dek zijn mollige miniatuurhandjes
met kleine kuiltjes.
Verstroom zelf was er verbaasd over. Hij had het zich zoo anders voorgesteld;
hij had zich gedacht een vormloos paarsrood wezentje, dat krijschende geluidjes
uitstoot en zijn armpjes te binnenste buiten tracht te draaien en nu was het zoo'n
inblank ventje, dat zelfs volstrekt geen pogingen deed om zijn mama wakker te
houden en weer kalmpjes insliep, wanneer het voedsel had ontvangen van zijn zwak
gelukkig moedertje.
En Piekanien slurpte dat mooie beeldje op in zijn ziel; zijne oogen openden zich
wijder en met instinktieven eerbied boog hij, den adem inhoudende, voorzichtig over
het wiegje heen en lei hij heel even en heel behoedzaam het kleine rose handje op
den rug van zijn zwarte hand en lispelde ‘Saka bona Piekaniene baas, saka bona.’
Toen had Verstroom gewild, dat hij schilderen kon.
De Mistress herstelde langzaam; Piekanien bewaakte zijn jonge baas, waschte zijn
kleine kleertjes, versjouwde 's morgens zijn wiegje van de slaapkamer naar de
veranda en zong kleine eentonige kafferliedjes met doedelzakmelodiën aan de wieg
tot het baasje sliep; dan zette hij zich neer en hield de wacht; intusschen speelde
hij met steentjes of lucifers, hield verontwaardigde toespraken tot de kippen of Puck,
wanneer deze te dicht bij de wieg kwamen of
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te veel leven maakten; ook wel repeteerde hij de Hollandsche woorden, die hij had
geleerd van de ‘Mistress’ of die hij zelf had opgevangen; b.v. ‘dag Mistress, lekker
slapen.’ Dit was zijn groet, wanneer hij 's avonds naar zijn kafferhok ging; als hij dat
gezegd had, wachtte hij altijd een poosje en ging tevreden weg, wanneer zijn
meesteres ‘Slaap lekker, Piekanien’ antwoordde.
Ook het op de klok kijken, kende hij spoedig, al hield hij dan ook alleen maar
rekening met den kleinen wijzer. Half zeven noemde hij b.v. piekaniene seven (kleine
zeven) en dan wees hij met een stokje op de wijzerplaat, hoever de kleine wijzer
zou komen om zeven uur; zoodoende wist de baas hem altijd tevens aan te duiden,
hoe lang hij weg mocht gaan, wanneer hij eens vrijaf had, iets wat hij vroeger deed
door hem te wijzen naar de plaats, waar de zon aan het uitspansel zou staan, op
het tijdstip, dat Piekanien terug moest komen.
Nadat de Mistress hersteld was, kende Piekanien geen grooter vreugde, dan 's
middags na het middageten in de huiskamer een kafferdansje te maken met den
baas in zijn armen, dien hij anders nooit mocht dragen, wanneer de ‘grootbaas’ er
niet bij was. Dan danste hij zijne bevallige pasjes en zong er zachtjes bij met eene
zuivere hooge, heldere kinderstem en was gelukkig, als hij zag, dat zijn baasje
lachte. ‘Oho Mistress, jenne sjèke, jenne sjelle moesle’ (hij lacht, hij zegt 't is mooi)
juichte hij dan en danste door tot hij moe was; dan zei hij dat de kleine te ‘sterk’
werd, waarmede hij zwaar bedoelde. Ook gaf hij zijn baas lieve naampjes of praatte
die van de witmenschen na, b.v.: ‘ochottechot, watte lekkre kerreltje!’ en toen de
baas hem vroeg hoe hij daaraan kwam, antwoordde hij, dat de Mistress van Charrrel
(hij brouwde geweldig) dit altijd zeide. De Mistress van Charles, was een kennis
van zijn meesteres, die haar man bij zijn voornaam noemde en zoo noemde
Piekanien hem ook maar, omdat hij zijn kaffernaam niet wist.
Een enkele maal gebeurde het, dat Piekanien's natuurlijke vroolijkheid voor een
minder gelukkige stemming moest wijken; hij had soms te kampen met den laster,
waarmee zooveel witmenschen in het dorp elkaar het leven trachtten te bederven.
Eens kwam hij weenende thuis achter zijn kinderwagen, dien hij buiten voor den
tuin had heen en weer gereden. De baas vroeg hem verwonderd, wat hem scheelde,
waarop Piekanien antwoordde,
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dat Tomas, de kaffer van ‘Charles’, een erge leugenaar en een malkop was; Tomas
had gezegd, dat Piekanien's baasje veel magerder was en leelijker dan het kindje
dat hij verzorgde. Dit was voor Piekanien eene vreeslijke beleediging, want zijn
baasje was volgens hem het mooiste en dikste kindje van het dorp.

II.
Intusschen waren de Engelschen de Vrijstaatsche grenzen overgetrokken en het
gelukkige huisgezin, waar Piekanien zijn diensten verrichtte, werd telkens weer in
beroering gebracht door de slechte oorlogsberichten, die er kwamen.
Verstroom was dan opgewonden en hartstochtelijk, schold op de Engelsche
ministers, op de laagheden door sommige hunner generaals begaan, op de
wreedheid der soldaten en op hunne ‘onfairheid’ door tien tegen één te vechten,
zij, die altijd schreeuwden over wat fair was en wat niet. Zijn vrouwtje had meer dien
stillen angst, welken vrouwen hebben kunnen, die haar geluk bedreigd zien, en dan
dacht ze er steeds aan hoe ook de Engelschen tot hen zouden doordringen en hoe
de dag zou komen, dat Verstroom gecommandeerd zou worden en weg zou trekken.
Wel had hij beloofd terwille van haar en het kind niet vrijwillig op commando te gaan,
maar zij wist ook, dat hij gaan zou, als hij opgeroepen werd....
Al hooger en hooger steeg de oorlogsnood. Cronjé had door zijn koppigheid en
al te groot zelfvertrouwen de zaak bij Kimberley bedorven, Joubert deed het door
zijn halfheid (sommigen dorsten zeggen verraad) bij Ladysmith en de Tugela.
Onder de Boeren begon de verlofpest te woeden en zij begrepen toen niet, hoe
zwaar zij zouden moeten boeten voor hunne verlofdaagjes, voor hun ‘moegefech’
zijn en ‘genoeg gebloei hebben voor die land’ en meer dergelijke dingen. Zij wisten
toen niet, dat ieder minuutje rust in dien tijd genomen, met een maandenlang
omdolen in de toekomst zou moeten worden gekocht; dat de dagen, die zij nu
doorbrachten bij hun gezin, datzelfde gezin zouden brengen tot den ondergang;
hoe de moeders er hunne kinderen door zouden zien omkomen van honger en
ziekten in de concentratiekampen; hoe er vrouwen en meisjes vermoord zouden
worden op
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de plaats, waar de hoeve gestaan had, die ‘opgeblazen’ was, en hoe hunne
angstkreten zouden wegsterven over die wijde velden, waar geen levend wezen
zou zijn om over te vertellen wat daar gebeurde, niemand dan misschien eenige
bloedgierige kaffers, die juichen zouden over de vernedering en schande hunner
vroegere strenge, maar eerlijke meesters.
Toen Piekanien gevraagd werd, waar hij heen zou gaan als de Engelschen tot het
dorp kwamen, waar zijn meester woonde, zeide hij bij de Mistress te zullen blijven
en op zijn kleinen baas te zullen blijven passen. Maar Maplank zeide niets; hij was
ouder en wijzer; hij had reeds lang afgesproken met andere kaffers om naar de
Engelschen te gaan, want door spionnen en achtergebleven Britten, die om hunne
zoogenaamde loyaliteit niet uit het dorp waren verwijderd, werd aan de kaffers
verteld, hoe goed zij het hebben zouden, als de Engelschman de baas was. Zoodra
dit gebeurde zouden zij gelijk staan met de witmenschen en zij zouden jenever
1)
mogen koopen en drinken als witmenschen en met blanke vrouwen omgaan,
evengoed als zoovele blanke mannen (meest uitlanders) nu met hunne vrouwen
omgingen; ook zouden de kaffers bij de Boeren in denzelfden hemel komen.
Dit vooral deed hen genoegen, niet om den hemel zelf, want de zendelingen
hadden op hunne vragen geantwoord, dat daar geen kombuis was en ook geen
store, waar men ‘gin’ kon koopen; maar toch wilden zij er graag zijn, alleen maar,
omdat de Boeren er ook waren en omdat zij door deze er steeds uit geweerd werden.
Want vele Boeren zeiden: ‘Er zijn menschen, skepsels en dieren. Menschen zijn
Boeren in de eerste plaats en hun is het Koninkrijk Gods; skepsels zijn kaffers,
hottentotten, boschjesmannen.... en deze kunnen evenmin als de dieren de
hemelsche zaligheid deelachtig worden.’
Van dit alles wist Piekanien niet veel. Hij had in zijn kraal alleen gehoord van
‘Janos’, een soort van god, die regen maken en donderen kon, maar hem vereeren
op eenige wijze deed hij niet; ja soms maakte hij grapjes met Janos, zonder dit nu
juist slecht

1)

Het verkoopen van jenever aan kaffers was verboden onder de Boeren, evenals het betalen
van loonen, enz. in bankpapier.
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te bedoelen. Dikwijls kwam het voor, dat de baas hem vroeg:
‘Piekanien komt er regen of onweer?’ en dan ging hij naar buiten, kwam een
oogenblik later terug en keek heel deftig in zijn hand. Als de baas weten wilde,
waarom hij dat deed, zeide hij ‘Lo Janos nigielle mine lo umwatie’ (Janos gaf mij
een brief), daarbij aapte hij dan een lezende blanke na en voorspelde of er regen
zou komen of niet.
Gewoonlijk kwam het uit, zooals hij het zeide, maar dit was niets ongewoons;
want de kaffers zijn in vele opzichten veel beter met de natuur vertrouwd, dan de
blanken; zonder barometer of horloge te kunnen raadplegen, weten de eersten met
een bewonderenswaardige nauwkeurigheid wat voor weer er komen zal of hoe laat
het is.
De dag brak aan dat Verstroom, thuiskomende van eene wandeling, zijne vrouw
met roodgeweende oogen aan het tuinhekje zag staan en zij hem al snikkende
vertelde, dat hij gecommandeerd was; en ofschoon Verstroom nu eerst goed voelde,
hoe groot het geluk geweest was, dat hij ging verlaten, toch wilde hij niet
achterblijven.
's Middags pakte hij zijn goed bij elkaar, dat hij mede moest nemen; een paar
dekens, want de nachten waren al koud, een paar pannetjes, een keteltje; ook eenig
voedsel voor de eerste dagen.
Den volgenden morgen ging hij weg. Hermans, een andere Hollander, die ook
gecommandeerd was, kwam hem afhalen.
Zij hadden elkaar beloofd, steeds bij elkander te zullen blijven en lief en leed te
zullen deelen; Verstroom deed zijn vriend er een dienst mee, omdat hij hem tot gids
kon dienen, want de ander kon op vijftig pas afstand geen Engelschman van een
nijlpaard onderscheiden.
‘Waarom ga je eigenlijk?’ vroeg Verstroom hem.
‘Och je weet zelf wel, dat er toch niets aan te veranderen valt,’ zeide Hermans.
‘Als ik zeg, dat ik sterk bijziende ben, dan denkt natuurlijk iedereen, dat het maar
smoesjes zijn, want ik draag bijna nooit mijn lorgnet en ik wil niet gehouden worden
voor een vent als ouwe Smits, die op krukken ging loopen en stijf van rheumatiek
was, zoodra hij gecommandeerd werd.’
Verstroom nam afscheid van zijne vrouw.
‘Weest nu alsjeblieft niet dapper, Wim,’ zeide zij, ‘de Boeren
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zijn het ook niet en loopen bijtijds weg; nu het slecht gaat en de grootste helft huistoe
is, halen ze jullie er bij.’
‘En daar hebben zij gelijk in ook,’ was het antwoord, ‘dan had ik maar geen burger
moeten worden.’
Nog een laatste kus voor zijne vrouw en de kleine, een laatste tot weerziens; toen
scheidden zij.
Piekanien droeg den grooten zak met de dekens en het andere goed erin naar
het station en Charley, de kaffer van Hermans, volgde met diens bagage.
Aan het station gaf de baas een halve kroon extra aan Piekanien en deze beloofde,
dat hij heusch goed op den kleinen baas zou passen en ‘mooi’ zou werken, ook als
de Engelschman kwam.
Met de weinige gecommandeerden, die aan de oproeping hadden gehoor gegeven,
stapten de twee vrienden in den trein; maar al werden zij toegewuifd toen de trein
zich in beweging zette, de geestdrift was niet groot genoeg om de treurige stemming
te verdrijven, die de slechte oorlogsberichten veroorzaakt hadden.
Pretoria was reeds een paar maanden in het bezit van de Engelschen en nu
kwamen deze langs de spoorlijn in de richting van het dorp waar Verstroom woonde.
Het werd stil in het kleine huisje van Verstroom, nu hij op commando was. De
‘Mistress’ deed hare huiselijke bezigheden en verzorgde haar kindje, maar gelachen
of gestoeid werd er niet meer en Piekanien, die anders zoo gaarne met zijn kleine
baasje zong en danste, geraakte ook onder den indruk van het verdriet van zijne
meesteres; een verdriet, dat zich wel niet uitte in weenen en klagen, maar waarvan
haar bleek gezichtje maar al te zeer getuigde.
De toestand van angstige rust duurde echter niet lang. Nadat Verstroom een week
of drie op commando was, bemerkte zijne vrouw 's morgens, toen zij in den tuin
ging, eene ongewone beweging onder de kaffers, die in de aangrenzende tuinen
hun werk deden.
Zij riepen elkaar telkens iets toe, staken den rechterwijsvinger in de hoogte ten
teeken, dat er geluisterd moest worden en bogen zich dan naar den grond om beter
te kunnen hooren.
Mevrouw Verstroom wenkte Piekanien, die ook stond te luisteren en naar het
Westen wees.
‘Ini lapa’ (wat is daar) werd hem door zijne meesteres toege-
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roepen. ‘O Mistress’ riep hij terug ‘lo boemboem’ en toen zij naar buiten ging en
wachtte, den adem inhoudende, om goed te kunnen toehooren, bemerkte zij het
ook, een dof gebrom nu en dan, zeer vaag nog, maar toch waarneembaar.
Tegen den avond stak de wind wat op en kon zij bij tusschenpoozen het zware
‘boem’ van den Longtom hooren.
In de dagen, die toen volgden, kwam het geluid blijkbaar steeds nader. Kennissen,
die mevrouw Verstroom op de hoogte hielden van wat er gebeurde, vertelden haar
hoe de boeren tot D. waren teruggetrokken, een dorpje, dat slechts eenige uren te
paard Westelijk van het dorp lag; hoe zij hier mooie posities hadden ingenomen en
dat er een groote slag werd verwacht.
Die slag kwam ook; het zware dreunen van de Longtom's en de scheepskanonnen
duurde soms uren achtereen; en als het even ophield klonken de korte, snel
opeenvolgende, nijdige slagen van de Maxim Nordenfeldt, ‘de helklok,’ zooals
Buller's soldaten dit vreeselijk werktuig noemden.
Het arme vrouwtje pijnigde zich met angstige veronderstellingen, wachtte maar
steeds op de komst van kennissen, die berichten brachten; eten kon zij bijna niet,
zenuwpijnen verwrongen haar gelaat, dat in weinige dagen verouderd scheen, maar
zij behield toch nog hoop, want als er na uren wachtens weer eens iemand kwam,
dan bracht deze goede berichten; reeds drie dagen werd er gevochten en telkens
weer werden de Engelschen teruggeslagen; ook vernam zij, dat haar man leefde
en de weinige namen der menschen van zijn commando, die gewond waren.
Zij herinnerde zich hoe Verstroom gezegd had, dat de gelukkige dag voor de
Boeren steeds achter in de week viel, maar dat de Maandag altijd hun ongeluksdag
was. Hij had het eigenlijk gekscherend gezegd, maar zij geloofde er aan, vooral,
omdat het nu Zondag was en de Engelschen juist den voorafgaanden Zaterdag
zulke zware verliezen geleden hadden. En zij wist, dat dit waar was, want
verscheidene khaki's waren in de positie's gevangen genomen en zij had die
gevangenen door het dorp zien trekken, afgemat en vervuild, in grauwgele en bruine
uniformen, die hen weinig op soldaten deden gelijken; sommigen waren gewond
en in der haast verbonden; zij zag magere koppen met glurende staalblauwe oogen,
koppen omwonden met groezelige doeken, die eens wit waren en nu met bloed
bevlekt.
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Enkele hadden hunne bebloede handen aan hunne verbanddoeken afgeveegd en
zij zag de lange vaalroode streepen erop.
Zij zag het steeds door, ook in den nacht, die volgde op den Zondag: een nacht
doorgebracht in droomen over de afschuwelijkste gevechten; zij meende dan nog
altijd het dreunen van de scheepskanonnen te hooren en als ze wakker schrok, dan
klonk het ook werkelijk, het dreigende machtige boemgebrom; want de Engelschen
hadden hunne kanonnen overdag gesteld en deden nu een razenden aanval, waarbij
hunne artillerie den vijand steeds bleef verontrusten en belette te slapen, ook op
die punten waar niet gevochten werd.
De Maandag kwam en het gevecht duurde voort; zonder ophouden nu, zonder
verpoozing, in éen lang geraas van scheepskanonnen en Longtom's, van maxims
en ander veldgeschut.
Toen de avond viel werd het minder en stierf langzamerhand uit.
Om zeven uur klopte iemand aan de deur van Verstroom's woning en trad meteen
ongevraagd de huiskamer binnen; ‘Mevrouw’ sprak de man met eenigzins bevende
stem: ‘de Engelschen zijn doorgebroken; zij kunnen morgen hier zijn. Van uw man
weet ik niets,’ meteen draaide hij zich om en liep weer weg om het zijn eigen vrouw
te gaan zeggen, maar hij had gemeend, dat deze vrouw het wel eerder weten mocht.
Dien nacht was het stil. Piekanien had de deur van de keuken opengezet en zat
half onder het fornuis verscholen te dommelen; de ‘Mistress’ was nog niet gaan
slapen.
Als hij nu en dan soezerig zijn oogen opende, zag hij haar staan in den tuin,
kijkende naar de lange streepen vuur van het in brand geschoten gras; een vuur,
dat in slangen voortkronkelde, het geheele dal verlichtend. Even later hoorde hij het
gepiep van het hekje bij den kruisweg en toen hij opsprong om te onderzoeken, wie
zoo laat nog kwam, zag hij een man met een last op zijn rug, op het tuinhek
toeloopen, terwijl de ‘Mistress’ naar binnen vluchtte.
Maar de vreemde kwam ook binnen, smeet een zak, die hij op zijn rug droeg neer,
stapte vlug naar den schoorsteenmantel, waar de lucifers waren en maakte licht.
Toen zag Piekanien, dat die nachtelijke bezoeker zijn baas was en hij zag ook
hoe het angstig verbaasde gezichtje van zijn meesteres zich ontspande, zoodra zij
haar man herkende.
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Het was geen wonder, dat Verstroom niet dadelijk door zijn vrouw herkend werd,
want hij was zeer veranderd in den korten tijd, dien hij op commando geweest was;
zijn gezicht was magerder geworden en verbrand en een stoppelige baard deed
hem er rooverachtig uitzien.
Schoenen had hij niet meer. Het commissariaat was ‘op de koffie’ vertelde hij;
dus schoenen waren niet te krijgen en zoo had hij dan geloopen op bijna ontzoolde
bottines en zijn voeten verwond op de stoppels van het afgebrande gras.
Intusschen maakte zijn vrouw het noodige gereed, om Verstroom's honger te
stillen en nadat hij dit gedaan had, deelde hij verder mede, dat hij thuis bleef en dat
hij nu maar rustig af zou wachten, wat er met hem en zijn gezin gebeuren zou. Een
paard bezat hij niet; een oude martinikarabijn en zes patronen had hij nog, dat was
waar, maar daarmede kon je ook al niet veel uitrichten. De hoofdzaak was echter,
dat de Boeren op den loop waren en dat hij niet verkoos verder mee te loopen, want
het was dan maar beter, vond hij, om je hier met vrouw en kind te laten gevangen
nemen, dan alleen het Lage Veld in te trekken en daarna voor de Portugeezen te
moeten ‘handsuppen’, als hij tenminste zoover kon komen zonder paard.
Zijn vrouw vond hem erg kalm, hij, die vroeger zoo vol vuur was; maar zijne kalmte
was slechts de doffe berusting van iemand, die geen hoop meer heeft. Hij twijfelde
er niet meer aan: het vrijheidsideaal was voor goed vernietigd.
Verstroom zeide het heel bedaard tot zijn vrouw. ‘Alles is verloren, het eenige wat
ik nu doen moet is zorgen, dat jij en de kleine er ten minste niet door lijden.’
Zijn bezorgdheid was niet geheel en al overbodig. De Engelschen hadden wel
hun zin, want zij waren door de Boerenlinie heen gebroken, maar de offers, die het
had gekost waren zoo groot, dat hunne verbittering ontaardde in venijnige, kleinzielige
kwaadaardigheid en daar zij die kwaadheid niet konden luchten tegenover de Boeren,
omdat zij die niet vinden konden en maar liever niet vonden ook, zoo gaf zich hun
verbolgenheid lucht in het verschieten van groote hoeveelheden geweerkogels van
af de kopjes op boerenwoningen en op de huizen in Verstroom's dorp.
De dorpelingen hielden zich schuil achter de muren van klipsteen, waartegen de
kogeltjes plat sloegen; ernstiger werd het
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toen de dapperen een tiental granaten in het dorp wierpen, die met een ontzettend
gieren en fluiten kwamen aanvliegen en bij hunne aanraking met den grond
uiteenbarstten met een donderenden slag, die de huizen deed schudden.
Daarop volgde dan een regen van steentjes en shrapnelkogeltjes op de zinken
daken.
Verschillende bewoners haalden beddelakens of servetten te voorschijn en bonden
die aan vlaggestokken. Tegen den middag hield het vuren dan ook op. Geen enkele
der projectielen was in de huizen terecht gekomen en toen de Engelschen de hoogten
afkwamen en het dal in om het dorp te bezetten, was er slechts één blanke gewond,
die een kogel door zijn beenen gekregen had.
Zoodra het grof geschut begonnen was zijn granaten naar het dorp te zenden,
had de Mistress zich met het kindje in de slaapkamer verstopt en Piekanien had
den baas meegeholpen bij het vullen van zandzakken, waarachter zij neerdook
telkens wanneer Verstroom haar waarschuwde, dat er een granaat komen zou,
hetgeen hij al eenige seconden te voren aan den vuurstraal uit den mond van het
kanon zien kon. Maar de barricade in de slaapkamer was blijkbaar overbodig geweest
en de ‘Mistress’ was er weer achter vandaan gekropen, toen het vuren was gestaakt
en stond nu nog bevend van den doorgestanen angst, naast Verstroom op den weg
voor het huis te kijken naar de khaki's, die in talrijke troepen de bergen afdaalden,
zoodat de hellingen er van wemelden. Eerst toen begrepen zij goed, hoe dapper
de Boeren zich gedragen hadden, die met zoo'n klein klompje die dichte drommen
gedurende vijf dagen, over een lengte van acht uur te paard, hadden weten tegen
te houden.
Zoo was dan het dorp bezet. De Engelsche paarden stonden in lange rijen langs
de omrasteringen der tuinen gebonden; hier en daar lag er een languit op den weg:
flauw, onmachtig om weer op te staan. Achter de dieren lagen of zaten de ruiters,
blij eindelijk eens wat te kunnen uitrusten. Maar deze vormden slechts een klein
deel van het groote leger; buiten het dorp bij de rivier was de infanterie bezig een
bivak op te slaan; duizenden slordig gekleede, groezelige vechtmannen krioelden
er dooreen of zwierven rond om hout te zoeken voor hunne vuurtjes.
De dorpsbewoners herademden; er werd hun weinig overlast aangedaan.
Officieren liepen het dorp rond en kwamen de huizen
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binnen, vragende of er ook wapens of ammunitie aanwezig waren, maar zij
gedroegen zich fatsoenlijk en eischten niets.
's Middags echter werden alle mannen bij elkaar geroepen op het station en hier
werd hun gezegd, dat zij den volgenden morgen met hunne gezinnen naar Pretoria
zouden vervoerd worden en dat zij niets mochten meenemen, dan eenige kleine
handbagage.
Toen Verstroom thuis kwam, was hij bleek en beefde van woede over het onrecht,
dat hem werd aangedaan, over eene handeling, die in strijd was met alle begrippen
van oorlogs- en volkenrecht; maar zie, toen was het zijne vrouw, die hem kalmeerde
en troostte, zeggende, dat zij immers bij elkaar mochten blijven en dat het dan niet
zoo erg was om alles te verliezen, wat zij bezaten; het was immers al mooi, dat zij
naar Holland gezonden zouden worden - en daar waren Goddank nog menschen,
die hen zouden ontvangen, al waren zij zelven dan ook beroofd van alle have en
goed.
In den nacht pakten zij een paar valiezen met het meest noodige en verscheurden
hunne brieven en portretten. Nu hingen de ledige lijsten aan den wand en verbraken
reeds de huiselijke gezelligheid, die geheerscht had in de woning, die zij voorgoed
gingen verlaten.
Den morgen daarop kwamen er Engelsche soldaten en dreven alle dorpsbewoners
naar het station. Een paar duizend hunner wapenbroeders, die gevangen geweest
waren en nu door de Boeren vrijgelaten, kwamen juist dien dag aan en trokken
dadelijk de verlaten woningen binnen. De bar's van het hotel en van de societeit
werden opengebroken en de naar whiskey dorstende horden begonnen zich te goed
te doen aan de zoolang ontbeerde vochten.
Beschonken Engelschen dwaalden overal rond, vernielend en stukslaand wat
hen in handen kwam, hierbij geholpen door hunne zwarte vrienden, de kaffers. Niets
bleef in de huizen gespaard, want al konden de meubels niet worden meegenomen,
ze konden toch gebruikt worden om later vuurtjes van te stoken of er kon geld in
verborgen zijn en daarom werd alles maar stukgeslagen. De matrassen en bedden
werden opengesneden en uitgeschud, spiegels van de wand getrokken, kasten
omgeworpen en ingetrapt.
Maar de bewoners der huizen waren allen vereenigd op het stationsemplacement,
hier zaten zij bij elkaar op hunne weinige bagage en hier waren zij veilig.
Piekanien was met zijn baas meegegaan om een koffertje te dragen; nadat hij
zich hiervan ontlast had, vroeg hij verlof om naar het
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huis terug te mogen gaan en toen hem dit was toegestaan, liep hij op een drafje
weg om nog bijtijds zijn kafferhok te kunnen bereiken; want hij hoorde het getier
van dronken soldaten, het rinkelen van vensterruiten, die werden ingeslagen en het
gebons op deuren, die gesloten waren en niet wijken wilden.
Hij was teruggegaan om zijn baatjes te halen, die nog in zijn hok hingen, tenminste
dit had hij tegen den baas gezegd, maar het voornaamste, waarvoor hij ging, was
wel om een klein sigarenkistje te halen, dat hij verborgen had onder de groote kist,
die hem tot slaapplaats diende. In dit kistje bewaarde hij het geld, dat hij had
overgespaard in dienst van zijn baas en waarvoor hij een ‘ticket’ had willen koopen,
als hij met verlof mocht gaan naar de ‘kaja’ van zijne moeder. Ook was er in dat
kistje een portretje van de ‘Mistress’ en één, dat de grootbaas zelf gemaakt had,
waarop Piekanien stond met den kleinen baas in zijne armen; hij had dat ook mee
willen nemen om in zijn kraal te laten zien.
Piekanien beproefde ongemerkt den tuin en daarna het kafferhok binnen te sluipen,
maar het ging niet meer; in de keuken zag hij een paar kerels bezig de serviezen
stuk te gooien; deze hadden hem niet bemerkt, maar voor zijn hok in den tuin stond
een groote, waggelende vent aan de deur ervan te morrelen, die hij niet openen
kon. Ziende, dat het hem niet gelukte, gaf hij er opeens met zijn zwaargeschoeide
voet een trap tegen, die hem zelven bijna deed omtuimelen; de deur sprong uit het
slot en de groote kerel haalde nu alles naar buiten wat hij vond: oude schoenen van
den baas, een leegen koffer, een paar emmers, oude kranten, de baatjes en dekens
van Piekanien en ten slotte ook de kist, waarop deze geslapen had.
Piekanien kwam nu plotseling te voorschijn, snelde naar binnen en pakte vlug
het kleine kistje, dat nog in een hoek op den grond lag, maar de ander had het
gezien en gaf den kleine, die hem weer voorbij moest bij het verlaten van het hok,
van terzijde een schop, die hem deed vallen en met zulk een kracht aankwam, dat
het kistje een eind den tuin invloog, terwijl eenige blinkende shillingstukken over het
steenachtige pad rolden. Harer Majesteits onderdaan vloekte van pleizier, raapte
niet zonder moeite het geld bij elkaar en ledigde verder het kistje. Er kwamen nu
ook een paar kameraden toeloopen; hij toonde hun de twee fototjes en maakte al
hikkende eene aardigheid; met zijn sijfelenden mond
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drukte hij quasi-eerbiedig een kus op het vrouwenportret, legde het daarna op het
andere en scheurde beide in stukken.
Piekanien was gevlucht; weenend liep hij naar het station.
Een paar uur daarna werd een trein, bestaande uit goederenen paardenwagens,
volgestopt met de mannen, vrouwen en kinderen, die in het dorp gewoond hadden.
Piekanien wachtte nog tot de trein vertrok en keek hem na tot hij uit het gezicht
verdween; toen liep hij trekbeenend naar de groote kafferkraal buiten het dorp; hier
zaten de andere kaffers rondom het vuur, waarin de pot met ‘umpoepoe’ stond;
velen van hen waren niet nuchter en lagen snurkend te slapen of hielden luidruchtige
twistgeprekken. Een paar, die niet gedronken hadden lachten hem uit om zijn behuild
gezicht en droefkijkende oogen; zij gaven hem umpoepoe te eten, maar Piekanien
at weinig; zij gaven hem ook ‘moeti’ (geneesmiddelen) voor de gewonde zijde, die
bloedde op het heupbeen. Zij vertelden hem opgewonden van den mooien dag, die
zij gehad hadden nu hunne vrienden en verlossers, de Engelschen, er waren en
hoe zij hadden meegeplunderd.
Piekanien zeide niet veel, hij legde zich neer in de ‘kaja’ van Night en sliep weldra
in.
Eenige dagen waren voorbijgegaan. Verstroom met zijn vrouw en kindje waren
nu in Pretoria en moesten wachten tot het (zooals de Engelschen zeiden) God en
de Wet beliefde om weer eens een paar treinen met gevangenen of weggezondenen
door te laten.
Na een reis van een dag en een nacht, die zij zittende op hunne bagage slapeloos
in een vuilen paardenwagen doorbrachten, waren zij in Pretoria aangekomen. Een
paar khaki's hadden het drietal toen gebracht naar een huisje, dat bijna anderhalf
uur loopen van Pretoria verwijderd was. Na een afmattenden marsch hadden zij dit
eindelijk bereikt.
Het huisje was vroeger een boerenwoninkje geweest, maar nu geheel vervallen;
de deur en de ruiten in de vensters ontbraken; op het boomlooze erf lagen eenige
krengen van paarden en verspreidden een vuilen stank. Water was er niet te vinden.
Verstroom voorzag, dat indien zij hier hun intrek namen, zij zonder eenige hulp
zouden zijn, indien zijn vrouw of de baby ziek werden en toen hij zijn vrouw aanzag,
zooals zij daar zat op een grooten klipsteen met het kindje tegen zich aangedrukt,
troosteloos
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voor zich uitstarende, kreeg hij nog meer angst om daar te blijven, vooral toen hij
bemerkte hoe vervallen zij er uitzag na de vermoeienis van de laatste dagen.
Hij besloot daarom te weigeren in dit onherbergzame oord te blijven; de soldaten,
die hen hadden weggebracht schenen er weinig tegen te hebben. Zij mopperden
iets over een kapitein, die het goed moest vinden en daarna gingen zij terug,
Verstroom en één der khaki's om beurt het kindje dragende, want de moeder kon
slechts met moeite meekomen. Toen zij aan de wachtpost kwamen, waar de Tommy
eerst aan zijn kameraden zijn ‘babyfriend’ liet zien, hoorden zij, dat de kapitein er
niets tegen in had te brengen, dat zij van zijne gastvrijheid geen gebruik hadden
willen maken; ze konden voor zijn part gaan, waar ze wilden en iederen dag konden
ze hun rantsoen komen halen, totdat er gelegenheid zou zijn om naar Kaapstad
vervoerd te worden.
Door toedoen van een zijner kennissen, die Verstroom in Pretoria opzocht, kregen
hij en zijn gezin tegen den avond een kamer in een groot leegstaand gebouw, half
villa, half heerenhuis. In de andere kamers logeerden een twintigtal Hollanders, die
ook van hunne woonplaatsen verdreven waren en nu wachtten, totdat zij over de
grens zouden worden gezet en naar Kaapstad vervoerd.
Iederen morgen kwamen eenige soldaten, die een groote mand droegen met
vleesch, brood en een beetje thee, koffie en suiker. In den tuin achter het huis werd
dan in de daarvoor verstrekte ijzeren potten soep gekookt door een paar
amateur-koks van het gezelschap.
De zoldering, de deuren en ruiven uit de stal en het koetshuis werden er uit
gebroken en tot brandstof verwerkt. Wanneer het hoofdgerecht, de soep, klaar was,
kwam ieder met zijn blikje of wat hij had kunnen machtig worden, om zijn portie te
halen. Later werden dan ook het brood en de thee verdeeld.
Vier dagen bleven zij hier en die dagen waren een tijd van kalmte en rust. 's
Nachts liep er een schildwacht voor de deur en iedereen legde zich 's avonds ter
ruste zonder angst voor de uren die komen zouden.
Verstroom had zijne kamer zoo goed mogelijk ingericht: hij had een stuk zeil voor
het raam gehangen, dat over dag het felle zonlicht tegenhield en 's avonds het
inkijken belette, wanneer hij, bij een eindje kaars en gezeten op een leeg
petroleumblik, nog wat praatte met zijn vrouw.
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De helft van een oud ijzeren koffertje, dat hij in den stal gevonden had, diende hun
om water te halen en tevens tot waschkom. Eenige geleiddraden van het electrisch
licht waren losgemaakt van de muur en deden dienst als waschlijntjes.
In den namiddag van den laatsten dag van hun verblijf te Pretoria ging Verstroom
er op uit om eenige inkoopen te doen, daar zij bij het vertrek uit hun dorp
verschillende benoodigdheden hadden vergeten, die hun op hunne reis naar
Kaapstad onontbeerlijk zouden zijn. Zijn vrouw was bezig met de kleertjes van de
baby in het koffertje uit te wasschen; de kleine baas lag rustig te slapen op de
dekens, die 's nachts zijn ouders tot rustbed dienden.
Naar huis terugkeerende ontmoette Verstroom bij het nieuwe gerechtshof, dat nu
tot hospitaal voor de Ieren was ingericht, een kaffer, die hem bekend voorkwam.
Hij riep hem tot zich en bemerkte toen, dat het een jongen uit zijn dorp was. De
gewezen ‘boy’ vertelde hem, dat alle kafferbedienden een dag later dan de blanken
uit het dorp naar Pretoria waren vervoerd, voor zoover zij tenminste niet reeds waren
weggeloopen; hij wist echter zeker, dat Piekanien ook in Pretoria was.
Dit bracht Verstroom op een denkbeeld: hij wilde trachten zijn kaffertje te vinden
en hem, voor zij naar Kaapstad vertrokken, nog eens bij zijne vrouw en het kindje
brengen.
De andere kaffer vertelde hem, dat Piekanien zich waarschijnlijk bij de overige
uit het dorp verwijderde bedienden bevond, ergens in een loods bij het station.
Verstroom keerde dadelijk terug en na een tijdje bij het station te hebben gezocht
en in verscheidene loodsen te hebben rondgekeken, op gevaar af van voor
‘suspected’ te worden aangezien, vond hij den kleine ook werkelijk. Night had hem
onder zijn hoede genomen en was bezig hem op een éénsnarig kafferinstrument
de beginselen der Afrikaansche inboorlingenmuziek te leeren.
Maar nauwelijks had Piekanien zijn baas bemerkt of hij liet zijn beschermer in
den steek en draalde geen oogenblik zijn gewezen meester te volgen, hetgeen hij
zonder gevaar doen kon, daar zoowel blanken als kaffers tot 's avonds zeven uur
in het dorp mochten rondloopen.
Dadelijk begaf het tweetal zich op weg en hadden na een kwartiertje de woning
bereikt, die de verdreven Hollanders herbergde.
Toen zijn baas ‘Piekanien’ de groote ledige kamer binnen-
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duwde, die hij bewoonde, bleef hij zelf in de deuropening staan, nieuwsgierig om
te weten wat het kaffertje nu wel zou doen.
De Mistress gaf een schreeuw van verrassing en blijdschap, want zij had zeker
niet gedacht den kleinen kaffer ooit terug te zullen zien.
Maar Piekanien keek niet naar haar om, hij lette ook niet op de armoedige
installatie van zijnen vroegeren baas, hij keek alleen naar de dekens in den hoek,
waarop het kleine baasje lag te slapen met zijn knuistjes aan weerszijden naast het
blonde hoofdje, boven het dekentje uit, waarmede zijn moeder hem toegedekt had.
Piekanien vroeg niet of hij wel gaan mocht aan zijn baas; hij liep dadelijk op den
kleine toe en knielde neer op den houten vloer vlak bij hem.
Hij nam één der kleine, tot vuisten gesloten handjes, in de zijne en zeide toen al
de mooiste woorden, die hij kende, en waarmede hij dacht hem een pleizier te
kunnen doen: ‘Saka bona, baas, dag lekkre fentje, moesle lala piekanieni (goed
slapen kleintje);’ maar het kindje opende zijne oogen en na hem een oogenblik met
zijne groote, verwonderde, blauwe kijkers te hebben aangestaard, als zocht hij zich
iets te herinneren, glimlachte zijn vriendelijk gezichtje plotseling bij de herkenning
van zijn zwart knechtje, die juichte van pleizier.
En weer vergat deze zijn grootbaas iets te vragen, want hij pakte voorzichtig den
kleine op, die hem maar bleef aanstaren, terwijl Piekanien hem lachend toeknikte.
En evenals hij vroeger deed, begon hij nu zijn kleine danspasjes te maken op
den houten vloer, die plaats genoeg aanbood; bevallige, lichte, deftige pasjes danste
hij op de maat van zijn eigen kinderstem, die weer zacht en zangerig de eentonige
kaffermelodiën herhaalde, welke zij vroeger zoo dikwijls had doen hooren.
Het kleine baasje lachte telkens van genot en sloeg met zijne handjes op
Piekanien's naakte borst, soms even licht kraaiend van pleizier. De kleine kaffer
danste steeds voort, de kamer in 't rond, terwijl het wijsje al zachter en zachter klonk
en hoe langer hoe langzamer gezongen werd; het getrippel der bloote voeten op
den vloer ging over in schuifelen, omdat hij moe begon te worden; zijn ademhaling
werd steeds moeilijker, totdat hij eindelijk hijgende het zingen en dansen moest
opgeven. Daarna knielde hij weer in den hoek, legde het blanke kindje op de dekens
en het aanziende
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met een laatsten ernstigen blik van eerbiedvolle vereering zeide hij fluisterend: ‘Saka
bona baas - mine eikone fiege foet,’ (goeden dag baas, ik kom niet meer terug).
Toen sprong hij op en liep de kamer uit.
Zijn baasje heeft hem niet meer terug gezien.
ROTTERDAM - NEW-YORK 1901.
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Twee liederen
Door Karel van de Woestijne.
I.
Gekomen met een zoeten mond
waar kindsheid heen ons zingen zond
als blijde bedelaren,
was onze hónger góed als brood,
en zagen we in terg-loozen nood
een makker onzer jaren.
Maar 't leven sloeg, met stille speer,
in ieders zijde een eigen zeer.
Wij hebben 't bloed gezogen;
een lách heeft onzen smart gekoeld;
- maar w' hebben in de wond gevoeld
't geráamte van ons lógen.
Aldus, van 't zinken wél bewust
in 't drab van onze' onzaal'gen lust,
met jammrig-nutlooze armen:
gaan we door 't misten onzer jeugd,
- barmhartig om ons koele vreugd
en lieflijk-wrang erbarmen.
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II.
De morgen was in stralen niet ontloken;
nauw wies een dag-geril uit zwoelen nacht....
Gij gingt voorbij, maar hebt geen woord gesproken,
en - 'k heb geen siddren om uw lip verwacht.
Nauw was een schémeren om uwe schreden.
Met duistre en kúische plooi in uw gewaad
zijt ge mijn weifelen voorbij getreden;
en 'k zag noch ernst noch lach op uw gelaat.
En - minder dan een roos bij welkens-neigen
welke in heur zwáarsten geur haar zijn verslenst heeft uw verdwijnen-zelf, bij 't morgen-zwijgen,
mijn nieuwen dag geen goeden dag gewenscht.
- Toch, is aan níets uw nadering gebleken,
en zoo geen droom u loensch herléven zag:
er is een stille stem in mij aan 't spreken
als een meêlijdend-ongeloov'ge lach.
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Er is een blij gedoende in mijn geheugen
van kalm bereiden aan een pássend léed....
- Maar heb 'k den troost dan niet, me te verheugen
dat ik niet eens uw lieven naam en weet?....
- - Wees dan gerúst, o wankle levens-wijze.
Kent gij den wrok van óude liefden niet?....
Er is geen spijze, dan de kloeke spijze
van 't zélf-verzonne' en íjdel liefde-lied.
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Van de vreeze. Gevoelspel in Beelden en Woorden.
Door Marie Marx Koning.
Medespelen:
De Man.
D e V r o u w i n 't z w a r t .
D e V r o u w i n 't w i t .
Een stem.
Twee vogelgeluiden.
Een klok.

Eerste Gezicht.
(Een kamer bij avond. Links een vlammende haard met twee lage stoelen. Rechts
tegen den muur een tikkende klok. Achter links een raam, achter rechts een deur.
Geen lamp. Buiten schijnt de maan; boomtakken bewegen langs het raam. Door
de ruiten ziet men in een wit-beschenen laan, aan weerszijden boomstammen. De
Man zit voor den haard in den stoel die 't meest op den voorgrond staat. Men ziet
alleen zijn schouder en achterhoofd. Hij zit naar rechts overgebogen en steunt het
hoofd met de hand. Even stilte. De Man maakt een afwerende beweging. In de
boomenlaan komt langzaam een zwarte, gesluierde vrouwenfiguur. Zij gaat langs
het raam. Er wordt op de deur geklopt, langzaam opeenvolgend driemaal.)
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De Man.

(Hij ziet naar de deur en spreekt heftig.)

Neen!
(De deur gaat langzaam open.)

D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij slaat haar sluier terug; zij heeft wit haar; is heel bleek.)

Je riep me, hier ben ik.
De Man.

Ik heb niet geroepen!
D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij heft de hand op.)

Je hebt wel geroepen. Je roept altijd. Door alles heen, wat je mond zegt, wat je hand
doet, roep je.
(Zij komt nader; de deur valt achter haar dicht.)

De Man.

(Hij buigt het hoofd.)

Misschien; ik weet niet....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Weten we ooit iets van onszelf. Als we alleen zijn, denken we aan anderen; als we
niet alleen zijn, moeten we ons redden voor anderen.
De Man.

Ja.
D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij wijst op den tweeden leunstoel.)

Ik mag hier zeker wel zitten. Ik ben heel moe.
(Zij gaat voorovergebogen zitten; de handen voor de oogen.)

De Man.

Waar kom je vandaan?
D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij spreekt zacht, eentonig, de handen voor de oogen.)
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Uit het najaar: de aren liggen leeg in de schuren: de oogst was schoon. De aren
zijn moe van den rijkdom dien ze droegen: ze verblijden zich in hun leegte. Alles
verstilt nu naar den winter. Het loome loof van de boomen smacht moe naar den
storm; de wolken, moe, zijn zwaar-zwanger van regen. De bloemzaden vielen moe
op de aarde waar ze wachten. Het najaar was wat het zijn moet: de oogst.
De Man.

Ja; maar waarom....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij spreekt iets luider, doet de handen weg van de oogen.)

Maar
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ik heb niet geoogst. In de opene vore viel niet het kiemdragende zaad; en de wind
en de zon sloten de vore. Uit het dorre dat ik deed, kiemde niets: hij die mijn man
heette, is naast mij alleen gebleven, en zijn kinderen die de mijne waren, hebben
mij alleen gelaten: het eene voor een man, het andere voor een vrouw. En ik ben
moe; maar zonder verblijding; want de plicht geeft geen oogst: zij is als een doode
boom gebogen aan den rand van een water: zij ziet alleen zichzelve, altijd door
alleen haar eigen dorheid.
De Man.

Waarom zeg je me dit? Wat wil je?
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Ik zeg het, zooals de wind zijn kracht zegt, zooals de zon haar licht zegt; want ik wil
niets meer.
(Zij lacht droevig.)

Wat zou een vrouw als ik, een vrouw met grauwe haren en gedoofde oogen willen?
Wat wil de korenaar die leeg in de schuur ligt?
(Zij bedekt haar oogen weer met de handen.)

De Man.

(Hij spreekt klagend.)

Waarom ben je gekomen?
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Als ik nìèt gekomen was, zou je de reden dáárvan vragen.
De Man.

(Hij staat op; gaat langzaam heen en weer.)

Misschien....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

O, de vreeze, de eeuwige vreeze: de vreeze voor 't geen gebeurt en voor 't geen
niet gebeurt....
De Man.

Ja.
D e V r o u w i n 't z w a r t .

De vreeze die ons alles wrang maakt: de vreeze die ons belet te sterven en die ons
belet te leven.
De Man.

(Hij blijft onder de klok stilstaan.)

Ja.
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D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij ziet naar de klok op.)

Als het oogenblik dáár is, genieten we het niet.... O, jij die den tijd snijdt in uren, de
uren in minuten, de minuten in seconden, wat moet jij wel lachen binnen in je metalen
hart, als je ons altijd ziet grijpen naar de vorige of naar de komende seconde.
(De klok slaat één slag. De Vrouw
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lacht smartelijk.)

Juist in dien slag was het geluk; en we hebben het niet genomen. En nu het voorbij
is....
De Man.

(Hij ziet naar de deur.)

Spreek zachter.... mijn vrouw....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Je hebt een vrouw, en je bent alleen in den avond?
(Zij lacht spottend.)

Wie, die een vrouw heeft, is niet alleen in den avond...
De Man.

(Hij gaat weer langzaam heen en weer.)

Zij is uitgegaan; maar zij kan weerkomen.
D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij staart even zwijgend voor zich uit.)

Ik heb haar dan gezien. Ik zag een vrouw, schreiende aan den hals van een man.
Wel een uur heb ik stil gestaan, mijn oogen en mijn ooren dicht; want de takjes
kraken zoo op 't mos.... Dat was dan je vrouw....
De Man.

Je liegt!
(Hij staat stil.)

D e V r o u w i n 't z w a r t .

Er is voor mij geen reden meer om te liegen; want ik begeer niet meer.... Nu zal zij
doen gelijk ik deed: haar plicht!
(Zij heft beide handen op.)

De Man.

Je liegt, zeg ik je!
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Heb je haar lief?
De Man.

Neen! maar je liegt toch!
D e V r o u w i n 't z w a r t .
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Je kunt haar ook niet liefhebben; want zij schreit bij een ander; en liefde is nooit
alleen.... Maar nu zal de vrees voor het geluk haar hem doen vlieden, zooals jij
vloodt en ik en allen, toen het onbewuste hart ons deed schreien.... O God, als het
niet zoo was, waren wij niet altijd allen alleen....
De Man.

Zijn dan, waarachtig, allen alleen?
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Allen; maar velen weten dit niet, omdat ze zelfs de waarachtigheid in zich vlieden.
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De Man.

(Hij spreekt heesch.)

Ik wilde dat God ons maar verloste.
D e V r o u w i n 't z w a r t .

God kan ons niet verlossen van de vreeze, zoolang wij Hem daar niet van verlossen;
en dat zullen we nooit.
(Zij wendt zich naar het raam; een Vrouw in 't wit komt aan op het maan-be-schenen pad.)

Daar komt de vrouw die ik heb zien weenen.
De Man.

(Hij ziet door het raam.)

Zij zal hier komen; verberg je!
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Zij zal niet hier komen.
De Man.

(Hij wijkt achteruit; de Vrouw in 't wit nadert het raam. Zij houdt de handen voor 't gelaat.
Dan heft zij de armen omhoog.)

Zij schreit!
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij lacht smartelijk.)

Nu hebben ze samen gesproken van de plicht.
De Man.

Je liegt! Ze schreit om iets anders!
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Als zij om iets anders schreit, komt ze hier; maar ze zal niet komen.
De Man.

Maar àls ze eens kwam!
D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij zwijgt even; spreekt dan zacht.)

Ik ben ook niet bij hem binnengekomen toen ik om jou schreide.
De Man.

Dat was iets anders! Verberg je!
D e V r o u w i n 't z w a r t .
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Meen niet dat 't bij anderen iets anders is.... Zij zal niet komen.
(De Vrouw in 't wit gaat langs het raam. Men hoort een deur open en dicht doen, daarna
voetstappen die zich langzaam verwijderen.)

De Man.

(Zijn stem trilt.)

Ze komt niet....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij lacht sarcastisch.)

Weet een man ooit wat een vrouw zal doen?
De Man.

Ze zal gaan slapen; ze zal meenen dat ik al slaap....
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D e V r o u w i n 't z w a r t .

Ze zal gaan schreien; en zoo ze iets meent, zal het zijn, dat zìj alleen eenzaam is....
De Man.

(Hij aarzelt.)

Ze zal misschien naar troost verlangen....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

En zoo ze naar iets verlangt, zal het zijn naar een dood die ons eenzaam laat zijn
zonder dat wij het voelen.
De Man.

(Hij zinkt in een stoel.)

Is het om dit te zeggen dat je gekomen bent? Láát ons eenzaam! God is óók
eenzaam!
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Wij maken God eenzaam, omdat wij hem vreezen, en in eenzaamheid die vrees
het meest voelen. Want het is niet waar dat God ons gemaakt heeft naar Zijn beeld.
Wij hebben Hem gemaakt naar ons beeld.
De Man.

Dat zijn alles woorden; maar de pijn....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Als iemand zóó diep leven kon dat hij de eenzaamheid niet meer voelde omdat hij
dit voelen niet vreesde, zou hij God-gelijk, zèlf God wezen. Maar ook de bewuste
eenzaamheid vreezen we.
De Man.

Is het om al dit troostelooze te zeggen dat je gekomen bent?
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Als het troostelooze er is, wat baat dan het verzwijgen? Ons hart voelt het toch: ons
hart, het onbewuste, het eenige dat zonder vreeze leeft in het oogenblik.... En
waarom ik gekomen ben?.... Weet een gedachte waarom ze komt?
De Man.

(Hij ziet haar aan, bewogen.)

Wat ben je wit geworden.
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Ja, mijn haren en mijn hart zijn wit geworden.
De Man.

Dat is dan toch een oogst: je wijsheid....!
D e V r o u w i n 't z w a r t .
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Is de wintersneeuw een oogst? Is het rijp op de twijgen, het ijs op de wateren een
oogst? Is de dood een oogst?
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De Man.

Wijsheid is geen winter en geen dood: wijsheid is de verzoenende vrede.
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Wijsheid is de tot ijs gestolde traan; wijsheid is tot weten vervroren voelen.
De Man.

Ik heb medelijden met je....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Zeg dat liever niet.... Medelijden is wreedheid; medelijden is het genot van een ander
in smart te zien, dat een verzachtende aandoening geeft.
De Man.

(Hij verbergt het gezicht in de handen.)

Ga heen! Je bent vreeselijk!
D e V r o u w i n 't z w a r t .

De ijs-vruchten der wijsheid zijn koud en zwaar. Ik heb geen andere meer.
(Zij staat op.)

De Man.

(Hij ziet haar aan, aarzelend.)

Ga je heen?
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Je hebt het me toch gezegd?
De Man.

(Ziet weifelend voor zich uit.)

Ja; maar als je weg bent....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Dan zal mijn bijzijn je weer het geluk lijken.
(Zij lacht sarcastisch.)

Vaarwel!
De Man.

(Hij buigt het hoofd, maar antwoordt niet.)

D e V r o u w i n 't z w a r t .
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(Zij slaat den sluier weer voor het gelaat, blijft nog even staan, duwt dan de deur open en
gaat heen.)

De Man.

(Hij ziet op, maakt een gebaar om haar terug te houden.)

D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij gaat gebogen langs het raam en verdwijnt langzaam in de boomenlaan.)

De Man.

(Hij staat op, maakt een gebaar van wanhoop, rukt de deur
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open, loopt naar buiten. Men ziet hem de armen omhoog heffen, dan buigt hij het hoofd,
komt weer binnen en zinkt weer in den stoel.)
Het scherm valt langzaam.
Einde van het eerste gezicht.

Tweede gezicht.
Een kamer bij avond. Links een openslaand raam. Achter een deur. Op den voorgrond
een rustbank waarop de Vrouw in 't wit ligt. Een staande lamp spreidt alleen licht over
haar; de kamer is verder donker. De Vrouw steunt het hoofd op de hand; haar oogen
staren wijd open. Zij is jong en heeft blond haar, tegen het achterhoofd vastgestoken.
Even stilte.
De Man.

(Hij doet zacht de deur open.)

Ben je hier?
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij huivert.)

Ja.
De Man.

(Hij blijft achter haar staan.)

Ik dacht dat ik in den tuin hoorde roepen.
D e V r o u w i n 't w i t .

Dat zal verbeelding zijn.
De Man.

En ik heb ook hooren tikken tegen je raam.
D e V r o u w i n 't w i t .

Dat meen ik zoo vaak te hooren; maar dat doet de wind.
De Man.

(Hij glimlacht droevig.)

Er is nu geen wind.
D e V r o u w i n 't w i t .
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(Haar oogen zijn angstig.)

Maar hij tikt toch....
De Man.

(Hij legt zijn hand op haar hoofd.)

Ja.
(Er wordt zacht tegen het raam getikt; de Man ziet er heen.)

Hoor, daar is het weer!....
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij ziet met een bangen blik naar het raam.)

Ik hoor niets!
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De Stem.

(Zacht.)

Livina!
De Man.

Je naam, hoor!
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij krimpt huiverend ineen.)

Ik hoor niets!
De Stem.

(Luider.)

Livina!
De Man.

Maar hóór dan toch.
(Hij wil naar het raam gaan.)

D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij richt zich snel op en houdt hem terug.)

Neen, laat ìk liever gaan.... Ik wéét het al.... 't Is de ekster.... Hij zou schrikken als
jij kwam.... Hij kent mijn naam.... Ik wéét het al.... Hij tikt wel meer....
(Zij gaat naar het raam.)

De Man.

(Hij houdt het hoofd gebogen en glimlacht droef.)

Om kruimels....
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij duwt het raam open.)

Ja; maar ik heb niets!
De Man.

Om kruimels van de tafel der rijken.... Weet hij dan nog niet dat wij niet rijk zijn?
D e V r o u w i n 't w i t ,

(Zij vouwt biddend de handen. Maanlicht op haar gezicht. Zij spreekt gemaakt vroolijk.)
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Neen, ga maar weg! Ik heb niets!
De Man.

Arme ekster!.... Is hij alleen?
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij brengt de gevouwen handen smeekend aan de lippen.)

Ja, hij is altijd alleen....
De Man.

Heeft hij geen wijfje?
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij maakt weer een biddend gebaar en buigt zich naar buiten.)

Zij heeft hem alleen gelaten....
De Man.

Arme ekster... Geef hem véél Livina!... Hoor je?... Véél...
D e V r o u w i n 't w i t .

Ja; morgen....
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De Man.

Heeft zijn wijfje hem verlaten voor een ander?.... Dat zal wel: wijfjes zijn niet graag
alleen... zij gaan niet heen om alleen te zijn...
D e V r o u w i n 't w i t .

Zóóveel weet hij niet te zeggen....
(Zij komt van het raam.)

Hij weet maar zoo weinig.... Hij weet maar alleen de woorden die hij geleerd heeft.
(Zij gaat, het hoofd gebogen, naar de rustbank en zinkt er op neer.)

De Man.

(Hij buigt zich over haar.)

Wil hij niet hier komen?
D e V r o u w i n 't w i t .

Dat weet ik niet.
(Zij sluit de oogen.)

Je moet niet zoo'n medelijden hebben. Er zijn er zooveel alleen....
De Man.

Ik heb ook zoovéél medelijden, Livina....
(Buiten begint een vogel te zingen. Na een poos nog een. Ze zingen om beurten.)

De Man.

(Hij spreekt zacht.)

Livina....
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij maakt een gebaar van wanhoop.)

Láát me....
De Man.

Livina, waarom zijn menschen alleen eenzaam?
D e V r o u w i n 't w i t .

Ik weet niet....
(Zij verbergt haar gezicht in de handen.)

De Man.
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En waarom weten ze maar zoo weinig: alleen de woorden die ze geleerd hebben....
D e V r o u w i n 't w i t .

O God, ik weet niet....
De Man.

En waarom láten ze zichzelf altijd eenzaam....
(De vogels zingen weer. De Vrouw in 't zwart komt binnen.)

D e V r o u w i n 't z w a r t .

Je hebt me geroepen; hier ben ik.
(Zij slaat haar sluier terug. De vogels zijn stil.)

De Man.

(Hij wendt zich om, ziet haar, en wankelt terug de handen afwerend gestrekt.)

Neen!
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D e V r o u w i n 't z w a r t .

Ik heb je hooren roepen.
(Zij lacht spottend.)

Toen ik weg was.
De Man.

(Hij vouwt biddend de handen.)

Heb medelijden met haár....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Ik ben niet wreed genoeg meer voor medelijden.
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij ziet haar angstig aan.)

Wie ben je?
D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij heft de hand op.)

Aan den rand van het bosch staat een man en schreit. Toen ik hem vroeg waarom,
wees hij mij hierheen en zei: zeg haar dat ik ween omdat zij de smart liever heeft
dan mij.
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij verbergt haar gelaat in de handen.)

Je liegt!
D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij komt achter haar).

Zie mij aan.... Ik ben een oude vrouw in rouwkleeren..... Waarom zou ik liegen....?
Ik krijg daar niets mee terug van àl wat verloren is.
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij heeft zich opgericht om haar aan te zien, en wendt dan het hoofd van haar af.)

En toch lieg je....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Dat zeggen zij die de waarheid voelen als pijn, altijd.
De Man.

Wees barmhartig....
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D e V r o u w i n 't z w a r t .

Niet wie de wond laat rotten is barmhartig!
(Zij legt haar hand op het hoofd van de Vrouw in 't wit.)

Waarom weent hij dan?
D e V r o u w i n 't w i t .

Ik weet niet....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Nu zeg ik niet: je liegt.
(Zij lacht sarcastisch.)

De Man.

O God, lach niet!
D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij heft haar hand op.)

Zeker zal God, als hij leeft, lachen als hij ons ziet: de eenige van zijn schepselen
die het geluk vlieden, er voor vreezende.... Zeker zal God, als hij leeft, lachen als
hij
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ons ziet, alleen uit vrees het geluk verschuivende naar de onzekerheid van een
hemel, terwijl het op aarde zou zijn, zeker, als we het durfden nemen....
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij heeft haar hand genomen en luistert met wijde oogen.)

Maar de plicht....
(Een stilte. De vogels buiten zingen weer.)

D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij spreekt zacht en eentonig, door het vogelzingen heen.)

Hoor.... zij doen hun plicht; en die is niet anders dan hun geluk.... O, wij dwazen die
elkaar leeren dat plicht geluk is.... Hoor.... geluk is plicht! En niet de plichten die wij
menschen elkaar maken zijn het geluk.... Het geluk is uit God, en niet gemaakt....
En het onbewuste is geluk, is God.
Daarom is de natuur gelukkig: zij doet haar plicht, die geluk is, onbewust, levende
in het oogenblik-zelf, in het geluk-zelf. In de lente leeft ze haar lente, in den zomer
haar zomer. In den herfst buigt ze zich zonder klacht naar den wachtenden winter.
O, wij armen, die in de lente aan onzen zomer denken, die in den winter om onze
lente treuren: die der tijden eigene zaligheid ontvlieden in onze gevloekte vreeze,
die wijzer willen zijn dan ons eigen hart: het Onbewuste, de God in ons....
D e V r o u w i n 't w i t .

Moeten we dan ons hart....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij heft de hand op.)

Ik ben een bode.... géén gebiedster.... Ik ben een klacht: o, de eeuwige klacht om
verloren lente, van het hart dat nooit plichten heeft gekend.... maar ik ben geen
gebod....
(Zij slaat den sluier weer voor het gelaat.)

Vaarwel!
D e V r o u w i n 't w i t .

O, ga niet heen.... léér me....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Ge zult tòch niet ontkomen....
D e V r o u w i n 't w i t .

Is er ooit een ontkomen?
D e V r o u w i n 't z w a r t .

Zoo daar al een ontkomt aan de vreeze....
(Zij spreekt tot den Man.)
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Moet ik blijven?
De Man.

(Hij wacht even, buigt dan het hoofd.)

Neen....
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D e V r o u w i n 't z w a r t .

Zoo daar al een ontkomt aan de vreeze, dan is het te laat voor het geluk.... Vaarwel!
D e V r o u w i n 't w i t .

Vaarwel.... O God!
(Zij snikt.)

D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij spreekt tot den Man.)

Vaarwel!
De Man.

(Hij buigt dieper het hoofd.)

Vaarwel....
D e V r o u w i n 't z w a r t .

(Zij gaat langzaam naar de deur, opent die, keert zich op den drempel om, blijft even staan,
lacht droevig, en gaat heen. De deur blijft open. Men ziet in een duistere ruimte.)

De Man.

(Hij doet een paar schreden naar de deur, dan naar de Vrouw in 't wit, die stil snikt, gaat
dan naar het raam, heft de armen omhoog en roept:)

O Livina, laat hèm niet alleen!!
D e V r o u w i n 't w i t .

(Zij snikt harder.)
Scherm valt.
Einde van het tweede en laatste gezicht.
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Morgen.
Door J. Jac. Thomson.
De Morgen, openslaand de blanke vleugels,
vliegt naar den hemel op, van weelde dronken;
en ijlings viert bleekende Nacht de teugels,
half staande nog, half in de knie gezonken.
De wagen, 't ros en zij, al vage schimmen,
verdwijnen aan den wester-horizont;
de zon spoedt zich in 't oost den hemel te beklimmen:
reeds doet rood-gouden glans zijn komste kond;
en een gemompel en gemurmel spreidt
zich over 't veld en ruischt van uit de beken,
strijkt 't bosch in door de jonge twijge' en glijdt
daaruit weer: bijna zingen, bijna spreken.
Hoog in de klarende en zuivre lucht
stijgt hij, de Morgen, vast en statig vliegend,
en, op zijn breede, blanke vlerken wiegend,
beluistert hij der aarde zoet gerucht.
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De danseuse noble
Door Henri Borel.
I.
Luchter dan wiegt een ranke bloem op zachten windezucht, zóó wiegelde haar
slanke lijf op de lichte rythmen van het zwevende ballet. In een wolk van witte en
roze tulle droomde zij af en aan, als een visioen, en zij scheen vluchtig en ephemeer
als een àl te broze vlinder, met den glans van een transparanten zeepbel, drá
vervliegend in de lucht. Haar fijne, teêre lichaampje gleed voort, zonder zwaarte,
als materieloos, op de fijne, roze beenen, de spitse punten der teenen nauwelijks
aanrakend den grond. Zij scheen voortbewogen door het ijle rythme van haar ziel,
een vaag-vervliedend ding van schoonheid en glans, dat zich op den grens van
materie ging vervluchtigen tot essence. Zóó wiegelt een blanke, veêren vlinder van
bloem tot bloem, zóó waait een vage vlok schuim óp uit sneeuwen golven, door
eigen glans gedragen. Geruischloos zweefden haar vlugge voeten heen en weder,
haar fijne armen balanceerde ze als vleugelen, en haar ranke lijf wiegde en wiegde,
op de slepende rythmen van een weenende wals....
Ze zagen het niet, de menschen van het Hollandsche publiek, die niet weten, dat
dansen een kunst is als alle andere, die het ballet beschouwen als een tentoonstelling
van roze armen en beenen, een amusement voor heeren, méér niet. Ze voélden
niet het allerfijnst teêre van haar kunst, weifelende op de ijle grens van werkelijkheid
en droom. En ze vonden dat de eerste danseuse wèl mager was, en niet veel
charmes had, om de mannen te bekoren.
Maar hij had het gevoeld, Henri de Maele, de droomer, hij die alleen maar lééfde
van wat heel vaag was en heel teer, hij, dien
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ze wel eens spottend noemden geen man maar een vrouw, omdat hij haatte wat
bruut was en sterk en bruyant, en omdat hij dweepte met het zwakke en broze en
vage van droom. Zoodrá hij haar voor 't eerst gezien had, in ‘Faust’, toen ze ineens
kwam aanzweven, als een visioen van rythme en glans, apart en bizonder tusschen
de andere dansende danseuses, voelde hij hoe hem hier iets was verschenen, dat
zijn innigste ziel aanging. O! was dit niet de droom zelve, die daar aanzweefde uit
het leven, was dit niet als een wiegelende ziel, maar éven zichtbaar gemaakt in
transparanten glans, was dit niet de materie-looze essence van vrouw die daar
veder-licht, op luchte rythmen, aanwolkte in wuivend roze-en-blank? - Ziet, daar
wiegde zij aan, nauwelijks rakend de aarde, want véél te licht, véél te vluchtig, als
op winde-adem gedragen, voortgestuwd door de ijle spanning van haar ziel, en
zweefde hier, en zweefde daar, in wuivende wolkjes van fijne tulle en kanten, en
stond éven roerloos, op de punten der teenen, de handen hooggeheven, als een
ranke engel, die haar vlucht gaat nemen en droomde dan weer weg, luchtigjes,
luchtigjes, als een vaag visioen, verdwijnend in rythme en glans....
Dan was het hem, of de geheele zaal òm hem weg was, en hij èven was
opgeheven in die teere sfeer van droom, die hij buiten het leven wist, en waar zijn
ziel op zeldzame momenten, héél even, in òp mocht zweven, als om telkens adem
te halen voor haar eigen, mystiek leven, dat anders verstikken zou in de realiteit.
En als de opera uit was, en hij terug was, alléén in zijn eenzame kamer, voelde
hij den glans van het genoten mooie nog weldadig in zijn ziel. Dat gaf hem dan
groote sterkte in zijn leven van de volgende dagen. Van zoo iets héél moois, ergens
gezien, kon hij somtijds heel lang leven, zóó dat hij het leelijke van menschen en
dingen om hem heen er niet meer door voelde. Een mooi stuk muziek, een vers,
een schilderij gaven hem kracht voor vele, lange weken zonder schoon, in de vale
werkelijkheid der allerdaagsche gebeurlijkheidjes. Juist in een periode van groote
ontmoediging, met niets om hem te troosten, was zij daar plotseling aan hem
verschenen, als een visioen van schoonheid en glans.
En nu lééfde zijn ziel voortaan van haar. Hij ging naar elke opera, waar ballet bij
was, alleen om èven, de weinige minuten die het dansen duurde, gelukkig te zijn.
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Één keer was hij bang geweest, dat hij zich vergiste, dat het zóó superieur toch niet
was, en hij in zijn oude fout verviel om onbewust iets te vermooien, uit behoefte om
weer iets te kunnen aanbidden. Hij had een intiemen vriend, die met een gewezen
danseuse leefde, met wie hij kennis had gemaakt in Amsterdam, in het circus Renz.
Natascha, een Russin, wás toen een rank, slank wezentje, met een lijf, luchtig als
een vlinder, en zij was met hart en ziel danseuse, van het echte ras, waar passie
voor den dans in zit. Maar toen Frans van Eeten met haar ging leven, hollandsche
bourgeois als hij was, niettegenstaande zijn zeer vrijzinnige ideeën, eischte hij van
haar, dat zij het tooneel voor goed zou verlaten. Zij gaf hem toe, omdat zij van hem
hield, en de fijne voetjes, die zoo liefelijk hadden gezweefd, waren gaan drentelen
in de keuken. Nú was Natascha, door het goede leventje thuis, en het luie gemak,
een dikke, ronde vrouw geworden, schijnbaar een gelukkige bourgeoise, tevreden
en wèlgedaan. Maar Henri had haar eens stil, in een hoekje van de loge, zien huilen
bij het ballet van de ‘Faust’, toen de oude herinneringen aan haar vroegere, vrije,
mooie leven bij haar opkwamen. Je háált nu eenmaal niet straffeloos een ‘artiste
de race’ van het tooneel in het bourgeois leven van collage of huwelijk néér.
Natascha had hem geleerd, wàt ballet eigenlijk was, en toen wist hij pas hoe
smerig de meeste menschen naar zoo'n ballet kijken, terwijl dansen toch zoo'n
hooge kunst kan zijn.
Toen had Henri aan van Eeten en Natascha verteld, hoe prachtig de eerste
danseuse danste, en toen de Haagsche opera ‘Robert le Diable’ gaf in Amsterdam,
waren zij er samen heengegaan. En Natascha was over haar verrukt. Dàt was nu
dansen, zeide zij, zóó was nu dansen kunst, en beter dan door Blanche d'Ary had
zij nog nooit de Pas de Séduction zien dansen. Toen het scherm viel, nadat de
danseuse Robert zachtkens had medegetroond, zag Henri, dat Natascha een traan
wegpinkte, en moeite had, niet in schreien uit te barsten.
Ditmaal was ook het publiek getroffen, door die geheimzinnige, als magnetische
werking, die heel groote kunst somtijds op het onbewuste in de brute massa heeft.
Vier malen moest het scherm onder een donderend applaus opgaan, en Blanche
d'Ary verscheen, gracieus neigend, als een fee, maar verwonderd, niet gewend aan
dit ongewone succes. Natascha, in wie het onstuimige,
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slavische bloed voor één keer weer wild opbruiste, schreeuwde luide bravo's naar
haar toe, en wierp de bloemen uit haar corsage op het tooneel, die Blanche,
plotseling begrijpend, met een lieven lach van dankbaarheid opnam.
Dien verderen avond was Natascha heel stil, en zat thuis, waar zij altijd nog wat
napraatten onder een glas wijn, peinzend voor zich uit te kijken. Henri begreep wel
wat het was. Zij zag, als hij, nog altijd die wondere verschijning van licht en glans,
als een roze-en-blanke fee, wiegelend van eigen zaligheid, op de langoureuze
rythmen van de droomerige musique de ballet....
Te zwak om zelf te produceeren, was Henri de Maele een kunst-amateur, die, even
innig als echte artiesten, groote kunst kon ondergaan. Hij voelde het mooie zóó
diep, dat hij er eigenlijk heelemaal van lééfde, en weg zou zijn gekwijnd als hij nooit
meer iets moois zou kunnen genieten. Teleurgesteld door eene ongelukkige liefde,
die niet beantwoord werd, leefde hij een vreugdeloos bestaan van rijk vrijgezel, dat
hij trachtte te vullen door lid en donateur te zijn van allerlei kunst-genootschappen,
en mee te doen aan alles, wat maar eenigszins met kunst in verband stond. Hij hielp
jonge artiesten, die geen middelen hadden om te studeeren, bekostigde uitgaven
van boeken, waar uitgevers eerst niet aan durfden, en kocht schilderijen van jonge
schilders, die geen geld hadden om hun lijsten te betalen.
Maar altijd voelde hij in zijn leven een groote leegte, die hij alleen vergeten kon,
als hij onder den indruk kwam van iets heel groots. En Blanche d'Ary's subtiele, fijne
kunst straalde nu opeens een zachten, warmen glans in zijn leven, die de
hongerende, schrijnende leegte in zijn bestaan bijna geheel had doen verdwijnen
Avond na avond, telkens als er maar een opera met ballet was, zat hij, overgelukkig,
in zijn fauteuil in de stalles geleund, van hare wondere verschijning te genieten, en
voelde hij zich, of hij uit de droeve werkelijkheid der dingen was opgeheven tot een
ijlere, mystieke sfeer, waar alle dingen reiner en aetherisch waren, in eene
vergeestelijking van kleur en rythme en muziek. Hij dacht er nooit over na, wáár het
luchtige, vluchtige van daan kwam, of waar zij heenging, als haar vlugge voeten
waren weggezweefd op de vage, veerende wiegeling van een weenende wals.
Zij bestond alléén voor hem, zooals de verschijning in een
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droom, ijl, in verre sferen, buiten het gewone leven om, een schoonheid, die hem
éven tegenschitterde, en dàn weer week in eigen, vaag mysterie.
Hij dacht er dan ook nooit om, haar te naderen, of haar te leeren kennen, als
mensch in het leven, in de grove, harde realiteit. Want zij was tè licht daarvoor, tè
luchtig, ze zweefde daarvoor tè veeren-zacht op vluchtig vliedende voeten, het ranke
lijf te vaag bewegend in de wuiving van witte en roze gewaden, op wiegend rythme
van droom.
Een zachte, geluidlooze muziek vervulde er van zijn ziel, en bleef er nà wemelen
als haar vlinder-lichte lijf al lang zwevend was vergleden.
Hij wist ook niets van haar, behalve dat zij heette Blanche d'Ary, omdat haar naam
zoo op 't programma stond vermeld. En hij vond dàt een prachtige naam voor haar,
Blanche, denkende om het reine wit van de blank-wolkende tulle- en tarlatanrokjes
om haar heen, en in den klank d'Ary vond hij iets fijns, dat paste bij haar liefelijke,
luchtige verschijning.
Hij kocht de ballet-muziek van ‘Faust’, van ‘Hamlet’, van ‘le Çid’, van ‘les
Huguenots’, van ‘Robert le Diable’ voor piano, en menig keer speelde hij 's avonds
laat zacht voor zich uit, en sloot de oogen. En dan zàg hij haar weer, als in een
droom, de ranke gestalte van fijne, blanke fee, die aantripte, voorzichtig, voorzichtig,
luchtigjes op de punten der teenen, als bang om den teêren droom te breken, waarin
zij alleen bestaan kon, geruischloos áánzwevend op de wiegende rythmen van de
muziek, als een ranke, blanke boot op de golven van zacht-deinende zee. Zóó als
een mooie melodie, die je maar niet wil verlaten, en telkens weer op komt zingen,
zóó voelde hij de figuren van haar dans telkens weer over zijn ziel bewegen.
Dit duurde nu zoo al weken en weken....

II.
Eéns op een avond, toen hij, nog geheel onder den indruk van het wondere visioen,
met den stroom menschen mee, den schouwburg uit-ging, liep hij pal tegen een
heer aan, die op straat stond te wachten.
‘- Pardon!’
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‘- Hei!.... o ben jij 't.... ken je me niet meer?’
Het was Van Hare, de decoratieschilder van de opera. - Een praatje volgde.
‘- Wat liep je daar in gedachten verzonken?’
‘- Och ik was zoo onder den indruk van Blanche d'Ary. Wat danste ze prachtig,
hè?
- Vin je?.... Och.... maar ze is zoo leelijk....’
‘- Dan zie jij dat zoo niet, maar ze danst magnifiek.... kom, kom, is ze zoo leelijk,
vin je?’
Alfred van Hare haalde geringschattend de schouders op, met die minachting,
die een beau-garçon heeft voor een leelijke vrouw.
‘- Als de nacht’ zeide hij spottend. ‘Er is niks an, hoor. Niks als vel over been.’
‘- En op 't tooneel is ze toch zoo gracieus.... ik vind haar een wonder van gratie....’
‘- Zóó, zóó, heb je het te pakken?.... kom kerel, dat is te gek, dat meen je niet....’
‘- Jawel. Heusch. Ik ben heel erg onder den indruk. Kèn je haar persoonlijk?’
‘- Ja zéker. Ik spreek haar dikwijls. Ze is een groote vriendin van Marie Dubois,
de travesti, die met Larive leeft, den eersten dirigent. Ze komen meestal na de
voorstelling wat boomen in 't café de l'Opéra, je weet wel, op het Bleijenburg. Wil
je soms eens kennis maken? Dan kan ik je wel even voorstellen....’
Henri schrikte er van.
Kennismaken! Dat verre, visioenaire.... uit de sfeer van droom.... dat aetherische,
maar éven gematerializeerd tot die wolk van roze tulle en broze kanten.... dit lichte
wonder, éven wiegelend voor zijn ziel in hooge momenten.... dít naderbijkomen, dít
aanraken misschien in de werkelijkheid? Zou je niet even goed een ster kunnen
naderen, of een transparant maanlicht-wolkje aan verren hemel? Dit roze en blanke,
juist zoo mooi, omdat het was zoo vaag en ver....
‘- Neen, dankje’ antwoordde hij haastig. ‘Ik dénk er niet om. Dát is het niet, gelóóf
me. Ik wil haar alleen maar bewonderen op het tooneel, zie je. Om haar kunst. Om
haar dansen.’
‘- Nu, het zou je ook leelijk tegenvallen, vrees ik.’
‘- Hoe dat? Is ze niet aardig?’
‘- Ja, dàt wel. Ze is erg lief en zacht. Maar ze zegt niet veel.
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En dan, ze is zoo vrééselijk leelijk. Maar 't is een erg goed kind.’
‘- En.... ne.... hoe leeft ze?.... Is ze met iemand?....
- O jee nee.... Erg fatsoenlijk hoor!.... Maar dat is misschien wel omdat ze haar
niet hebben willen.... ze leeft heel eenvoudig met een oude tante op een bovenhuisje,
tweede verdieping.... en, onder ons gezegd, moet ze erg krom liggen.... je begrijpt,
vierhonderd francs in de maand is niet veel, als je al je costumes er van moet
betalen.... ze schuiven niet erg af hier aan de opera, dat weet je wel.... Nu, kerel, ik
loop eens door naar 't café.... Denk er om, als je nog soms eens lust krijgt heb je 't
maar te zeggen, dan stel ik je even aan haar voor.... misschien valt ze je nog wel
mee.... je weet, de gustibus enz.... Bonsoir!’
‘- Bonsoir!....
En Henri liep door, peinzend.
Arm kind! Zoo'n wonder van licht en gratie op het tooneel! En die moest nu leven
op een tweede verdiepinkje, in verkapte misère waarschijnlijk.
Twee dagen daarna verscheen zij hem weer in de vierde acte van ‘Hamlet’.
O! de verrukking, die over zijn ziel kwam, toen zij daar aan kwam zweven, luchtig,
vluchtig, zonder materie, als enkel op het teêre rythme van haar ziel gedragen, fijn
als een roze vlinder, wiegend op vage vleugelen! Zacht-dansende danseuses
omringden haar, vleiden haar, wilden haar verleiden. Ééne biedt haar lachend een
ruiker aan om haar te bekoren.... Even, nieuwsgierig, tript ze aan, kijkt even, maar
neen! o neen! dát kan haar niet charmeeren. Toen nóg eene, séduisant, haar lokkend
met een halssnoer. Maar wéér zweeft ze weg, ongeroerd door dat mooie. Tot
eindelijk, liefelijk áánwiegend, ééne, lachend, haar biedt een spiegel. Even heft zij
zich, hoog, op de punten der teenen, zwevend, als zonder gewicht in de lucht, en
kijkt, blij verrast, en ziet haar eigen, liefelijk aanschijn in het glas. Dán is zij verleid,
door haar eigen schoonen schijn, en danst op luchtige cadanzen het rythme van
haar extaze wiegelend uit. De schoonheid, jubelend om eigen heerlijkheid, op het
rythme van haar onsterfelijke, stralende glorie....
In stille verrukking zat Henri het te ondergaan. O! dit was wèl
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wat hij altijd gedroomd had, de frêle schoonheid van de vrouw, vergeestelijkt uit de
materie, zóó, luchtigjes vervluchtigd, zonder gewicht, dat het òp kon zweven, als
een blank-en-roze wolkje, wiegende in de lucht....
O! haar danken, danken voor al de wondere emoties, die deze vrouw hem altijd
door maar schonk!
Ja, hij moèst en zóu haar kennen, het kón zoo niet langer, zij moést het weten,
wat voor groots zij hem aandeed met haar kunst.
Na het einde wachtte hij van Hare op aan den uitgang. Gelukkig trof hij hem
dadelijk. En hij zeide hem, dat hij zich bedacht had, en toch maar eens mee wou
gaan naar het café de l'Opéra om kennis te maken met Blanche d'Ary. Van Hare
vond het uitstekend en ging dadelijk met hem weg, het Schouwburgstraatje in naar
het Blijenburg.
Het café de l'Opéra was een echt artisten-café, een langwerpige pijpenlâ, waar
áchter een paar biljarten stonden, en vóór een paar groote kletstafels, met veel
stoelen er omheen. Het was er vol koristen en muzikanten, door elkaar schreeuwend,
en zwaardampende. Aan een kleiner tafeltje in een hoek zag hij Larive, die Van
Hare wenkte. Er zaten nog meer menschen bij hem. De een was Cornet, de tweede
orkest-directeur, dien hij dadelijk herkende, een oud-achtig, grijs mannetje, met een
intelligent gezicht. Naast hem een dikke, blozende juffrouw, o ja! dat moest Marie
Dubois zijn, de travesti.
En dáar, in den hoek.... Maar neen, dat kón niet, dat kón Blanche d'Ary niet zijn....
en tóch.... maar neen....
Maar daar stelde Van Hare hem al voor.
‘Monsieur Henri de Maele.... Mademoiselle Blanche d'Ary, nôtre première danseuse
noble....’
Henri schrikte hevig, maar boog, diep en reverent, voor al het mooie, dat zij aan
zijn ziel had gegeven.
Ja, Alfred van Hare had gelijk gehad. Zij wás leelijk. Of neen, zij was niet enkel
leelijk, maar het was of de dood al om haar heenhuiverde, met een valen schaduw
over haar. Haar bleeke, smalle gezichtje was mager en beenig, alsof de doodskop
er al achter grijnsde, en haar geheele lichaam was zoo nietig, of de kleeren zóó
maar los neerhingen over een skelet. Het was luguber om aan te zien, als een
macabere verschijning uit een cagliostro-
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feeërie. En met schrik herinnerde Henri zich een afschuwelijk tooneel, dat hij eens
in het cabaret du Néant had gezien, op den Boulevard Clichy in Parijs. Een mooie,
tengere vrouw was in een verticale doodkist gaan staan. Plotseling, door eene
werking van verborgen spiegels en belichtingen, was het lichaam gaan vervagen,
en het skelet zichtbaar geworden, zoodat op het laatst niets meer was dan de
grijnzende doodskop en het geraamte. Maar het verschrikkelijkste van dat gezicht
was geweest de overgang, toen het lichaam óók nog te zien was, maar het skelet
al éven begon door te schemeren.
En nu was het, of hij in de bleeke, magere verschijning van Blanche d'Ary er vaag
iets van terug zag.
Maar, vreemd, tóch leek zij zeer beslist óók op het wondere visioen van licht en
gratie, dat hij vóór zich had zien wiegen op de zwevingen van slepende walsmuziek,
als een ranke bloem, wuivende in den wind.
Het pakte hem zóó aan, dat hij in 't eerst geen woord kon spreken. Van Hare
dacht, dat hij verlegen was, en knikte hem eens bemoedigend toe. Toen gaf hij hem
een teeken, en begon een druk gesprek met de anderen, om hun aandacht van
hem af te leiden, en hem gelegenheid te geven, met d'Ary apart te praten. Blanche
zag hem vriendelijk, bijna dankbaar aan, met die gevoeligheid van een veel
veronachtzaamde, niet mooie vrouw, die nu toch weer eens eene attentie krijgt van
een man. Want Van Hare had haar al verteld, dat zij een stille bewonderaar had,
en nu voelde zij wel, dat het deze was. Eindelijk was Henri zich weer meester, en
vond hij de woorden, die hij zeggen wilde.
Hij had al zoo lang gehoopt, eens met haar kennis te kunnen maken. Zij had hem
den laatsten tijd zoo heel veel moois gegeven in zijn leven, en daar was hij haar
zoo dankbaar voor. Er waren maar weinig menschen, en in Holland bijna géén, die
wisten wát ballet eigenlijk was, die voelden, dat dansen een kunst was, even goed
als poëzie of schilderkunst. Hij had zich zitten ergeren, avond aan avond, dat zij al
die prachtige, sublieme dingen deed, zonder dat het stupide publiek er ook maar
iets van voelde. Er werd maar heel zelden geapplaudisseerd, en toch was het zulke
hooge kunst, die zij gaf. Hij hoopte, dat het haar een héél klein beetje satisfactie
zou kunnen geven als zij wist dat er tenminste één in de zaal was, die het begreep,
en die zij er gelukkig mee
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gemaakt had. Hij had haar geen corbeille of krans willen sturen op het tooneel, dat
was zoo banaal. Maar hij voelde zich nu heel gelukkig, dat hij het haar zelf kon
zeggen.
Zij zat stil naar hem te luisteren, verwonderd, met nu en dan een glans van licht
over haar smal, macaber gezicht. Toen hij alles gezegd had en even zweeg, keek
zij hem in uiterste verbazing aan, nauwelijks gelóóvend, dat een man zóó tot haar
sprak, een Hollander nog wel, uit dat koude land, waar men haar kunst niet begreep.
En in haar fransche ideeën, die dit niet konden scheiden van elkaar, verwarde zij
de hulde aan de kunstenares met hulde aan de vrouw die zij was.
Zij drukte hem de hand, vele malen, in een spontane opwelling, en dankte hem
met lieve, gracieuze woorden. En toen begon zij los te komen, rad sprekend, met
een overvloed van melodieuze fransche klanken.
Ja, dàt wist zij wel, dat zij mooi danste. Zij wist ook wel heel goed, dat het kunst
was. En het succes kon haar zoo heel veel niet schelen. Zij danste eigenlijk heel
alleen voor haar eigen pleizier. Als zij eenmaal in ballet-costuum was, en zij hoorde
de muziek, dan was het of zij een geheel ander mensch was en een ander leven
begon. Alles werd dan heel anders. Ze was dan haar geheele bestaan vergeten,
en het was net of ze in een andere sfeer was gekomen. Ze zag dan niets dan dat
het heel licht was, en voelde zichzelf voortstuwen door de rythmen van de muziek,
ja, voelde zich dansen, alsof ze er zelf niets aan doen kon, en door iets in zich als
't ware onbewust werd bewogen. Dan was ze ook heel gelukkig.
Hoe het kwam dat zij hier aan de fransche opera was geëngageerd, waar zij
moest dansen voor een hollandsch publiek, dat niet wist, wat een ballet eigenlijk
was? Och, ze had geen veine gehad, voilà tout.... Ze was vroeger in Parijs geweest,
in Nizza, in Brussel, maar overal werd met de salarissen gerekend op bijverdiensten
van anderen aard, die zij niet kon hebben.
‘Mon Dieu, que voulez-vous? Je ne suis pas faite pour ça.’
En Henri begreep het. Ze was te leelijk. Ze had niet dàt, wat de mannen allereerst
zoeken in een danseuse, en wat bij hun vóór de kunst gaat. En hij dacht om de
koude, brutale Otero, die hij in Parijs had gezien, huiveringen van bruten hartstocht
wekkende in de zaal vol verhitte mannen, omhangen met de
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juweelen van haar schande. Maar het teêre, etherische ziele-zweven van d'Ary ging
onopgemerkt voorbij.
Een groote sympathie welde in hem op voor die bleeke, magere vrouw, in wie hij
geen vrouw eigenlijk zag, maar een zuster van zijn ziel, uit die fijne, ijle sfeer, waar
geen geslacht meer is, maar enkel verwantschap van reine, transcendente dingen.
Toen zeide hij haar nog eens zijne verrukking over haar kunst, en hij vertelde
haar, hoe gelukkig zij hem dikwijls gemaakt had in zijn somber, eenzaam leven,
hoe zij daarin was opgeschreven als een visioen van glans en licht, apart en bizonder,
in de vale grauwe dingen van alle dag, zóó als een gouden ster, die inééns opstraalt
boven donkere wolken.
En een glans ging over haar bleeke gezichtje. Het was de eerste erkenning van
het mooie in haar, na lange jaren van eenzaam-zijn met haar kunst, die niemand
begreep, het waren de eerste woorden uit een mannen-mond, die vereering tot haar
spraken.
Maar in haar vóór alles vrouw-zijn, en fransche vrouw-zijn, verwarde zij zijn
reverentie voor haar kunst met liefde voor de vrouw, die zij niet van elkaar wist te
scheiden, en dacht zij, dat hier een serieuze amant voor haar was verschenen. Dat
was haar in jaren niet overkomen. In haar verrassing en haar dankbaarheid voor al
het lieve en mooie dat hij haar zeide, zag zij hem als een wezen van louter goedheid
en warmte, dat geluk aan haar kwijnend leven kwam brengen.
Zij lachte vriendelijk tegen hem, maar hij zag met schrik dat haar gezicht, mager
en hoekig als het was, door dien lach werd vertrokken tot een expressie, die eerder
een grijns was. En hij verbaasde zich, hoe liefelijk datzelfde gezicht kon zijn op het
tooneel, als zij lachte, wiegend op het zwevende rythme van een valse lente.
Hij deed zich geweld aan, om zijne teleurstelling te verbergen en vroeg
belangstellend naar dingen uit haar leven of ze veel repeteerde of ze het ballet mooi
vond van ‘le Cid’, dien ze eerstdaags zouden geven. Of ze den Haag geen saaie
stad vond, en of ze wel eens uitging. Neen, ze ging niet veel uit, zei ze. Ze had geen
cavalier, en zoo alleen gaat dat niet. De tante, met wie ze leefde, was te oud, en
was blij als ze maar rustig thuis zat in een luien stoel.
Toen vroeg hij haar, of hij het genoegen mocht hebben, haar
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eens te geleiden. Heel graag, zeide ze. Er moest zoo'n goed Variété zijn gekomen,
de Scala. Daar wou ze graag eens naar toe. Als alle Francaises was ze dol op
Variétés. En hij beloofde haar, om haar den volgenden avond te komen halen, als
zij hem de eer wilde aandoen. O! Zij zou charmée zijn, zeide zij, en hij was bien
aimable.
Inmiddels was het laat geworden. Larive en Marie Dubois stonden op. Van Hare
ook. Het was nu tijd om naar huis te gaan, zeiden ze. Morgen-ochtend om negen
uur was het alweer repetitie voor ‘Le Cid’.
En Henri vroeg of hij de eer mocht hebben, haar naar huis te geleiden, en bood
haar den arm aan.
Marie, haar vriendin, woonde in de Houtstraat, zij op den Fluweelen Burgwal,
boven een kruidenier. Toen Larive en Marie thuis waren, bracht hij haar alléén het
kleine eind verder. Vóór de deur stak zij hem nog eens hartelijk de hand toe, en
bedankte hem voor zijn geleide. Hij dacht om al het mooie, dat hij door haar genoten
had, en kuste haar eerbiedig op het goedkoope katoenen handschoentje. Zij meende,
dat zijn kus voor de vrouw was, en bloosde even. Tot morgenavond dus, zeide ze
vriendelijk, en ‘au revoir!’
Toen nam hij diep den hoed af, en ging heen.
Zij keek hem nog even na, en voelde een gloed over haar hals en wangen gaan.
In Riche, waar hij nog even het avondblad wilde inzien van de ‘Nieuwe Courant’
trof hij Van Hare weer.
‘- Nu?....’ vroeg die, met een fijn lachje.
‘- Wat bedoel je?’ zei Henri.
‘- Is ze je bevallen?.... Neen, hè?.... Zeker een erge désilluzie.... Ze is zoo leelijk
hè?....’
‘- Nou, mooi is ze niet, dat zeg ik niet....’
‘- Weet je wat Marie Dubois tegen me zei, toen jullie daar in dat hoekje aan 't
praten waren?.... mais il est très bien, votre ami Henri.... ze begreep alleen maar
niet wat jij in die d'Ary kon vinden.... ze is haar vriendin, en ze houdt veel van haar,
maar ze vindt haar óók zoo erg leelijk.... toch was ze heel blij dat je een beetje werk
van haar wilt maken.... ze vertelde me nog eens dat die arme Blanche altijd zoo
alleen was, en zoo'n akelig leven moest leiden en nooit eens iemand had.... er heeft
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hier nooit iemand avances aan haar gemaakt, behalve die smeerlap van een Deeler,
je weet wel, die rijke bankier die.... enfin je weet wel, hm!.... en dien wou zíj niet
hebben.... maar anders is ze altijd alleen gebleven en niemand heeft haar ooit de
cour gemaakt, zoolang ze hier is....’
‘- Maar, beste kerel, ik óók niet.... geloof me toch, ik dènk er heusch niet om.... ik
heb alleen sympathie voor haar, en groote vereering voor haar kunst....’
Van Hare keek hem eens aan, en weer kwam het mooie lachje van beau garcon
om zijn mond.
‘- Nu ja, dat kennen we.... daar weten we alles van, mon cher.... éens komt het
er tòch van.... daar zal ze wel voor zorgen....’
Henri zeide niets meer, en lachte maar even mee, om van hem af te wezen.
Maar een vage treurigheid klaagde in hem rond, om de bleeke, magere vrouw
die hij gevonden had, in de schaduw van den dood, na het lichte visioen van
roze-en-blanke schoonheid, dat voor zijn ziel was verschenen. En daar doorheen
welde op een zacht medelijden, een teêre sympathie, een behoefte om liefheid en
goedheid te doen aan het arme wezen, dat uit dien droom van glans was
nedergedaald in de droeve werkelijkheid van het leven.

III.
Den volgenden avond haalde hij haar af, om naar ‘Scala’ te gaan. Zij had blijkbaar
al ongeduldig op hem gewacht, want zoodra hij aanbelde, ging de deur open en
stond zij voor hem. O! dat was très-aimable, dat was très-gentil van hem, om zoo
goed woord te houden zij was al bang geweest, dat hij het zou vergeten zijn. Beleefd
bood hij haar den arm, dien zij dadelijk aannam.
Ach, het bleeke, magere wezentje, zoo nietig, zoo zielig daar aan zijn zijde! Zij
had een oud groen tailleur-costuumpje aan, waardoor haar vale teint nog spookachter
leek, en dat haar magerheid nog meer deed uitkomen, met een uitgerafeld, sjofel
bont om, van een goedkoope kwaliteit. En hij voelde, hoe weinig zij zich bewust was
van haar leelijkheid, om zóóiets, groen, en dàn nog wel tailleur te kunnen nemen
bij haar bleeke kleur en haar mager lichaampje. En het zag er alles zoo oud en
versleten uit,
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als van heel lang al gedragen, en geen geld te missen om wat nieuws te koopen.
Zij was heel vroolijk met een beetje van de blijdschap van een kind dat uitgaat,
en ze zeide hem ook oprecht, hoe prettig zij het vond. Zij zat altijd zoo alleen thuis,
als zij 's avonds niet behoefde op te treden, en zij hield zoo van uitgaan. O! maar
het was très-gentil van hem, très-gentil.
Hij nam twee plaatsen op de voorste rij van de stalles, vlak bij het tooneel.
Kennissen in de zaal keken, stootten elkaar aan, grinnekten. Henri de Maele, met
de eerste danseuse van de opera! Ei! ei!.... Zoo'n scharrelaar toch!.... Maar wat
vond-ie nu aan die leelijke meid!
Zij genoot den heelen avond als het kind, dat iedere Francaise is in een Variété.
Alles was joli, o! si joli! Mais on est tres bien ici, au Scala! Ze had niet gedacht dat
er zooiets goeds wàs in den Haag! Alleen toen er een slechte danseuse optrad, die
zich op het programma ‘étoile de Paris’ liet noemen, was zij een beetje
verontwaardigd. O! là là.... het had er níets van, zei ze. Dat was geen dansen, maar
springen. Iedereen danste maar tegenwoordig! En toen zij hevig geapplaudisseerd
werd en tweemaal terug moest komen, riep zij uit ‘les imbéciles!’ Wat wisten ze toch
weinig àf van dansen in Holland! Om zóó iets mooi te vinden! En ze vertelde hem,
hoe zij als meisje van zeven jaar al begonnen was, en hoeveel moeite het haar
gekost had eer ze wat kon, en van de enorme studie die er noodig was eer ze op
de punten der teenen kon staan, en een goede pirouette maken. De menschen
dachten dat het je zoo gemakkelijk afging, omdat het allemaal zoo licht en luchtig
leek, en het zoo heelemaal geen moeite scheen te kosten, en omdat de danseuse
er zoo lief bij lachte! Maar o! de felle pijn en de tranen, die je in het begin moest
verbergen achter dien lach, en de vrees, dat je er inééns bij neer zou vallen, en het
doodmoê, aemechtig neerzijgen later achter de schermen. Het duurde jaren en
jaren eer je er aan gewoon was, zóó dat je het gewicht van je lichaam eigenlijk niet
meer voelde, en je kon wiegen, je láten wiegen eigenlijk, op de rythmen van de
muziek.
En nú kwam ze los, van patatì en patatà, als een echte Francaise, met een altijd
dóórstroomenden vloed van melodieuze fransche geluidjes, charmant om te hooren.
Zij had een heldere, welluidende
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stem, die prettig aandeed. Maar als hij haar aanzag was de illuzie er van weg. O!
die vale, bleeke kleur van dat ingevallen, magere gezichtje, dat spitse en hoekige,
met die uitstekende jukbeenderen! En hij kon de obsessie niet van zich afzetten
van een doodskop, grijnzende achter dat masker, die hem tegendreigde uit haar
gelaat. Het vriendelijke lachen, dat ze nu en dan onder het spreken tegen hem deed,
maakte het nog erger.
Toen de voorstelling was afgeloopen, en hij met haar door de Spuistraat naar
huis wandelde, vroeg hij haar, of zij nog iets gebruiken wilde. Zij zou dat toch zeker
wel gewoon zijn geweest, vroeger, in Parijs, zeide hij, met bedoeling om prettige
herinneringen bij haar op te wekken. En ze nam met graagte aan. Toen ging hij met
haar in een hoek van de donkere eetzaal van Central zitten, gezellig in zoo'n apart
vierkantje, met een electrisch lampje. Hij bestelde een koude kip, wat slâ, en een
flesch Chateau Yquem. - En hij schrikte er even van, met hoeveel smaak, met
hoeveel hónger eigenlijk, zij begon te eten. Ze scheen dat niet meer gewoon te zijn,
poulet, en zeker 's middags niet veel gegeten te hebben, om zóó hongerig te zijn.
Zou ze 't èrg krap hebben, 't arme vrouwtje?....
Onder de opwekking van de fijne wijn begon ze hem, toen hij er belangstellend
naar vroeg, wat meer van haar leven te vertellen. Ja, ze had het wèl beroerd hier,
't was eigenlijk een verkapte misère, danseuse hier van de fransche opera, maar,
que voulezvous, er was zoo héél veel concurrentie, en de meeste operadirecties
rekenden er op, dat de danseuses nog andere bijverdiensten hadden. Enfin, dat
begreep hij zeker wel. Met de kunst alléén kwam je er niet. En dan al die
costuumpjes, nú dit en nú dat, en nú moest dít gekocht worden en dan weer iets
anders, nieuwe tulle, of tarlatan, of een paar nieuwe schoentjes. En als je niet
behoorlijk voor den dag kwam kreeg je standjes of boete. Ja, het was misère. Maar
gelukkig, haar kunst had er niet onder geleden, en als ze danste was ze het allemaal
vergeten. Dat was zoo vreemd, als ze voor het voetlicht kwam en de muziek hoorde,
was het net of er een ander leven voor haar begon, waar niets dan licht was en
rythme en melodie, en dan voelde ze zich van zelf gaan, of ze door iets werd
voortbewogen, waar ze zich door liet meê-voeren. Dat was zoo heerlijk, ze genóót
er zelf zóó van, dat ze alles om zich heen vergat.
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Toen beklaagde hij haar, dat niemand hier in den Haag haar kunst apprecieerde,
en ze er zoo weinig succes mede had. Maar dat kon haar niet zóóveel schelen als
hij wel dacht, zeide zij, al zou het véél heerlijker nog zijn als zij wist, dat haar kunst
werd begrepen.
Ze vond het al een genot, dat er nu tenminste één was, die het waardeerde. Nu
wist ze, dat er contact was tusschen haar en iemand uit het publiek in de zaal.
En toen zei ze ineens, warm, en in een spontane opwelling zijn hand vattend:
‘La prochaine fois, je danserai pour vous. Ce sera pour vous tout seul.’
Hij antwoordde, er door verlegen:
‘Et pourquoi donc? Mais je ne mérite pas un si grand honneur.’
En zij, heel eenvoudig:
‘Mais vous avez été si gentil pour moi, si gentil....’
Het kwam er zoo innig uit, dat hij zich aangedaan voelde. Zij moest dan wèl
eenzaam zijn geweest, dat zij dit iets bizonders vond, een avondje naar het Scala,
een klein soupeetje in Central.
Wat waren het dan voor logge, harde menschen hier, dat publiek van de Haagsche
opera, dat niet zag de wonderteêre, subtiele kunst, die deze vrouw het vóórdanste,
en dat zoo'n gevoelige kunstenares van 't echte, edele ras hier liet verkwijnen in
een leven van kommer en misère?
Nogmaals zeide hij haar zijne bewondering uit over haar prachtigen dans, over
het luchtige, rythmische van haar bewegingen, over de gratie van haar gevoelige
poses en standen. En weêr begreep zij niet goed, te veel vrouw, te veel fransche
vrouw als zij was bij ál haar kunstenaar-zijn, en verwarde zij de hulde aan de artieste
met hulde aan haar persoon. Zij voelde zich gelukkig met die vereering van een
grooten, sterken man, die haar warm aandeed en haar ontroerde. Zij had vele lange,
lange jaren honger geleden aan liefde en dacht dat hier nu liefde was gekomen voor
haar lijf en haar ziel.
Toen zij het restaurant met hem uitging, leunde zij dichter tegen hem aan, met
die soepele overgave, dat zachte zich tegen-vleien, dat een parijsche vrouw doet
aan den arm van een amant de coeur.
Hij bemerkte het niet, veel te vèr van deze sfeer van dingen, in zijn enkele
bewondering voor de kunstenares in haar.
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Toen zij voor haar huis stonden, verwachtte zij iets innigs, iets als een eerste
nadering tot liefkozing, een eerste, voorzichtig woord van hartstocht, een begin van
intimiteit tusschen man en vrouw. Een groote dankbaarheid welde in haar op, dat
hij haar toch nog dát waard had geacht, waar een vrouw van léven moet, al is zij
nóg zoo groote kunstenares. Zij had zóó lang, zóó lang gehongerd, en nu was het
dan toch eindelijk weer gekomen....
Lief wilde zij hem toelachen om hem wat te helpen.
Zij dacht dat hij timide was.
Maar hij schrikte opeens weer van de vage grijns die haar lachen was, en die
over het hoekige, beenige gezichtje lange rimpels trok. En plotseling schemerde de
doodskop weer voor hem op....
Toch boog hij diep, voor het mooie, dat zijn ziel van haar genoten had, maar
zonder haar een hand te kunnen geven, enkel den hoed laag afnemend.
En ging zwijgend heen....
Den volgenden dag was het Zondag, en 's avonds was er eene ‘réprésentation à
prix reduits’ van ‘Faust’. Hij ging bijna nooit naar de opera op zoo'n Zondag-avond,
omdat het publiek hem dan te veel irriteerde, de poenige winkeliertjes, die nu óók
eens Stalles wilden zitten, kruideniers en geldschietertjes, die over het rood fluweel
geleund van de balustrade, zich afficheerden in de loge eersten rang. Maar de drang
om d'Ary weer te zien in de glorie van haar kunst, was hem te sterk, en tegen half
elf liep hij de opera binnen, en vond nog een klepstoeltje open.
Toen de wiegingen van de walsen uit het eerste deel van de Walpurgis-nacht
voorbij waren, zweefde Blanche d'Ary opééns als een wondere verschijning van
droom voor zijn ziel. Zij was lucht als een ranke, roze vlinder, áánwiekend tusschen
de witte bloemen van het ballet, nu hièr even weifelend, dàn daar, met zachtgewiegel.
Hij zag, hoe haar oogen èven zoekend door de zaal gingen en, opeens hem
vonden. En toen voelde hij, hoe haar blik het hem zeide: ‘Nú dans ik voor joú, voor
joú alleen.’
En ze lachte tegen hem, zoo beslist tegen hèm, dat de menschen naar hem keken.
Maar nú was haar lach geen grijns meer, maar het vriendelijk wenken van een
ziel. Haar gezichtje was ook heel niet hoekig of
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beenig meer, door het wonder van savante grime en rouge en poudre-de-riz, en
door het grooter wonder van den glans, dien haar kunst er over deed stralen. Het
was zacht-roze en liefelijk als het gezichtje van een bloem. En Henri, verwonderd,
vroeg zich af, of het haar innigste ziel was, die in deze suprême momenten van
kunst-uiting door haar droeve lichaam kwam schijnen en het verheerlijkte tot die
teêre, edele gratie, die van de reine engelen is.
En nu was het alles voor hèm alleen, wat haar vlugge voeten zeiden, wat haar
ranke, slanke lijf wenkend bewoog, wat haar blanke armen gebaarden. Zij danste
van vreemde, wondere dingen, op de weenende wiegingen van de wals, sleepend
en langoureus op lange, gerekte rythmen, of roerloos uitgestrekt, in alleruiterste
spanning, met hooggerekte armen, op de teerheid der teenen rustend, of
wild-onstuimig met óp-gespring van puntige pirouettes in de lucht. Zij scheen geen
zwaarte meer te hebben, en ook geen materie meer te zijn, enkel een luchtige,
vluchtige wolk schoonheid van roze-en-blank, die wuivend bewoog voor zijn ziel,
een wezen van licht en glans en rythme en muziek, wiegelend in teere, aetherische
sferen.
Een trots zwol in hem op, dat dit voor hèm was, voor hèm alleen, met een groote
dankbaarheid, dat zij dit mooie had gegeven aan zijn lichtloos, eenzaam leven. Zóó,
als zij dáár nu voor hem zweefde was zij als een mirakel, aan zijn zìel gedaan, in
een sfeer van aetherischen droom, vèr buiten de harde werkelijkheid der dingen.
Nog warm van de mooie emotie wachtte hij haar op na de vierde acte, aan den
uitgang voor de artiesten in het Schouwburgstraatje.
O! het nietige, tengere figuurtje, bleek en mager, dat hem tègentrad! Maar hij zag
nog wat van den glans van het wonder van zooeven òm haar, en zeide enthousiast,
haar hartelijk de handen drukkend:
‘Maar u bent subliem geweest van avond! O! ik dank u, ik dank u voor al het
mooie, wat ik weer door u gevoeld heb!’
Een glans ging over haar hoekig gezichtje, een glans van geluk, niet om haar
kunst, maar om haar vrouw-zijn, dat zij door zijn woorden gestreeld dacht.
En zij zeide, warm en simpel.
‘Ja, ik heb erg mijn best gedaan.... Puisque ce fût pour vous, pour vous seul que
je dansais!’
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Zij nam zijn arm, vond hem nu voortaan haar cavalier, omdat hij haar op had gewacht,
zooals een amant dat nu eenmaal doet, en er was iets zich-gevends, ook iets in
bezit nemends in de wijze, waarop zij haar arm in den zijne legde. Het was jaren
en jaren en jaren geleden, dat zij dat intieme gekend had, en zij voelde zich tot hem
aangetrokken met al de innigheid van een vrouw, van een fransche vrouw, die lang
heeft ontbeerd wat voor haar het eigenlijke leven is. Zóó enthousiast en bewonderend
als hij had nog nooit iemand tot haar gesproken, en dit warme, opeens oplichtend
in haar koude, donkere leven, deed haar horizonnen zien van onuitsprekelijke
zaligheid, opschemerend aan de toekomst. Zij vroeg hem, om nu niet met naar het
Café de l'Opéra te gaan, waar al de andere artiesten kwamen, maar ging met hem
naar het kleine cafétje van Oud-Holland in de Pooten, stil met hem in een hoekje,
ongezien.
En daar vertelde zij hem weer van haar leven, van haar studie, van haar kunst.
Nu en dan, in het vuur van 't gesprek, vatte zij zijn hand, of legde háár hand op zijn
knie, maar hij sloeg er geen acht op, bemerkte er ook niets van, te ver van de sfeer,
waarin haar gevoel voor hem leefde. Hij voelde hoe langer hoe meer medelijden
met haar om haar treurige, eenzame leven. Zij was nog nooit buiten den Haag
geweest, en had nog nooit iets van Holland gezien. Niet eens Amsterdam, en dat
zou ze toch zoo graag eens gezien hebben. Maar met wien moest ze gaan? Ze hád
niemand.
Toen vroeg hij, lief, of hij dan eens haar cavalier mocht zijn, en hij haar Amsterdam
mocht laten zien. Wilde zij eens een dagje met hem meê naar Amsterdam?
Verrukt keek ze hem aan, verrukt en verrast. Want in haar ideeëngang van
fransche vrouw beduidde dit nog iets méér dan enkel maar een bezien van
merkwaardigheden en straten en pleinen, maar wilde dit zeggen een dineetje samen,
en een 's avonds uitgaan, en samen overblijven, in een nid bien doux, ergens in
een goed Hôtel. En ze bloosde van ontroering bij het idee, het bloed haar stijgend
naar hals en wangen.
Hij schreef dien blos aan enkel blijdschap toe over het pretje, en drong nog eens
hartelijk aan, daarbij haar hand vattend, en die drukkend, als van een vriendin.
Ze zag hem diep in de oogen, en ze zei ja, heel graag zou ze
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meegaan, en hij was bien aimable en très gentil voor zoo'n pauvre petite danseuse
als zij maar was. En hij wist niet dat zij zich daarmede heelemaal aan hem gaf, naar
lichaam en ziel, en had geen vaag begrip wat hij ineens geworden was in haar leven,
en geen voorgevoel zeide hem, dat deze vrouw hem liefhad, die er zich niet kon
indenken eene ander, apart wezen te zijn dan de kunstenares, die hij bewonderde.
Toen hij haar naar huis bracht, kuste hij haar weder de hand, eerbiedig, denkend
om het wondere visioen, voor hèm opgeschenen, een paar uur geleden, en zij dacht
dien kus, nog wat verlegen, nog wat weifelend, de schuchtere voorbode van andere,
gloeiende, hartstochtelijke, waarnaar haar vrouw-zijn, leeg-gehongerd, weer
smachtte, nu een man, sterk en groot, in haar leven was gekomen.

IV.
Den volgenden dag schreef Henri aan zijne vriendin, van Eeten's vrouw, Natascha,
dat hij gauw eens met d'Ary in Amsterdam over zou komen, en of zij het niet aardig
zou vinden, als hij Blanche eens aan haar voorstelde. En zij schreef hem terug, met
die poëzie, die het innigste was gebleven van haar slavische natuur, hoè
verburgerlijkt zij ook was in haar zittende, vadsige leven van wèlgestelde bourgeoise.
‘O ja, breng de fee d'Ary toch bij mij. Dan zal ik de doode bloemen van mijn ziel
misschien weer op zien bloeien.’
En Natascha eindigde haar brief met een uitnoodiging, om dan 's middags met
Blanche d'Ary te komen dineeren.
Toen stuurde hij Blanche een petit mot à la poste, dat hij haar den volgenden
morgen om half elf zou komen halen. Het was dan toch Dinsdag, dan was er geen
opera, en de repetitie moest zij dan maar eens mankeeren.
Nauwelijks had hij dien ochtend de bel laten overgaan of Blanche stond al voor
hem. Hij schrikte van haar, zóó kwam het vale, gele van haar teint spookachtig uit
in den morgen. Zij had nu lichtgrijs aan, wat haar ganschelijk niet stond. Maar hij
was sterk en liet zijne teleurstelling niet bemerken. Hij dacht om het mooie wonder
dat de ziel van die vrouw met dat nietige lichaam kon doen gebeuren, en wist een
vriendelijken groet te zeggen, waar een lief compliment in lag.
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In het rijtuig naar 't station vleidde zij zich zachtjes tegen hem aan, en hij voelde dit
als de vertrouwelijkheid van een vriendin, die een vriend vond in haar eenzaamheid.
In den trein troffen zij de wagon vol menschen, zoodat zij slechts konden spreken
wat banale woorden over weêr en tijd, en zij zich bezig hielden met de Figaro en
het Petit Journal.
Even zag hij, dat zij een klein handvaliesje had medegenomen, maar hij dacht er
verder niet eens over na, waartoe dat noodig was, voor zoo'n kort overstapje, heen
en terug op één dag naar Amsterdam.
Zij déjeuneerden bij Van Laar in het bovenzaaltje. Een paar glazen Champagne
brachten een blos op haar bleeke gezicht, die het veel vermooide. Haar gebaren
werden er levendiger van, met iets van de nerveuze bewegelijkheid van als zij
danste. En zij amuzeerde zich verder als een verraste kleine ouvrière uit Parijs, die
uit is. In het Panopticum stond zij verbaasd over de mooie poppen en rilde zij van
de moordenaarsgezichten in de gruwelkamer, en in Artis genóot zij van het voederen
der beesten met rauwe, lillende bonken vleesch van paarden. Er was iets kinderlijks
maar ook iets doms in haar genieten, dat hem charmeerde, maar soms ook innerlijk
hinderde. En hij vroeg zich af, of de ziel van deze vrouw dan sliep in het gewone,
dagelijksche leven en alléén maar kon gewekt worden door muziek. Stond zij dán
alleen op, de mooie ziel van Blanche d'Ary, als de rythmen van 't wuivende ballet
haar riepen, om dàn haar schoonheid te doen stralen in kleur en lijnen en van haar
nietige lichaam te maken een wiegend wonder van licht en luchtig moevement?
Die gedachte sterkte hem tot geduldig verdragen, en áldoor, onder 't zeggen van
onbeduidende, vluchtige woorden over voor hem onreeële dingen wist hij: ‘die ziel
is in haar, en die ziel heb ik lief al slaapt zij nu. Haar lichaam is toch maar het broze
omhulsel, dat een edelsteen bewaart van een ondóófbaar licht’....
En dit denkbeeld vervulde hem met zulk een zuivere vreugde, dat het hem moed
gaf, om óók gewoon met haar te zijn, en vriendelijke, aardige dingen tegen haar te
zeggen, somtijds met wat luchtige galanterie, waar hij wist dat fransche vrouwen
van hielden. Maar hij vermoedde niet, wat voor háár die vage woorden beteekenden,
en hoe diep zij haar innige zijn ontroerden, met een gloed, dien hij er niet in wilde
leggen. Want juist die dingen, die
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voor hèm maar vriendelijk, onreeël gespeel waren, een menuet van louter courtoizie,
waren voor háár wondere werkelijkheden, diep van wezen.
Toen het tegen half zes liep ging hij met haar naar het Sarphatipark, waar zijn
vriend Van Eeten woonde. Natascha deed hem zelf open, en zij omhelsde Blanche
d'Ary als een vreemde in een ver land, die opeens een landgenoote ziet. Zij was
eene Russische en Blanche een Française, maar zij kwamen beide uit het ééne
land van rythme en wieging en muziek, dat voor een echte danseuse eeuwig het
vaderland zal blijven. En Henri dacht om het paard, diep in de mijnen, in Zola's
‘Germinal’, dat jaren en jaren in 't donker heeft dóórgesjouwd een treurig, eentonig
leven, en nu inééns aan het nieuwe paard de wei ruikt, en de vrijheid, en het licht.
Blanche werd in de salon ontvangen als de vorstin die zij was, door de kunst van
haar onbewuste ziel. De tafel, schitterend van het zilver en kristal, was bedolven
onder bloemen, de bloemen, die een onbevoegd publiek haar nooit had gegeven
in een luidruchtige, helle zaal, maar die nu, in de intimiteit van vrienden voor haar
opbloeiden, die haar kunst begrepen. En nu kwam dit mooie vreemde, dat Natascha,
die geen fransch sprak en Blanche, die geen russisch kende en geen hollandsch,
elkaar niets konden zeggen in woorden, en elkaar toch begrepen.
Eerst liet Natascha haar door Van Eeten en haar vriend zeggen, hoe heerlijk zij
haar kunst vond, en hoe zij verrukt was over haar prachtige dansen, maar toen
begon zij het zelf te uiten, langzaam, met gebaren, en lichte wendingen van hoofd
en lijf. Natascha had vroeger véél in pantomimen gedanst, en wist de beteekenis
van het stamme, sprekende gebaar. Zóó beduidde zij toen aan Blanche haar
bewondering. En het was charmant om te zien, hoe Blanche haar wenken dadelijk
voelde, hoe zij ze beantwoordde, zwijgend, met vage handbeweging, met lichtelijk
wiegen van haar hoofd. Nu en dan neuriede Natascha er een wijsje bij van een wals
uit een ballet, dat dan in Blanche begon na te zingen, en het rythme wekte in haar
ziel. Henri stond verbaasd, hoe dan ineens een glans over haar gezicht ging, die
het verheerlijke en al het hoekige wegnam, en hoe haar spichtige lijf opeens een
gracieuze ronding kreeg, als onder de spanning van haar ziel, en een vage trilling
het omrilde, als van een vogel, die zijn vlucht gaat
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nemen. En vol vreugde dacht hij: ‘Zie je nu wel, zie je nu wel haar ziel, die even
wakker wordt, haar ziel, die louter rythme is en muziek?’....
Het diner was uiterst exquis, en Blanche genoot er van als de Parisienne, die zij
in den grond altijd was gebleven, in al haar misère van onthouding en gebrek. Fijne
spijzen en geurige wijn en kleurige bloemen passen bij de teedere gratie van een
eerste danseuse, die in luxe thuishoort en licht. De weelde van de tafel met dien
overvloed van bloemen, de telkens herhaalde woorden over haar kunst, die met die
bloemen geëerd werd, deden haar warm aan, omdat zij voelde dat zij van menschen
kwamen, die haar begrepen. Het was een eindelijke huldiging van haar kunst, na
jarenlange miskenning van niet-begrijpen, des te dierbaarder, omdat zij thans zoo
intiem aan haar geopenbaard werd, tusschen vrienden.
Maar de vrouw in haar, ‘la femme’, voelde dit alles veel dieper dan de kunstenares,
die te groot en te echt was om er niet buiten te kunnen, en zij had niet door fijne
ziele-cultivatie geleerd, die twee te scheiden. Zij vond die hulde aan haar kunst
vanzelf ook hulde aan de vrouw, en die was haar enkel gewijd door de erkenning
van den grooten, sterken man die thans naast haar zat, en die het eerste van allen
had begrepen. Al die hartelijkheid, al dat streelende om haar heen, al die huldigende
bloemen kwamen toch eigenlijk door hem, man, tot haar, vrouw, en zij voelde zich
overgelukkig, en zou hem omhelsd hebben van dankbare liefde, als de anderen er
niet bij waren geweest.
Na haar jarenlange eenzaamheid van arme en versmade vrouw was dat diner,
in een warme, luxueuze salon, met vrienden, die haar huldigden, met een man naast
zich, die haar had uitverkoren, als een droom uit een sprookje, en zij voelde zich
als overgevoerd in een nieuw, licht land, waar alles heerlijkheid was en erkenning
en zoete belofte. Met de fonkelende, gouden champagne voelde zij de verukking
nog branderder in haar doorstroomen, en het was haar, of haar dorre, dorstende
leven opeens was opgeheven tot een gloed van pracht, waarin een groot geluk
straks voor haar zou verschijnen, als een apothéoze. Henri zag vol vreugde het
plezier op haar wangen gloeien, en haar blijdschap om de erkenning. En hij had
meer menschen willen hebben, nog honderden, duizenden, en nóg meer schittering
van licht en
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kristal, en nóg meer bloemen, regens van bloemen, wolken van witte en roode
bloemen duizelend om haar neer, om haar te huldigen, die droeve vrouw van het
leven, die haar ziel zoo schitterend kon openbaren in wonderen van rythme en
kleuren en muziek....
Hij stond op, tikte aan zijn glas champagne en uitte nog eens in gloeiende
bewoordingen zijne bewondering voor haar kunst. Toen hief hij hoog den
schuimenden kelk, en riep haar toe:
‘A la plus belle, à la plus noble, à notre noble danseuse noble!’
Zij bloosde, confuus, want enkel de vrouw in haar had het verstaan: ‘la plus belle’,
die heerlijkste woorden voor een vrouw, komende van den man, zóó innig voor haar,
dat zij ditmaal niet eens geroerd was door het edele van ‘danseuse noble’. Anders
was dit altijd een trots voor haar geweest, dit ‘danseuse noble’, in tegenstelling met
de travesti en de tweede danseuse, en de corypheeën, die waren voor haar als het
plebs was voor den adel.
Den geheelen verderen avond, waarin Van Eeten en Natascha zich uitputten in
attenties en hartelijkheden voor hun gast, ging in een roes van blijdschap voor haar
voorbij. Natascha vroeg haar, door Henri, om van haar leven en haar kunst te
vertellen, en hij moest alles voor haar vertalen, als een goede tolk, wat Blanche
hem er over zeide.
Opeens zag Henri op de pendule, dat het halftien was. Het werd nu tijd, wilde hij
den trein van kwart over tienen naar den Haag nog halen. Hij gaf Blanche een stillen
wenk, om haar te doen opstaan en afscheid te doen nemen.
Verheugd zag zij hem aan, denkende dat hij nu alleen met haar wilde zijn, en
verlangde, haar in zijn armen te sluiten.
En toen zij met hem op straat stond, vroeg zij naïef: ‘Où allons-nous maintenant?’
‘Maar naar den trein!’ antwoordde hij verwonderd, ‘hoe dom, om te vergeten een
rijtuig te bestellen! Nu moeten we den trem maar nemen, die daar net aankomt.’
En zij dacht, dat hij haar het gênante van een hôtel wilde besparen, dat hij daarom
liever naar den Haag terugging, waar hij wel eigen apartementen zou hebben, zijn
‘garçonnière’, waar hij haar heen zou brengen, intiem en gezellig, voor hun eerste
nuit d'amour.
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In den trein bleef zij zijn hand in de hare houden, en hij waardeerde dit als iets liefs,
van een vriendin, die hem goed wilde en zich vertrouwd bij hem voelde. Zij zat zóó
nietig en povertjes naast hem, met haar mager lichaampje zóó onvoordeelig in haar
grijze, wat afhangende costuumpje, dat geen oogenblik het idée van iets anders
ook maar even in hem ópkwam.
Zij troffen een ledige coupé, een paar minuten vóór het vertrek van den trein.
Zenuwachtig keek zij telkens uit, of er niet andere passagiers in zouden komen, en
vroeg hem toen, om den conducteur te zeggen, dat hij hen alléén liet.... Hij begreep
dit als een gevoeligheid van haar, nu zij zoo gelukkig was geweest dien avond, om
niet uit haar prettige stemming te komen, en alleen te blijven, in de intimiteit met
een vriend, die haar begreep. Toen riep hij den conducteur, dien hij een gulden in
de hand stopte en iets influisterde. Een fluitje trillerde en de trein stoomde weg.
‘Enfin seuls!’ zeide hij schertsend tegen haar, zonder bedoeling.
Vertrouwelijk leunde zij tegen hem aan, waar hij in een hoekje van de canapé zat
geleund.
‘Oui! Enfin seuls!’ zuchtte zij, loom van aandoening, en liet haar hoofd op zijn
schouder rusten.
Hij dacht, dat zij moê was van het vele loopen dien dag, en van de opwinding van
het diner, met de pittige, pétillante champagne. Zij was zoo mager en teêr, met zoo'n
zwak, fragiel lichaampje, en kon er zeker niet goed meer tegen.
‘Ben je moe?’ zei hij, lief, haar voor 't eerst tutoyeerend, in zijn warme hartelijkheid
voor haar. ‘Wil je zóó wat tegen me me blijven rusten? Zóó hè? Zoo is 't gemakkelijk
voor je, hè? Is 't zóó goed?’
Zij vleide zich dichter tegen hem aan, haar hoofd nu van zijn schouder wat op zijn
borst zinkend.
‘O! hier is 't goed, hier is 't goed’, fluisterde zij innig, en bleef zóó, zwijgend, in
zaligheid verloren, tegen hem aangeleund.
Het licht, dat boven in de coupé brandde, was aan den kant waar zij zaten,
gevoileerd door de donkerblauwen kap van gaas, die neêr was getrokken; zij zaten
daardoor gansch in schemerdonker.
Hij keek eens op haar neer, waar zij, doodstil, tegen hem aanleunde. Hoe mager
en nietigjes was ze toch! Hij voelde bijna heelemaal geen zwaarte van haar. Met
één hand zou hij haar, als
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een teêr, broos ding hoog kunnen optillen, zonder inspanning. Zij hief het hoofd een
weinig naar hem op.
En hij schrikte.
In 't béétje schemerlicht dat in het donkere hoekje weifelde van de coupé was
haar gezicht van een vale lijkkleur, nu de blos door de Champagne weer was
geweken. Er was iets macabers in, iets van de grauwe grijns van den dood. O! dat
horribele vizioen van het Cabaret du Néant, die vrouw, langzaam vervagend in een
geraamte! Het was hem, of hij den grimmigen doodskop achter haar gelaat zag
dreigen. Scherp trokken de mondhoeken, fel staken de jukbeenderen uit, en puntig
boorde de kin door het luttele, vale vleesch. Zóó leelijk had hij haar nog nooit gezien.
En eene obsessie kwam over hem, alsof ze al dood was, als of eigenlijk een lijk
tegen hem lag aangeleund.
Stil, stil.... Als ze nu maar stil was.... Als ze nu maar niet bewoog....
Hij trachtte weêr te redeneeren, over het onzinnige van 't idee, het was immers
nonsens, het kwam immers alleen door 't vreemde, gevoileerde licht! Maar tóch
bleef de obsessie hem bevangen, en hoopte hij angstig, dat ze niet bewegen zou,
dat het niet naderbij zou komen, dat spookachtige, macabere gezicht, dat hem zoo
onbewegelijk aanstaarde.
Totdat de trein zijn vaart minderde, en met een schok stilhield.
‘Haarlem!’
Gelukkig! Door het roepen en het leven buiten was de obsessie even verbroken.
Hij hoopte heimelijk, dat er nu maar iemand bij in de wagon zou komen en hij dus
niet langer alleen zou blijven met het macabere lichaam naast hem.
Maar Blanche was opgestaan en liet haastig de gordijntjes neer aan den perron
kant, opdat de menschen daar zouden denken dat er een zieke in de coupé was.
‘Als ze ons nu maar alleen laten’ zeide ze.
En toen de trein weer in beweging kwam, vleide ze zich weer zacht tegen hem
aan.
Met de neêrgelaten gordijntjes, waardoor hij niets van buiten kon zien, was het
nog donkerder geworden, en eene benauwing begon hem te drukken, of hij ergens,
vèr weg, verloren lag, diep onder den grond. De obsessie kwam weer terug, heviger
dan
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te voren, en weêr voelde hij het huiverige van haar mager, hoekig lichaam tegen
hem aan, weer grijnsde de vale doodskop hem tegen uit het spookachtig geschemer
rondom.
Hij bleef maar doodstil zitten in zijn hoek. Hij voelde dat hij bang was, al trachtte
hij zich verstandelijk voor te redeneeren dat er geen reden toe was. Zij lag roerloos
tegen hem aangeleund, zonder te spreken, en weêr kwam het over hem, dat zij een
lijk was, een kille, koude doode, inert en slap.
Als het dan maar zóó bleef, in Godsnaam.... als ze nu maar niet verroerde, niet
naderbij kwam.... hij zou zich dan óók wel heel stil houden, en ééns was deze
funèbere reis dan toch gedaan.... Straks zou de toover wel weer verbreken, en alles
weer worden nuchtere, gewone werkelijkheid.... Hij trachtte zich er tegen in te zetten,
en zijn vrees belachelijk te vinden. Kom, kom, het was toch wèl een beetje te bar!
Hij was toch geen kleine jongen meer! Hij had misschien te veel champagne
gedronken, dát was het zeker. Die Jules Mumm, Extra Dry, die is koppig. Kom, kom,
hij zou eens wat zeggen, zij zat daar zoo stil.... En opééns kwam het hem bijna
komisch voor, die vrees van hem voor een nietig, krachtloos vrouwtje, en vond hij
het toch wel merkwaardig, al was het bijna droevig, dat daar nu dat luchtige, vluchtige
wezentje van rythme en glans, uit die vage, vreemde sfeer van wieging en muziek,
zoo héél dicht bij hem was. Dat maakte hem tegelijk ook weer een beetje in de war.
Want het kón toch immers niet, dat vreemde, dat ijle, dat teêre van droom.... en hier
dit magere, macabere wezen....
En toen gebeurde het, fel en onmeedoogend op zijn ziel en zijn lichaam, dat het
zweet hem uitbrak van verschrikking. De vale, puntige doodskop naderde, naderde
langzaam tot vlak bij zijn gezicht, hij voelde twee klamme handen om zijn hals en
een kus brandde op zijn lippen met een hartstochtelijken en toch killen gloed. En
hij hoorde haar liefkoozend fluisteren:
‘Oh je t'aime! je t'aime! Et tu l'aimes bien, aussi, n'est-ce pas, ta petite danseuse!’
Toen, eindelijk, begreep hij.
In een plotseling uitschijnend licht over alle dingen met haar in den laatsten tijd,
voelde hij, wat hij, onwetens, aan haar misdaan had, hij, zwevend in zijn aparte
sfeer van droomen en
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illuzies, zij, arme, hongerende vrouw, in de droevige realiteit van het leven.
Hij huiverde van afschuw onder hare omhelzing, maar een groot medelijden deed
hem zijn walging bedwingen, en het eerste wat hij zich bedacht was ‘Arm kind! arm
kind! Wat heb ik je nu aangedaan?’
Hij durfde het haar niet zeggen, dat zij zich zoo jammerlijk vergiste, hij kón haar
geen pijn meer doen, te bang om het bij te wonen, haar ontgoocheling, haar begrijpen
van haar nietigheid als vrouw, en haar droevige schaamte daarna van versmade
amante.
Hij sloeg een arm zachtjes om haar heen, en zij voelde niet het innige medelijden,
hoorde alleen het schijnbaar liefkozende toen hij, met de tranen in de oogen over
de désilluzie, die in die woorden lag, tegen haar zeide:
‘La voilà donc dans mes bras, la petite fée immatérielle des rêves!’
Hij kuste haar zacht op het voorhoofd, als een broeder kust een aardsche zuster,
en hij dacht om droomen, die droeviglijk vergaan, om schoone dingen van glans
die breken, om ijle dauwdroppen, éven schitterend in het licht, om witte wolkjes,
vaagvervliedend aan verre transen. Maar dadelijk daarna lichtte het weer glorieus
in hem op, dat het mooie in haar tóch even vlekkeloos schoon bleef en eeuwiglijk
in haar zou blijven leven, haar zuivere ziel van rythme en muziek, die zij zelve niet
bewust was in 't leven.
Hij liet zich haar kussen wèlgevallen, zijn huivering verbergende, en kuste haar
somtijds zachtjes terug, zonder hartstocht, zooals hij zou hebben gekust een dwaze,
àl te simpele zuster, die vreemde dingen zou hebben gedaan, maar tegelijk een
heilige voor hem was geweest. Hij voelde dat het wel het allerwreedste zijn zou, nu
hij het eenmaal zóóver bij haar had laten komen, om haar die laatste illuzie te
ontnemen, die hij zélf bij haar had opgewekt, de illuzie, van als vrouw nog voor een
man begeerlijk te zijn.
Maar voorzichtig, met zachte, lieve woordjes, nu en dan streelend over haar haren
en haar bleeke, magere gezichtje, bereidde hij er haar op voor, dat hij vanavond
absoluut geen tijd meer had, dat hij haar nèt even naar huis kon brengen, omdat
een zieke, allerbeste vriend hem wachtte, bij wien hij waken moest. Hij gruwde van
de leugen, van de lieve, vriendelijke woorden,
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die allen bedrog waren en veinzerij, maar hij kón het haar niet zeggen, wat de
waarheid was, en wat haar innigste gevoel vermoorden zou als een arm, weerloos
lam. En hij moest haar beloven van later, later, héél gauw, zoodrá hij maar éénigzins
vrij was, want ze kón nu niet lang meer buiten hem, ze zou niet meer kunnen slapen
en géén rust hebben, en ze zeide hem dat met die brandende, eerlijke, naakte
woorden van hartstocht, die de ziel van een vrouw evenzoo ganschelijk ontkleeden
voor een man als zij het haar lichaam voor hem doet, als zij eenmaal zijne amante
en maitresse is geworden. O! ze had van hem gehouden van het eerste oogenblik
dat zij hem zag, ze had er een rilling van gevoeld tot diep in haar lichaam, en vele
nachten was zij al wakker geworden, met bruuske schokken, verlangend naar zijn
omhelzing!
En hij hoorde dit alles aan, voorzichtig zijn physieken afschuw verbergend onder
haar kussen, met een groot medelijden weenend in zijn ziel, en diep verwonderd
over dat wreede, vreemde, dat twee menschen zoo dicht bij elkaar kunnen zijn, en
tegelijk zoo héél ver van elkaar af, elk in een andere sfeer, ongenaakbaarder voor
elkaar dan twee verre sterren....
Hij bracht haar in een rijtuig naar huis en moest haar nog omhelzen, en moest
haar dìt beloven, en dàt, en zag toen haar mager, nietig lichaampje de donkere,
steile trap opklimmen naar een bovenverdieping. Het rook er naar kool en duffe
dingen in de gang, en hij voelde zich verlicht, als van een zware benauwing, toen
hij weer alleen in de buitenlucht stond. Diep, diep haalde hij adem, en liep toen,
haastig, of hij iets afschuwelijks ontvluchtte, den weg naar zijn veilige, vertrouwde
huis....
Den volgenden dag stuurde hij haar een mand met groote, witte lelies, met een
brief van afscheid, voor goed.
Hij moest, voor dringende zaken, naar het buitenland schreef hij haar, en had,
den vorigen avond thuis gekomen, een telegram gevonden, dat hem riep. Daar zij
haar engagement voor het volgende jaar niet hernieuwd had, en hij wel een paar
maanden weg moest blijven, zou hij haar wel niet meer terug zien.
En hij schreef haar, dat zijne herinnering aan haar zou wezen wit en vlekkeloos
rein, als de lelies die hij haar stuurde. Wat hij voor haar gevoeld had, was altijd even
blank en even heilig geweest, als die kuische bloemen, die het symbool waren van
stille veneratie en vrome wijding.
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Zóó, hoopte hij, zou zij misschien wel voelen, wat zijn gevoel voor haar was geweest,
en als zij de blanke bloemen opnam, zou haar ziel het wel begrijpen, wat zijn ziel
alleen aan haar gewijd had in die fijne, teêre sfeer, waarin zij werd opgeheven door
haar kunst, als het rythme haar bewoog....
Maar tóch beving hem een groote weemoed, toen hij wegstoomde in de
Riviera-Express, naar het Zoele Zuiden, om weg te vluchten van háár, die zooveel
schoonheid had gegeven aan zijn leven.
Nu zou hij haar nooit, nooit weer zien, de wondere verschijning van droom, wuivend
en wiegelend als een fijne, veêren varen, waaierend op vagen adem van wind,
luchtig en vluchtig als een lichte, vlugge vlinder, vliegend van bloem tot bloem, in 't
roze-en-blanke kleurengetril van transparante vleugelen. En de fijne, reine rythmen
van haar ijle ziel, ze zouden zíjn ziel nooit weer rillend beroeren....
Hij wíst het, zìjn schuld was het, alles was zijn eigen schuld, dat hij dit schoon
nooit weer op zou zien schitteren in zijn eenzaam, donker bestaan, nu hij het
gewaagd had, dat stralende licht te naderen, dat daar ééns opschitterde uit verre,
vage sfeer.
En droevig prevelde hij in zich zelven, waar hij voortsnelde, wèg van de droeve
vrouw, die hij in de harde werkelijkheid had gevonden:
‘Het mooie, het reine, het fijne, daar moet je niet áán willen komen.... daar moet
je wèg van blijven.... dat moet voor je wezen ongenaakbaar en ver als een ster....
als een verre, heilige ster aan stille transen....’
DEN HAAG, Mei-Juni 1903.
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Vlaamsche volksspelen en vermakelijkheden.
Door Prosper van Hove.
I.
De wijze waarop een volk zich amuseert is zonder twijfel een der levende
manifestaties van de ethische ethnologie. Werken gaat niet altijd zonder dwang, men denke maar even aan het zwoegen der arbeiders in de groote fabrieken, - maar
het vermaak geschiedt meestal naar eigen keus, in ruime, weldadige, zelfstandige
vrijheid. Hier wordt de mensch, anders voortdurend gedrukt en gedwongen, weer
natuurlijk en zichzelf. Hij handelt instinctief en intuïtief, in zekere bewustheid van al
zijne genotsbehoeften. Hij is zijn eigen meester, en doet denken aan 't gelukkig dier
in volle vrijheid, dat, eenmaal bevredigd en verzadigd in alles wat het noodig heeft
tot zijn materieel bestaan, juist dàt aanwendt tot zijn genoegen wat de Natuur hem
heet te doen. Een verzadigde poes zal zich verlustigen met in een kringetje gerold
vóór de warme kachel te liggen snorren, een jachthond zal voor zijn plezier drijven
en speuren, een vogeltje zal zingen. Zoo ook gebruikt de mensch, - ontwikkelder
en ingewikkelder dier, - zijn helaas te zeldzame uren van vrijheid, om naar echten
aard, in werkelijk zichzelf-zijn, van het leven te genieten.
Dit genieten kan ontstaan uit sterke inspanning van geest of lichaam, even goed
als in lui-liggen-mijmeren of zich materieel te goed doen. De een zal zich amuseeren
met verzen maken of muziek spelen en de andere met sport en lekker smullen. Het
komt er niet op aan hoe het gebeurt, als het maar gebeurt uit eigen keus, in volle
vrijheid. Alleen dáárin zit de aard, de beteekenis, het karakter.
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Het eene volk amuseert zich veel meer en veel beter dan het andere. Er zijn bepaald
triestige naties, die niet goed weten wat plezier-maken is, en er zijn er andere,
pretmakende volken, die altijd klaar zijn om voor hun uren van vrijheid een of ander
feestje uit te denken. De Hollanders, b.v. met hun weinige volksspelen, zijn géén
pretmakend volk. De uitspatting van populaire vreugd loopt er doorgaans uit op
‘hossen’ en hoe uitbundig vroolijk ook in schijn, wordt dat al gauw eentonig. Er is
meer: de Hollandsche man uit het volk gaat vooral naar een kermis om iets te zien
of te genieten dat hem door anderen wordt aangeboden. De Vlaming daarentegen
neemt doorgaans zelf een zeer actief deel aan de spelen en vermaken die hem
amuseeren. Hij amuseert zich dus naar eigen keus. Het is dan ook wel zeker dat
pret en ‘leute’ voor onze goede Vlamingen geen ijdele klanken zijn.
Telkens, wanneer ik ze waarneem, in hun kermissen, spelen, optochten, en eetof drinkpartijen, doen ze mij weer denken aan de geweldige oude schilderijen van
Jordaens en Teniers. Zooals ze daar door die onovertroffen meesters van vorm en
kleur in al hun eigenaardigheid en humor zijn vereenigd, zoo zijn ze ook ongeveer
gebleven. Pas hun de kleederdracht van dien tijd aan, herschep in verbeelding hun
banale hedendaagsche interieurs in de praal en sierlijkheid van vroeger, en daar
zijn ze, de achterkleinzonen en dochters van hen die uit de paletten dier meesters
voor eeuwig in 't leven werden getooverd: de bloedrijke, gezonde eters en drinkers,
de gulle lachers en fuivers, de flinke, lustige kerels, die in wilde pret de kloeke
deernen met zich mee sleepten en desnoods overrompelden.
Een Vlaamsche boerenkermis! Al van den vorigen avond is alles in de weer. Het
huis wordt geschuurd en geboend (gekuischt noemt men dat), en de heele familie
komt onder de pomp. Een hoogste zeldzaamheid, dit laatste, want Vlaanderen met
zijn pittoreske huisjes en boerderijen, die er altijd zoo aardig gekleurd en frisch
geverfd uitzien, heeft maar onzindelijke bewoners. Maar op dien dag, - de kermis is alles zindelijk en frisch, en in hun allerbeste kleeren, de mannen met ronde
hoedjes, de vrouwen met schitterende linten in de mutsen, begeven de familieleden
zich ter kerk. Dat is ernst, en in diepe vroomheid wonen zij den dienst bij. Maar
nauwelijks is de hoogmis afgeloopen en komen zij buiten, of dadelijk begint de pret.
Een man staat op de markt, vlak vóór de kermiskramen, onder een groot,
schelgekleurd doek, waarop hij,
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luid roepend en schreeuwend, met een langen stok slaat en wijst. Het is de een of
ander ‘wreede moord,’ die daar in bloedige tafereelen op het doek staat afgebeeld,
en af en toe zingt hij met begeleiding van vioolgekras, door zijn schreeuwen heen
een paar coupletten, en tracht ter zelfdertijd de gedrukte liedjes te verkoopen, die
dan later, op den akker, en 's winters rond den haard zullen gezongen worden. Alle
kramen en herbergen rondom de dorpplaats zijn al propvol, en af en toe komen in
wilde vaart hijgende en zweetende, half aangekleede jongens en mannen door de
menigte gerend. Dat zijn de duivenliefhebbers. Er is een wedstrijd met postduiven,
ergens een verre vlucht uit Parijs, of Orléans, of verder nog, en elke duif die
‘binnenvalt’ wordt haastig gegrepen, in een linnen zakje gestopt, en met het zakje
tusschen zijn tanden holt de liefhebber zoo vlug als hij maar kan naar de herberg
waar de aankomst wordt geconstateerd. Men kan zich moeielijk een denkbeeld
vormen van den hartstocht welken een Vlaamschen jongen bij dit spel bezielt. Uren
reeds vóór de reisduif vermoedelijk aan kan komen, ligt hij op loer, peilend de lucht
met vorschende oogen, en hij herkent zijn vogel als het ware instinctmatig, al is
deze ook nog maar een haast onzichtbaar stipje in het hooge blauw. O! als hij nu
maar dadelijk wil binnenvallen! Bleek, met bonzend hart, zit de ‘duivenmelker’ op
zijn zoldertje te beven. De ‘pier’ (til) staat wijd open, en lekkere maïskorrels liggen,
als een gouden lokaas, daarbinnen gestrooid. Daar ‘valt’ de vogel, hij strijkt neer
op het dak. De ‘melker’ trilt en bidt. Meer dan eens heb ik ze hooren bidden: ‘Och
Heere en onze Lieve Vrouwe laat mijn duive toch binnen komen.’ En ik heb ze ook
van woede hooren vloeken en hun beest verwenschen, wanneer de duif, in
onuitstaanbaartergend-koerend-heen-en-weer-gedraai, vóór de opening der til bleef
dralen, en al den kostbaren tijd waarin de prijzen werden ‘afgespeeld’ verbeuzelde.
Maar het wordt tegen den middag, en de ‘overkomste’: familieleden en vrienden
beginnen in hun ouderwetsche chaises en in hun bruine karren met witte, vierkante
huiven, op te dagen. Naar huis, en aan tafel. Bovenvesten uit, broekbanden los,
‘binders’ van de schelgekleurde vrouwenmutsen los over de schouders, en nu maar
praten en blaken, en smullen en drinken. Het is pret, dolle, gezonde pret. De oogen
glinsteren en de roode gezichten zwellen van het lachen. Maar er is geen tijd te
verliezen: om drie uur
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begint de Koningschieting, om half vier de wedstrijd met blinde vinken, om vier uur
met zingende kanarievogels, om half vijf met niet zingende kanarievogels, en dan
1)
nog de prijskampen van ‘jassen’ (kaartspel) en van bollen ; en verder wedrennen
met paarden, mastklimming, kuipkessteking, pap-en-stroop-eting, zaklooping voor
mannen, en zaklooping voor vrouwen.
2)
Weer is het dorp propvol. Rondom de gaaisprang, die midden op een ‘meerselken’
(stuk weiland) staat, zijn de handboogschutters al druk bezig. Om de beurt staan
ze krom op zij gebukt, den boog gespannen, den pijl gemikt, één oog open, één
oog dicht. Hoog in de lucht op de ijzeren pyramide staan de houten vogels met hun
witte en roode veerbossen in het zonnig blauw te schitteren. De pijl snort weg, rakelt
door het klinkend ijzer, vliegt stuk, of treft een ‘gaai’ die sierlijk neer komt fladderen.
De hoogvogel, klein en verguld, ver alleen staande op de fijne uiterste spits, draagt
een vederbos van wel een meter lang, sneeuwwit, met aan top de zwarte, gele en
roode kleuren van de Belgische vlag. Het is ook haast een nationale triomf voor wie
hem afschiet, want die wordt voor één jaar tot koning van de handboogmaatschappij
uitgeroepen. Treft hij die buitengewone kans drie achtereenvolgende jaren, dan is
hij keizer, en betaalt zijn leven lang geen inleggeld meer in de prijskampen, noch
contributie in de societeit.
Daar valt de trotsche vogel. Luide hoezee's galmen op, en de overwinnaar wordt
in triomf rondgedragen. Men tilt hem op een paard, slaat hem een driekleurige sjerp
kruiselings over borst en schouder, en zoo, met pijl en vogel in de hand, wordt hij
triomfantelijk, door al de andere boogschutters gevolgd, onder tromgeroffel rondom
't dorp geleid.
Daar zijn de andere spelen volop aan den gang. In het donker achterkamertje
van een herberg zitten de liefhebbers van den prijskamp met blinde vinken om een
tafel. Midden op die tafel staat een akelig somber klein kooitje, dat slechts door één
enkel

1)

2)

Het meest verspreide Vlaamsche spel onder de plattelandsbevolking. De concurrenten trachten
zware houten schijven op in den grond geboorde staken te recht te doen komen, en er om
de beurt, met handigheid of met geweld, elkanders projectielen weer af te gooien.
Een hooge mast, met aan top een ijzeren, in spits uitloopende pyramide vol punten, waarop
houten vogels met veêrbossen (gaaien) vastgeschroefd staan.
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heel klein tralieluikje wat schemerig licht naar binnen laat. Achter dit tralienet zit,
vaag zichtbaar in 't halfduister, het blinde vogeltje. Met de gloeiende punt van een
breinaald werden destijds de helder glinsterende paarlenoogjes doodgebrand.
Vroeger zong het vinkje gelijk alle vinkjes, maar sinds het geen oogen meer heeft,
laat het haast onophoudend een allerdroevigst gekweel hooren, iets dat van heel
diep en verre schijnt te komen, een zóó innigdroef en melancholisch
‘tsjietsjietsjietsjietsjieslewiet’, dat het, als een benauwende obsessie, blijft hangen,
in den geest van wie het eenmaal gehoord heeft. Dat treurig gezang heeten de
liefhebbers ‘slaan’ en 't vogeltje dat het grootste getal keeren zijn klagend geluid
laat hooren in de door den wedstrijd bepaalde tijdsruimte, wint den eersten prijs.
Twee mannen, die als jury fungeeren zitten met het horloge in de hand de ‘slagen’
op te tellen en die met een krijtje op de tafel aan te streepen. De eigenaar van 't
vinkje wakkert dit tot zingen aan door met den mond zijn gekweel na te bootsen, en
onophoudend galmt het triestig ‘tsjietsjietsjietsjietsjieslewiet,’ zóó vlug soms, dat de
mannen het bijtijds niet kunnen optellen. Het is vooral in zuidelijk Vlaanderen, in de
lieve pittoreske streek van Teirlinck en van Streuvels, dat dit barbaarsch vermaak
het meest geschiedt. Voortdurend hoort men daar het droevig gekweel, dat er als
't ware in de lucht schijnt te zweven, en boven de boogdeuren van ontelbare huisjes
en boerderijen hangen de sombere, kleine, groen of bruingeverfde kooitjes met het
klein tralieluikje, waarachter men, in treurig schemerlicht, het gemskleurig gorgeltje
van 't klagend vinkje op en neer ziet gaan.
Tot dezelfde streek, hoewel iets meer speciaal Westvlaamsch, behooren ook de
hanegevechten. Het heet dat ze van rechtswege verboden zijn, en dat veldwachters
en gendarmen er het oog op houden, maar het baat al heel weinig. De liefhebbers
hebben doorgaans een heimelijke afspraak met elkander en wijl het gevecht in die
of die herberg heet plaats te zullen hebben, komen zij ergens op een afgelegen
gehucht in een of andere boerenschuur bijeen, en leveren er zich meestal
ongestoord, verre van veldwachters en gendarmen die hen elders zoeken, aan hun
genoegen over. De twee verwoede beesten, met stalen of zilveren sporen gewapend,
vliegen blindelings, in een kleine, met matten afgezette ruimte op elkander af, en
vechten het uit tot een van beide dood blijft liggen. Omheen staan de liefhebbers
te kijken en de hanen
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op te hitsen. Er wordt druk gewed en de zilverstukken rinkelen binnen in de mat.
Emile Claus, onze beroemde landschapschilder, heeft vroeger, op een doek van
kolossale afmetingen, dit wreedaardig volksvermaak treffend afgebeeld.
Ook de wedrennen met boerenpaarden en rijtuigen, behooren tot de meest geliefde
Vlaamsche dorpsvermaken. Geen boerenzoon of hij droomt van met zijn dik zwaar
ploegpaard eens een eersten prijs te winnen. Er is o.a. een koers, genoemd
eierkoers, omdat de concurrenten moeten trachten met de wielen van hun rijtuig de
hier en daar op hoopjes zand gelegde eieren stuk te rijden. Een groote handigheid
in het mennen is vereischt om dit spel behoorlijk uit te voeren.
Een ander, echt populair spel, dat vooral de mindere plattelandsche volksklassen
in verrukking brengt, is het zoogenaamde ‘papeten.’ Twee mannen zitten
geblinddoekt, op een soort van estrade midden op de dorpplaats, om een tafel waar
een groote kom met witte pap op staat. Om de beurt scheppen zij met een houten
lepel uit de kom, en trachten daarmee, reikend over de tafel heen, elkander's mond
te vinden. Zoodra de lepel tegen iets aanstuit keeren zij hem om. Nu eens komt de
pap te recht in de haren, dan in den hals, dan in de oogen, tot groot genot der
joelende volksmenigte, die om het schouwspel heen krioelt. Hoogst zelden komt
de lepel aan den mond te recht, zoodat de beide mannen weldra vies-druipend zijn
van vette, kleverige witte pap. Dan wordt een kom gebracht die vol is met dikke
stroop. Op den bodem ligt een onzichtbaar tweefrankstuk, en dit moeten de
concurrenten er met de lippen trachten uit te halen. Om de beurt duikelen de vieze,
met witte pap bezoedelde koppen nu in het dikke sap, en komen er na een oogenblik
glimmend-bruin-afsijpelend weer uit. Het volk gichelt en schatert van de pret. Eindelijk
haalt er een het zilverstuk tusschen zijn grijnzende tanden naar boven. Wild gejuich
en applaus. Dan brengt men een derde diepe kom, die gevuld is met dons en kleine
veertjes en waar ook een tweefrankstuk op den bodem in verborgen ligt. Nu duikelen
de walgelijke tronies in de veeren en als gedrochtelijke beestenkoppen komen zij
er weer uit. Het spel eindigt doorgaans met een wederzijds elkaar begieten en
bestrooien met alles wat nog in de kommen overblijft, en eindelijk springen de
concurrenten naar beneen en stormen door het schaterlachend gepeupel, dat wild
hollend
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en gillend uit vrees voor aanraking en gezoen uit elkaar stuift.
Maar ver in de straat weergalmen tromgeroffel en klaroengeschal, en statig komt
de dorpsmuziek opdagen, gevolgd van al haar eereleden. Een joelende en dansende
jongens-en-meisjes bende loopt vooruit, met moeite door den veldwachter, die heel
plechtig in zijn grijs-groen pak met getrokken sabel aan het hoofd stapt, op
behoorlijken afstand gehouden; en achter het driehoekig vaandel met zijn
schitterende en rinkelende medaljes, dat hoog en trotsch gedragen wordt, stappen
op maat de spelende muzikanten. De opgebolde-en-geblazen wangen zijn
purperrood, de oogen lijken uitgepuild van inspanning, de instrumenten staan als 't
ware dreigend tegen de monden aangemikt, gelijk glinsterende wapens.
Oorverdoovend schetteren de tonen, met af en toe ontzettende wanklanken, die er
als aan scherven gegooide glazen en borden doorheen rinkinkelen. Daar komen
ze aan een herberg. Zij scharen zich spelend in een halve rondte, met het vaandel
op zij, om de eereleden door te laten. En één voor éen stappen dezen naar binnen,
de zwarte ruggen rond, de ouderwetsche hooge hoeden achterover, diep
doordrongen van hun gewichtige rol in deze plechtigheid. Als het deuntje
uitgeschetterd is dringen ook de muzikanten in de reeds propvolle herberg, en zoo
gaan ze van de eene naar de andere, overal ‘potjes bier of druppelkes jenever
pakkend.’ Het wordt op den duur wel een eigenaardige symphonie die men te hooren
krijgt. Nu en dan valt een der spelers ‘er uit’ en onder grinnikend gelach der
toehoorders wordt het stuk dan door de anderen toch maar voortgespeeld, als 't
ware met gaten en holten er in. Maar dat komt er ook niet op aan; het is toch de
muziek, de goede, ouderwetsche, die al jaren en jaren zoo speelt, en bij de kermis
thuis hoort. Jammer alleen dat men nergens meer dansen kan. Vroeger mocht dat
wel, maar nu niet meer. Meneer de pastoor heeft dit volksvermaak als ‘onzedelijk’
verboden. Moest men zijn verbod durven trotseeren, dan zou hij er den volgenden
zondag in de hoogmis op preeken, en het huis of de herberg waar men den dans
zou hebben toegelaten, zou er weldra leelijk op materiëel gebied de noodlottige
gevolgen van dragen.
Maar het wordt avond, en langzaam verlaten boeren en boerinnen de kermis om
naar huis hesp (ham) en rijstpap met eierkoekboterhammen te gaan eten. De
‘overkomste’ neemt afscheid tot een volgende gelegenheid, en in de gouden
schemering, langs de
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blonde wegen tusschen 't rijpe koren, trekken de overblijvenden naar de verre oasen
van groen, waar de mooie boerderijen en de heerlijke boomgaarden zijn.
Ja, het is wel jammer dat de Vlaamsche boeren en boerinnen niet meer mogen
dansen. Nu toch, in de avond-eenzaamheid der hooge korenvelden, gebeuren er
dingen die meneer de pastoor strenger moet afkeuren dan het gearmd rondzweven
der paren in een danszaal. De bewijzen daarvan zijn herhaaldelijk geboekt op zekere
registers van den burgerlijken stand, telkens een drie kwart jaars na de kermis. Maar
ach! elders gebeurt dat ook wel, en het behoort eigenlijk bij het gezond, bloedrijk,
sensueel natuurmenschelijk en pretmakend temperament van 't Vlaamsche volk.
Tòch is het jammer dat meneer de pastoor het dansen op de Vlaamsche
boeren-kermissen verboden heeft....

(Wordt vervolgd).
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Literatuur.
U i t Z u i d -N e d e r l a n d :
GUIDO GEZELLE, Rijmsnoer I. Amsterdam, L.J. V e e n .
HERMAN TEIRLINCK, Het stille Gesternte. Bussum, C.A.J. van D i s h o e c k .
POL DE MONT, De Amman van Antwerpen. Haarlem, V i n c e n t L o o s j e s .
Een der redacteuren van Vlaanderen, de heer Aug. Vermeylen, heeft in twee
opvolgende afleveringen van dat tijdschrift op welsprekende wijze gepleit voor de
vrijheid van zijn landgenooten om hun eigen kunsttaal te gebruiken. Er is in zijn
pleidooi maar éen ding wat ons verwondert, nl. dit: dat het nog noodig is. Dat er in
werkelijkheid nog zoo bekrompen en doctrinaire literatoren gevonden worden, tegen
wier vooroordeel hij moet opkomen; die meenen dat er ooit een taal voor goed in
een woordenboek volledig kan geïnventarizeerd worden, en aan die inventaris een
sanctie gegeven zoodanig dat ieder zich nu met dien voorraad maar redden moet;
die zeggen: hier heb je De Vries en Te Winkel, als ik in uw werk een woord vind dat
in die lijst niet voorkomt, dan is dat uit den booze, en als gij u aan 't gebruik van veel
diergelijke woorden schuldig maakt, dan ban ik u uit de rangen der Nederlandsche
schrijvers en verwijs u naar.... Ja waarnaar wel?
Is er grooter miskenning van kunst en kunstenaar mogelijk, dan den laatste het
recht te ontzeggen om zich zijn materiaal te kiezen naar persoonlijke behoefte? Er
is immers niets wat voor den kunstenaar meer noodig is dan vrijheid in de wijze
waarop hij zijn werk verrichten wil? Natuurlijk dient hij vóor alles te toonen dat hij
kunstenaar is, en is zijn vrijheid geen vrijbrief voor machteloozen
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en knoeiers om op gansch onartistieke wijze onze goede taal te verhanselen, om
zelf woorden te smeden waar zij in hun onkunde meenen dat ze in ons zoo rijk
vocabulair ontbreken. Maar waar hij als Gezelle, als Streuvels en Teirlinck het bewijs
van fijn en artistiek taalgevoel geleverd heeft, daar hebben wij aandachtig toe te
luisteren en zullen we, ons eenige inspanning gevend, telkens en telkens weer
bewonderen een eigenaardig, kernig woord, een typige, kleurrijke uitdrukking, zullen
we een nieuw verband voelen tusschen de taal van Maerlant en de onze, zullen
we, zonder die woorden en uitdrukkingen domweg te rukken uit hun milieu waar ze
éen zijn met volk en volksleven en ze ons toe te eigenen, toch ons Nederlandsch
rijker voelen worden en grooter, als werd er aan ons geestelijk land een nieuwe
provincie toegevoegd, waar zorgvuldig schatten bewaard werden, rechtstreeks
herkomend van gemeenschappelijke voorouders.
Nieuwe woorden invoeren door woordkunst.... Maar is het ooit anders gebeurd?
En zijn er niet de eeuwen door telkens ketterijen geconstateerd, die later als illustre
voorbeelden in een woordenboek - het werk van registreerende geleerden - met
den naam van den ketter werden geboekstaafd?
Ik moest denken aan een man als Vosmaer, die ook vaak werd aangevallen over
't gebruik van woorden, die òn-Nederlandsch klonken. Hoe verdedigde hij eens het
woord ‘sompig’ voor moerassig, dat een taalkundig criticus als een germanisme
verwierp. Hij beriep zich op Kiliaan, en hij zou later den goeden Gezelle hebben
kunnen citeeren, die uit den mond der landlieden zelf stellig uitdrukkingen opschreef
als:
‘en de elzenhouten stammen zie 'k,
verzopen onder 't gers
der natte z o m p e ’.

Er is voor ons, Noord-Nederlanders, één bezwaar.
We zijn de laatste jaren er zoo aan gewend geraakt bij het lezen de echtheid, de
raakheid der taal aldoor te keuren, te proeven, te toetsen, te voelen, - we hebben
ons aangewend zin voor zin, woord voor woord met onze schrijvers mee te gaan
bij 't doordringen in hun kunst: hun ziele-voelingen, hun stemmingen of hun
beschrijvingen. En we doen dat ook zoo gaarne bij het werk onzer Zuider-broeders.
Maar daar worden we nu wel eens belemmerd
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door een niet geheel begrijpen, door een onmacht om de detailfijnheden te
doorvoelen in de zuivere beteekenis van de woorden. Doch - ik laat het er dadelijk
met nadruk op volgen - dit ligt aan òns, niet aan hèn. Wie den dichter wil verstaan,
moet maar naar zijn land toe gaan.
Alleen - daar dit zeer weinigen mogelijk is - daar de heel kleine minderheid een
Kiliaan of De Bo of beide ter hand neemt, zal de bewondering der meeste
Noord-Nederlandsche lezers een bewondering bij benadering, een half-intuïtieve
bewondering moeten blijven.
Immers als ik bij Teirlinck een zinnetje lees als dit:
‘Ze hoorde 't plankier vóór 't schotelhuis onder de kloppers klinken en voelde de
zulle en rook den reuk van schotels en van de gewasschen keerne.’
Dan zullen maar weinigen onder mijn landgenooten een klare voorstelling hebben
van wat de blinde Lote hoort, voelt en ruikt.
Dat, ondanks dit bezwaar, onze lezers zich toch niet laten afschrikken, blijkt zeker
voldingend uit het feit, dat behalve voor het boek van Pol de Mont, dat in taal dichter
bij ons staat, ook voor de beide andere een Noord-Nederlandschen uitgever te
vinden was. En stellig zonder veel moeite.
De heer Veen, die reeds verschillende verzen van Gezelle uitgaf, o.a. de groote
bloemlezing in twee deelen door prof. Verriest, zendt nu een complete editie van
R i j m s n o e r in 't licht, welker eerste deel de eerste zeven maanden omvat. Aan
het einde van het tweede deel hoop ik ook een inhoudsopgave te vinden.
Uit R i j m s n o e r bevat genoemde bloemlezing menig gedicht, maar dit schaadt
weinig aan de belangrijkheid der complete uitgave, want telkens weer worden we
getroffen door verrassend mooie uitingen van den zoo innig gevoeligen, geloovigen
en patriotischen poëet, die daarbij zijn Vlaamsche taal zoo liefhad, dat zij hem al
haar schatten van kleurrijke, schilderachtige woorden in bruikleen gaf. Let eens op
de volgende coupletten van het gedicht Op de Wagens:
Slaande rolt het rad daarhenen,
op de vastgevrozen schenen:
't ruchtbaar roerend, ronkend staal
rooft mij oore en tonge en taal.
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Dichte ineengevlokte vlagen
doom, lijk snee, die versch is, vagen
snel voorbij; en, stikken lands
verre, zie 'k hun witten glans.
Overal, omlaage, omhooge,
hier en daar en vat mijn ooge
niet als wit-zijn, als en als,
wit gelijk nen zwanenhals.
Zwart alleen zijn esschen, iepen;
zwart de duistre boomenstriepen,
ginder, lijk nen dam, geleid,
tenden al die wittigheid.

Daar is de schilder aan 't werk, de schilder die verliefd is op zijn Vlaamsche land,
die er 't schoon van bespiedt in alle getijden, die meeleeft het leven van plant en
boom en dier en niet het minst van de arbeiders op het veld, wier ‘kave’ in 't
schemeravonduur met rookpluim huiswaarts wenkt.
Hij is zoo thuis midden in zijn stille land, altijd weer genietend van de vredige
schoonheid van dreef en akker, van zuiveren hemel en zonneschijn. In Velut Umbra
- met opzet sla ik de bloemlezingverzen over - zingt zich uit zijn zonneverlangen;
hij wil zijn schaduw op de aarde ontwaren:
'k Verschiete ervan, zoolang al is 't,
dat, zonneken, mijne ooge u mist
'k Gevoel 't zoo veerdig -: ommentom
dien eersten blik van liefde, 't wezen
en 't uitzien van heel 't scheps'lendom,
gedeluwd en ontziend voor dezen,
doen werkzaam, in den zonneschijn,
heropgestaan en wakker zijn.
De witte muur, het roode dak,
de grauwe baan, de zwarte moude,
het groene gers, de bruine tak,
't is al alsof 't herleven zoude
in 't licht, dat 't moede en 't doove van
dat verruwloos is, verwen kan.
Een enkel scheurke in 't wolkgewand,
en 'k sta daar, vóór mij, heengeschreven,
van boven tot beneên, in 't zand
vertweelingd, in 't geweld te leven
des zonnelichts!.... Och arme, 't sluit
weêr toe: mijn beeld is, - al is uit!
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Wat een innig gevoel voor die glorieuze opleving van alles door dat ‘enkel scheurke
in 't wolkgewand’ en voor het plotseling verdwijnen van het even doorgeglipte licht.
We zien àlles, als Gezelle's pen te schilderen aanvangt! 't Moet moeilijk geweest
zijn voor den bloemlezer om een keus te doen waar alles om 't zeerste aantrekt in
deze natuur-poëzie. Welke frisch-blijde regels heeft een gedichtje als Het jonge
jaar, zóo beginnend:
Wie is 't, dat blijde en blondgehaard
verschijnsel, dat, in 't groen getooid,
met lichten tred voorbij mij vaart
en looveren langs de lanen strooit?

en wat een levensgenòt in natuur-meeleven zingt ons tegen uit een strofe als deze
uit Lentegroen:
Gij vlerkendragend volk,
gij allerhand gezwinde
doorvliegers van de lucht,
de lieve lente lacht
zoo zacht;
en gij, gij vliegt haar in
't gemoet, bij lork en linde,
in 't nieuwgeboren gers,
in 't onkruid en in 't riet:
ik niet!

Dat laatste ‘ik niet’ van den vijfenzestigjarige!....
Neen, de bloemlezer putte den schat niet uit - lang niet. Er geurt en fleurt nog te
over.
‘Hagedooren, diepe en donker,
heel uw hoofd vol blommen hangt,
's zomers, en coraalgeflonker,
's najaars, u de vingers vangt.
Reuke uw' lieve leden laten,
sneeuwwit als ge bloeit en blinkt;
1)
iepen biedt ge, in volle maten,
't vlugge volk, dat vinkt en klinkt.

Guido Gezelle herinnert vaak in het sereene van zijn natuurgevoel, in het lieflijk
humane van zijn menschenmin, in de veelzijdige bewondering en liefde voor de
dingen buiten hem, aan den beminnelijken natuur-verheerlijker Wordsworth, die van
zich zelf getuigde:

1)

bessen.
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I, whose favourite school
Hath been the fields, the roads and rural lanes,

iets wat Gezelle stellig hem had nagezegd.
In zijn overbekend gedicht The Excursion geeft hij de karakteristiek van een
W a n d e r e r , met wien hij zijn excursie maakt, en ook die karakteristiek lijkt mij
treffend in verband met het bovenstaande.
Birds and beasts,
And the mute fish that glances in the stream,
And harmless reptile coiling in the sun,
And gorgeous insect hovering in the air,
The fowl domestic, and the household dog In his capacious mind he loved them all:
Their rights acknowledging, he felt for all.
Oft was occasion given me to perceive
How the calm pleasures of the pasturing herd
To happy contemplation soothed his walk
Along the field, and in the shady grove;
How the poor brute's condition, forced to run
Its course of suffering in the public road,
Sad contrast! all too often smote his heart
With unavailing pity. Rich in love
And sweet humanity, he was, himself,
To the degree that he desired, beloved. (Book II).

Dat alles vinden we in Gezelle, zooals zijn verzen hem ons doen kennen en
liefhebben ‘to the degree that he desired’ naar ik hoop.
Maar er is nog meer.
Eerstens zijn liefde voor zijn land, voor zijn Vlaanderen-land, - niet een enghartig,
maar krachtig, welsprekend patriotisme.
Hij heeft zijn ‘vogelvolle Vlanderland’ lief als een ernstig zoon zijn goede oude
moeder. Hij wordt niet moede 't blonde land rond Schelde en Leye te verheerlijken.
En hij denkt daarbij terug aan 't verleden, toen het zich vrij vocht van vreemde
1)
overheersching. In den bundel Laatste Verzen vinden we het geestdriftig gedicht
‘Groeningens grootheid of de Slag van de guldene sporen,’ dateerend van 15 April
'97. In Rijmsnoer getuigt hij niet minder enthouziastisch met Groeningeveld van drie
jaar vroeger.
Groeningeveld, waar zijn de dagen,
als in uw gras, als in uw zand,
steunende op God, de legers lagen,
die vochten vrij ons vaderland?

1)

Amsterdam, L.J. Veen.
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Laat op dat veld, in onze hand,
den leeuw ontwaaien,
en leve, vrij van schade en schand
ons Vlanderland!
Groeningeveld, daar bloemen bloeien,
daar kooren wast nu, overal,
daar gaan wij, vrij van vreemde boeien:
wie die het ons verbieden zal!
Laat op dat veld, in onze hand,
den leeuw ontwaaien;
veerdig, en vrij van allen band,
zij Vlanderland!
Groeningeveld, uit alle velden
het heerlijkste, dat zonne groet;
daar 't vlaamsche Volk zijn' vlaamsche helden,
bij 't vlaamsche lied, herleven doet.
Laat op dat veld, in onze hand,
den leeuw ontwaaien,
wekkende, aan Leye- en Scheldekant
't oud Vlanderland! enz.

Dan, behalve zijn patriotisme, nog zijn innige vroomheid. Ik heb vroeger al eens
gezegd en trachten aan te toonen dat de uitingen van zijn vroomheid niet steeds
treffen door oorspronkelijkheid. De conventioneele taal van den geestelijke vervangt
daarbij wel eens de meer oorspronkelijke van den dichter. Maar.... de vroomheid al vindt ze niet vaak een geheel eigene afzonderlijke uiting, is als de quintessens
van àl zijn dichten en werken. Het innig verbands- en verwantschaps-gevoel met
het onzienlijke is als een licht dat nu eens flauwer, dan helderder van uit de kern
zijner gedichten straalt, als een vlam door den doorschijnenden wand van een
kostbare vaas.
Toch, nu en dan, als 't alleen dáárom te doen is, vindt hij ook den overtuigenden
aangrijpenden vorm voor de religieuze overtuiging. Ik herinner aan het gedicht dat
aan dezen bundel voorafgaat met den beginregel
‘'t Eerste dat mij moeder vragen’

en het, eveneens in de Bloemlezing overgenomen, hier op blz. 127 te vinden, De
Ramen, dat ik tot besluit van deze aankondiging overneem.
De ramen staan vol heiligen,
gemiterd en gestaafd,
gemartelaard, gemaagdekroond,
gehertoogd en gegraafd;
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die 't branden van het ovenvier
geglaasd heeft in den scherf,
die, glinsterend, al de talen spreekt
van hemelboogsch geverf.
Doch schaars is herontsteken in
den oosten het geweld
der zonnevonke, en valt zij op
de heiligen, zoo smelt
't samijtwerk uit den mantelworp,
de goudware uit de kroon,
en alles, even wit nu, blinkt
en bliksemt even schoon.
Verdwenen zijt gij, hertogen
en graven dan, zoo zaan;
verdwenen, maagden, martelaars
en bisschoppen: voortaan
geen palmen, staven, stolen meer,
't is alles henen, tot
één helderheid gesmolten, in
één zonnelicht - in God.

Om duidelijk te doen uitkomen welke eigenaardige bekoring ook het jongste boek
van Herman Teirlinck voor mij heeft, moet ik een omweg maken.
1)
In het belangwekkende hoofdstuk van Novalis' Schriften, getiteld Aesthetik und
Literatur (II, 201) komt een beoordeeling voor van Goethe's roman Wilhelm Meisters
Lehrjahre. Novalis is daarover niet best te spreken. Hij zegt:
‘Wilhelm Meisters Lehrjahre sind gewisser Massen durchaus prosaisch und
modern. Das Romantische geht darin zu Grunde, und die Naturpoesie, das
Wunderbare. Das Buch handelt blos von gewöhnlichen menschlichen Dingen, die
Natur und der Mysticismus sind ganz vergessen. Es ist eine poetisirte bürgerliche
und häusliche Geschichte, das Wunderbare darin wird ausdrücklich als Poesie und
Schwärmerei behandelt. Kunstlerischer Atheismus ist der Geist des Buchs.’
Ik meen dat we in deze uitspraak datgene vinden wat we noodig hebben voor
een richtige beoordeeling van Het stille Gesternte.
Novalis was een fijnvoelend artiest, voor wien het poëtische in alle
kunstscheppingen de hoofdzaak bleef. En daar dit poëtische iets onbeschrijfelijks
is, iets wat ontsnapt aan alle bepaling of

1)

Herausgegeben von Ludwig Tieck und Fr. Schlegel.

Groot Nederland. Jaargang 1

331
formuleering, was in kunst het bekorende dat niet te begrijpen, aan te duiden of te
omschrijven is, voor hem het hoognoodige. Dit moest correspondeeren met het
onbegrepene in de natuur, het onverklaarbaar emotie-wekkende van de
gemanifesteerde zichtbare schoonheid, zoowel als met het
geheimzinnig-aantrekkelijke van mysterieuze werkingen overal en het mystieke
verbandsgevoel in den mensch met een wereld niet voor onze zintuigen
waarneembaar.
Hij voelde een kunstenaar als Goethe, - al openbaarde deze in gedichten als
‘Ueber allen Gipfeln....’ als ieder echt dichter wel degelijk den geheimzinnigen invloed
van natuur-suggestie - als tegenover hem: een Aufgeklärter, wiens aangeboren
smaak hem altijd het schoone zou doen huldigen, maar als zoodanig een vijand
van de mystiek, in welker voorstanders hij Dunkelmänner moest zien; een
wetenschaps-man die langs den weg van studie en onderzoek de natuur haar
geheimen trachtte te ontlokken; een aestheticus, wien het vooral om practische
doeleinden te doen was. Hij vergelijkt hem met de Engelschen, die hun waren ook
op dezelfde wijze afleveren: hoogst eenvoudig, sierlijk, gemakkelijk en soliede.
Goethe's smaak is volgens Novalis door zijn verstand verworven.
En daartegenover....
We hoeven niet met Novalis mee te gaan in dit oordeel, al voelen we er eenige
waarheid in, - we zien Goethe natuurlijk beter en completer dan hij 't kon - we doen
alleen ons voordeel met de tegenstelling.
Daartegenover.... staat het romantische, de natuur-poëzie, het wonderbare.
Is 't naturalisme in zijn bloeitijd ook niet een zware vrucht geweest van den boom
der verlichting? Heeft de wetenschap niet den stoot gegeven voor den
experimenteelen roman? De smaak van Goethe ontbrak veelmaals, maar overigens
zijn prozaïsch en modern wel weer vaak elkaar dicht genaderd.
Niet bij de grooten, in wien de dichter, gelijk bij Zola, als zijns ondanks de romantiek
deed zegevieren over het systematische van den bouw met enkel experimenteele
gegevens, - maar stellig wel bij kleineren, wier zwakker talent als gevangen bleef
onder den zwaren druk van het systeem, die boeken schreven ‘alleen handelende
over alledaagsche menschelijke dingen’ zonder iets meer. 't Werd de werkelijkheid
òm de werkelijkheid. Het poëtisiren dat Novalis nog bij Goethe constateert, bleef
weg.
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De reactie kon niet uitblijven, ìs niet uitgebleven.
Aan het naturalisme ontwies het symbolisme.
Namen behoef ik wel niet te noemen, waar ze bij allen op de tong zweven, de
nieuwe dichters en romantici voor wie weer - wij hebben geen partij te kiezen
tusschen Goethe en Novalis - van volle kracht werden Goethe's woorden:
Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichniss.

't Is als de kunstformule voor het symbolisme.
Niet om het vergankelijke, om het voor een oogenblik reëel bestaande is het te
doen, - om het symbool dat voor den dichter in de realiteit leeft. Liefde voor de natuur
als zoodanig, eerbied voor de werkelijkheid, voor het leven in zijn uitingen, waarvan
de studie voor elk artiest de stevige bazis zij voor zijn kunst, - deze heeft het
naturalisme gepredikt, en er is een heilzame invloed van uitgegaan, maar.... de
kunst eischt meer. Baudelaire voelde het toen hij schreef:
La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'h o m m e p a s s e à t r a v e r s d e s f ô r e t s d e s y m b o l e s
Qui l'observent avec des regards familiers.

Hiermede komen we weer bij Novalis, met zijn natuurpoëzie en ‘het wonderbare.’
En hiermee zijn we tevens bij Teirlinck.
We hebben indertijd geconstateerd dat het werk van Streuvels slechts ten deele
realisme is, al kiest hij een milieu dat vooral sedert Zola's La Terre door zoovelen
gezocht is voor realistische schildering. Maar Streuvels laat in het grootste gedeelte
van zijn werk de overheersching aan de natuurpoëzie. Aan haar offert hij heel vaak
het reëele, zoodat de sentimenten zijner menschen wel eens naar het romantisch
verdichte neigen. Maar Streuvels is tot heden zeer weinig mystiek. Als hij zich in
zijn kracht toont als landschapsschilder, dan doet hij denken aan Oud-Vlaamsche
of -Hollandsche meesters, door wier krachtig realisme de struische, levensvolle
personen volkomen passen in het kader van 't omringende landschap. 't Is me soms
of ik een schilderstuk gezien heb, waarvan de indruk diep in me blijft, zoodat ik 't
telkens weer terug kan zien, gelijk bijv. dat tafereel van de drinkende boeren voor
't veerhuis, in zijn novelle Vrede. 't Is realisme met overweldigende natuur-poëzie.
Bij Teirlinck krijgen we in het zelfde milieu, het Vlaamsche
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dorpsleven, iets heel anders. Want in hem leeft tevens de mysticus, die telkens
bezwijkt voor de vreemde bekoring van het wonderbare. Moeten we voor hem ook
verwantschap zoeken bij een schilderschool dan gaan we verder terug, en denken
aan middeleeuwsche Duitschers en Vlamingen, in wier werk we ook het suggestieve
vinden van een realisme, vol fantastische mystiek.
In Het stille Gesternte krijgen we het verhaal van een paar jaar levens van een
ziekelijk-tobberige jonge vrouw, Lote. Zij is getrouwd met een bruten landman,
Petrus, een man vol wreede leefkracht, wiens eerste passie voor zijn blonde vrouw
verkwijnt als hij haar ziet vermageren na haar bevalling en den dood van hun kind,
zoodat hij in de herbergen loopt, met andere vrouwen aanlegt, en maar heel weinig
deelt in het tobberig bestaan der zwakke, eindelijk blind wordende Lote. Maar bij
hen woont zijn broer, Teunis, een hovenier, en tusschen hem en Lote bestaat een
stil-innige sympathie. Teunis is een zacht peinzend man, die leeft met zijn bloemen
en zijn kruiden, en die met zacht-dienende liefde alles voor Lote doet wat hij doen
kan.
Het verhaal is nu vol van de verschillende gemoedstoestanden van Lote, in wie
een bang bijgeloof aan onwetend bedreven kwaad een foltering wordt, het gevoel
van de bestraffende hand Gods op haar: de invloed van een noodlottig Gesternte.
We zien haar worstelen met dat gevoel, beevaarten doen, met bezwaard hart in
haar woning zitten, langzaam aan hulpbehoevender worden onder de blindheid, die
haar den aanblik rooft van 't pas geboren kind: de vertroosting waarop ze gehoopt
heeft, maar die niet blijvende is. Het einde is dat de blinde, tobbende moeder met
het kleine kind den oever van de Perlinkbeke afdaalt. ‘Even voelde zij de zeerdoende
tingeling van netelblaren over hare handen’....
Het ligt in het talent van Herman Teirlinck om een dergelijk uitteraard eenvoudige
vertelling van eenvoudige menschen in een landelijk-primitieve omgeving, in hooge
mate suggestief te maken door het oprakelen van wat daar nog altijd leeft op den
bodem der zielen, van overgeleverde mysterieuze vreezen en angsten, van
verbandsvoelingen met het geheimzinnige in de natuur. In hemzelf, - we zagen het
laatst nog in een novelle in Vlaanderen - leeft nog de vizie van het middeneeuwsch
gedrochtelijke als persoonsverbeelding voor allerlei natuurmacht. Hij ziet vóór de
zon boven de kim komt en de eerste mensch ontwaakt, door het dorp gaan
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en bij de kerk saamscholen tal van vreemde, gebochelde en hinkende dwergen,
die verdwijnen voor de aanraking van den eersten zonnestraal. En zoo is ook in dit
boek het geloof aan het geheimzinnige dat leeft in de zielen en in vreemde verhalen
zich kleedt, telkens weer datgene dat den toon aangeeft en de stemming regelt.
Van naturalisme blijft dit boek verre, al schuwt de schrijver als in het tooneel der
dronken vrouwen volstrekt met de realistische weergeving; het heeft veel sterker
verwantschap niet de romantiek. De voelingen der personen lijken ons nu en dan
wat boven hun sfeer, maar het wezenlijke wordt door Teirlinck met zulk een
eigenaardig waas omneveld, dat we er ons niet aan stooten kunnen. Als voorbeeld
neem ik de zoo poëzie-volle Zondags-wandeling van de blinde Lote met Teunis
door den hof. De twee menschen, elk met zijn onuitgezegde liefde in zich, komen
gansch onder de betoovering van alles wat daar is te bewonderen. Ziehier een
fragment:
‘Hij had een vierkant beddeken afgestoken in sterken grond binst den uitkomende,
en had het jonge groeisel met een bijzonder afkooksel besproeid en zie! wat er nu
te pronken rees....
- 't Zijn kelken in vieren verdeeld, en 't hertje is geel als een druppel kwinkelend
goud, zoo helder en klaar en rijkelijk, Lote....
Hij wilde 't haar met vele woordekens wijs maken, hoe elke bloem op haar eigen
een meesterwerk was van teere liefelijkheid, en hoe dan nog iedere kroon
verschillend was van tinte, de eene roodbruin als dof fluweel, de andere helrood als
jonge bezekens, de andere kareelrood met langs binnen een flauwe oranjeverve,
de andere bloedrood als een versche wonde.... 't daalde in een reke neerwaarts,
van 't hoogste geklater naar de donkerste gloeiing. En heel 't vierkant was aldus en
de blaren waren nauw te ontdekken onder dat vuur van roode vlammen, en de eerde
was nauw te ontdekken.
- Als ge dat nu eens mocht zien!
En de zonne smeet daarop haar bundels knetterend licht, en een mirakelachtig
leven begon te roeren, alsof een ieder kelkje een bewegelijk zielken werd. 't Was
een laaie krioeling van tintelende vlekjes, dichte nevenseens aan 't bijzen en 't
bingelen en buigen, en de dag spatte er langs uit, in vele sprietelende straalkletsen,
naar links en rechts en achter en voren, sterrevormig en wonderbaar. Hij zei dat hij
zoo gaarne zag die bloeiende plekken
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en dat 't hem scheen als ware de lochting niet groot genoeg om ze binnen zijn hage
te bewaren. En hij zei nog dat hij gelukkig was nu.
- Ik ben nu gelukkig, omdat gij luistert en ik u spreken kan hiervan.’
Iets verder de sensatie der blinde vrouw:
‘Lote onderging zijn schoone passie.... Wijder en wijder schoof de wereld, die ze
kende en beleden had, en hooger steeg de plaats, waar ze met Teunis stond. 't
Werd een heuvel, den hemel nabij, en neerwaarts, in een donkere laagte zoefde 't
rumoer van gebeurde daden, verstreken dagen, vergeten gezichten, daar diepe,
daar eerdelijk diepe, waar ze nooit nog dalen zou. Ze wilde wel even in die holte
met gedwongen aandacht 't geraas verdeelen in gekende geruchten, en ze volgde
dan een veuzeken na, een stemgeluid, een beestengeloei, een klokkengebimmel,
maar ten slotte en waren 't noch klokken, noch beesten noch stemmen, en lager
bromden de klanken overhoop, als een onduidelijk dondergedruisch. Zij en wist
niets, zij en hoorde niets, zij en zag niets - langs de flanken van den rijzenden berg.
Ze wilde vragen: Teunis, waar zijn we? Ze bleef zwijgen, met lachende lippen en
opgeheven voorhoofd, en over hare vingeren ritselde de zoete bloemenvracht
gestadig door Teunis vernieuwd.
En Teunis jubelde:
- Zie-de 't!’
Het stille Gesternte is een mooi boek, is zeer persoonlijk werk.
1)

In De Amman van Antwerpen geeft Pol de Mont een curieuze en interessante
e

bijdrage tot de meer intieme kennis van Antwerpsch leven in de 16 eeuw. Hij heeft
zich aangetrokken gevoeld tot een geval van hypersensitief sensualisme, en werkelijk
overtuigend knap een stukje histoire intime waargemaakt.
Zeer kwam hem daarbij te stade zijn kennis van Oud-Antwerpen en zijn intuïtief
voelen van het oude leven, zoodat de locale kleur in verband met den tijd der
handeling wel niet veel te wenschen zal overlaten.
Hij putte zijn stof uit de ‘Liggheren’ van het Stedelijk Antwerpsch Archief, in verband
met een rij grafzerken, tot in het

1)

Amman = Ambtman = Schout. Zie Woordenb. der Ned. Taal i.v.

Groot Nederland. Jaargang 1

336
begin der voorgaande eeuw nog aanwezig op het oude ‘Onze-Lieve-Vrouwe Kerkhof.’
De vondst is zeer eigenaardig.
Genoemd kerkhof was ‘een van de merkwaardigheden der stad. En niet alleen’
- zegt de schrijver - ‘omdat het, met zijn weelde van treurwilgen, populieren, iepen
en berken, waarin honderden vogelen nestelden; - met zijn pracht van bloemen,
die haar zachte geuren meezonden met de avondwind, er uitzag als een ware
lusthof, maar meer bepaald om een biezonderheid, welke geen vreemdelingen-gids
verwaarloosde de toeristen te doen opmerken: een lange rij grafsteenen, alle van
eender vorm en grootte, verweerd, half vergaan onder het mos en de fijne, getande
klimopblaadjes, welke er in alle richtingen overheengroeiden....
Er waren er zeven: zes uit ruw arduin gehouwen, of, zooals den Vlamingen zeggen,
“gekapte” zerken, en alleen de zevende, de allerlaatste van de rij, van geheel zuiver,
aderloos albast.
Elk van deze stenen vertoonde een dubbel wapenschild, waarvan het rechts
aangebrachte, het mannelike schild, op alle zeven hetzelfde was....
Het geheel met een zware, zwarte dwarsbalk doorsneden, en daaronder in half
uitgesleten, laatgotiese karakters, de leus: “Ic berne, mer en verberne niet!” (Ik
brand, maar verbrand niet).’
In 1894 was nog een van deze zerken te zien.
‘Op een achtste zerk, geheel in zwart marmer, omheind, op eenige schreden van
de albasten steen, met een klein, laag hekken, merkte men, boven de naam van
Pharaïldis van der Schilden, een enkel wapenschild, hetwelk volkomen met dat van
de witte grafsteen overeenkwam.
Dit was nu het zeldzame van het geval; deze zerken - naar algemeen beweren
slechts de zeven eerste, volgens een van lieverlede vager wordende sage ook de
achtste, - bedekten de rustplaatsen van de zeven of acht wettige gemalinnen van
een enkel man!’
de

We hebben al vermoeden dat we in dien man met een 16 eeuwschen
Blauwbaard te doen zullen krijgen, en dat vermoeden wordt bevestigd eenige regels
verder.
‘Wat de echtgenoot zelf betreft, zijn graf lag, vreemd genoeg, aan de Noordzij
van het kerkhof, tussen de vulgeere aardterpen van onbekende lieden uit het volk,
vergeten noch eer zij begraven
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zijn, vijftig, zestig schreden ver van de zerken van zijn gemalinnen.
Duidelik onderscheidde men daarop noch de woorden: “Flories van Canticrode,
Here van Varick ende van Wilmersdonck, van 15.6 tôt 1..5 Amman, starf den 25
....ember 15.6, oudt 46 jaer. R.I.P.”
Dwars, midden door de sterren heen, was, op zijn steen, het wapenschild
gebroken.’
Voegen we hier nu aan toe de mededeeling in het korte slothoofdstuk, dat
genoemde Flories terecht heeft moeten staan voor zijn vroegeren vriend, ‘Willem
van der Werve, Marckgrave van Antwerpen en vertegenwoordiger van het hoogste
geweld’ waarop ‘het doodvonnis door de scherprechter voltrokken werd op Vrijdag
25 November 1543, op de groote markt te Antwerpen, recht over de uitgang van
het oud stadhuis,’ dan constateeren we eenige tegenspraak tusschen dit jaartal en
dat van de zerk (15.6) maar weten dat de Amman zich stellig aan een groot misdrijf
heeft schuldig gemaakt.
Of Pol de Mont verdere aanwijzingen gevonden heeft voor den aard van dit misdrijf,
of hij het aan een volksoverlevering ontleent, dan wel of hij alleen zijn fantazie heeft
laten uitwerken wat het weten van deze enkele feiten haar suggereerde - 't is mij
onbekend, maar zeker is 't dat de geschiedenis gelijk hij ze verhaalt, als interessant
voorbeeld van sadisme een plaats verdiend had in Krafft - Ebing's Psychopathia
Sexualis.
Geheel voldaan heeft de auteur mij niet met de behandeling van zijn onderwerp.
Hij lijkt me wat te veel aan de oppervlakte gebleven, en daardoor is zijn boek
geworden de romantische omkleeding van een speciaal en zeker curieus of zoo
men wil interessant geval. Maar hij had als artiest door meer doordringende
psychologische analyze er veel grooter en algemeener beteekenis en belangrijkheid
aan kunnen geven. Hij blijkt zich aangetrokken gevoeld te hebben vooral tot het
uiterlijke der feiten, gelijk zijn verbeelding ze hem voortooverde, in verband met het
uiterlijke van zijn personen en hun omgeving - en we danken daaraan verdienstelijke,
zeer vlot gestileerde bladzijden met milieu-schildering, en met poëtisch gehouden
sensueele tooneelen, maar.... aangaande datgene wat ons het meest belangrijke
voorkomt en wat den dichter als herschepper van zijn historisch personnage, den
Amman Flories, toch ook wel bizonder moet geïnteresseerd
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hebben, het z i e l e l e v e n van zijn hoofdpersoon: dienaangaande krijgen wij voor
mijn gevoel te weinig.
Dat ligt ten deele aan de compozitie. Laat me dit duidelijk maken.
e

In het IV Hoofdstuk, waar de eigenlijke geschiedenis begint, vinden we dezen
aanhef: ‘Sedert de dag, nu al een tiental jaren geleden, waarop de toen pas twee
en dertigjarige Amman er zijn eerste vrouw had binnengeleid, was het of er een
vloek lag op het Cantricrode-steen. Want Flories was, in die jaren, en vóór dat hij
zijn tegenwoordige gemalin had getrouwd, reeds met zes andere vrouwen gehuwd
geweest.’
Al die vrouwen waren op dezelfde geheimzinnige wijze, korter of langer tijd voor
haar eerste bevalling gestorven.
De schrijver plaatst ons voor dat lugubere feit, en zijn doel is nu het geheimzinnige
te ontsluieren, den Amman te doen kennen als bedrijver van een reeks misdaden,
die hem voor ons tot een lijder aan een bepaalde manie maken, voor zijn tijdgenooten
als een vreeselijk monster deden terechtstaan. Door ons te plaatsen voor het feit
van een recidieve voor de zooveelste maal, en de spanning hoofdzakelijk te wekken
voor het ontmaskeren van den recidivistmoordenaar, krijgen wij den indruk van een
wat grof romantische behandeling van een interessante gebeurtenis, die stellig
onder de tijdgenooten in Oudt-Antwerpen niet geringe ontsteltenis en ontroering zal
hebben gewekt.
Maar we blijven er mee aan de oppervlakte. Had De Mont als artiest-psycholoog
deze zelfde stof behandeld, ze ware licht nog heel wat belangrijker geworden. Doch
dan zou hij begonnen zijn met ons den hoofdpersoon te verklaren in zijn onnatuurlijke
neigingen. Dan hadden wij geweten door psychologische analyze of artistieke
suggestie, of door beide, waarom deze rijke, aanzienlijke Antwerpenaar eerst op
zijn 32-ste jaar huwde; dan hadden wij door de verklaring van zijn ontaarde neigingen
tevens de onvermijdbare noodzakelijkheid gevoeld van den eersten moord,
meegeleefd het ontzettende zielelijden vóór die daad, en gevoeld het onontkombare,
ondanks zelfstrijd en zielemarteling, van de recidieven. Dan was ook nog sterker
den invloed duidelijk gemaakt van juist dezen man, in zijn toestand van nevroze,
telkens weer op de jonge maagd die hij zich opnieuw tot vrouw uitverkoor, en had
die verklaring ons meer kunnen voldoen, dan de zuiver materieele: ‘in geen noch
zo eigenzinnig meisjeskopje kwam het ooit op, de hooggeboren Flories
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van Canticrode, Here van Varick ende Van Wilmersdonck, de fijne, kleine hand te
weigeren.’
Al kan ik met genoegen wijzen op vele bladzijden, waar De Monts pen haar talent
niet verloochent, vooral niet in het weergeven van erotisch-zwoele epizoden, - mij
dunkt dat hij het meest aangrijpende van deze geschiedenis onverteld laat, dat hij
juist datgene ontweken is wat ze hoog zou hebben kunnen verheffen boven de vrij
vlakke beteekenis van historische wetenswaardigheid.
Afzonderlijke waardeering verdienen de teekeningen, waarmee Edmond van Offel
het boek versierde.
W.G.v.N.
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Bibliografie.
Het Recht van het Gevoel.
Naar het Zweedsch van AXEL LUNDEGåRD, door JEANETTE E. KEYSER. Amsterdam.
H.J.W. B e c h t . 1903. - In dit boek van Axel Lundegård vind ik, evenals in Jörn Uhl,
keurig realisme en grijpbaar idealisme.
Het recht van het gevoel - er ligt veel in dien titel opgesloten. Dadelijk ligt het
vermoeden voor de hand, dat de schrijver in zijn boek het gevoel in botsing doet
komen met het verstand. Verder zoû men uit den titel opmaken, dat bij die botsing
de schrijver grootere rechten aan het gevoel toekent. Dit tweede vermoeden wordt
slechts gedeeltelijk bewaarheid. Want al schijnt de schrijver tot de meening over te
hellen, dat het goedwillende gevoel zich niet de wet moet laten voorschrijven door
het beter-willende verstand, eigenlijk eindigt hij het boek, zooals Ibsen het doorgaans
doet, met een vraagteeken. Gustav Frenssen is positivistisch, Axel Lundegård is
problematisch.
‘Ernst Noraeus zat nog altijd aan zijn schrijftafel. Zijn armen waren neergegegleden
onder de zwaarte van zijn hoofd, de slaap had hem overmand. Hij werd rillende
wakker, met een gevoel, alsof hij zoo pas geknield had gelegen voor een sfinx met
een bleek gelaat, van bovenmenschelijke strengheid en met raadselachtige blik.
- Gij hard, onverbiddelijk, wreed leven, dat wij menschen nu eens vervloeken en
dan weer zegenen, gij, die ons leidt met een wil, die we niet bespeuren, die onze
slechte daden ten goede keert, maar ook onze goede ten kwade, in het donker van
deze vreeselijke nacht heb ik het gevoel, alsof alle streven naar waarheid, alle
inspanning van onze wil om het goede te doen te vergeefs was. Hoe moeten wij
toch handelen, waarnaar moeten wij ons richten, als alle lichten der aarde zijn
uitgedoofd en geen enkele ster aan de hemel ons de weg wijst?
Zoo had hij gesproken; en toen had de sfinx geantwoord:
- Ieder draagt een ster in zichzelf, waarnaar hij zich richten moet, en zich moet
blijven richten, wat de gevolgen ook zijn. Want hoe weet je, wat goed en wat slecht
is? Je blik gaat niet verder, dan je horizon, en alles wat daarbuiten ligt, is donker
voor je. Buiten op zee varen vele visschers, en menigeen heeft, zooals jij, parels
uit de diepte opgehaald. En ieder, die iets ving, heeft vol trots de eeuwige waarheid
in zijn kleine hand meenen te houden. Maar de waarheid is de diepe oneindige zee
zelf.’
Met die symboliek eindigt de roman, de geschiedenis van een' edeldenkenden,
fijngevoeligen man, die, meer luisterende naar hetgeen zijn verstand hem als goed
en nobel voorstelde dan naar de inspraak van zijn van nature goed hart, onwillens
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de oorzaak werd van het zieleleed en het wegkwijnen, eerst van zijne vrouw, die
hem aanbad, daarna van een jong meisje, dat hem zielslief had.
Dat motief heeft de schrijver heel teeder behandeld. These heeft hij naast of liever
tegenover antithese gesteld, de oplossing overlatende aan het oordeel van den
lezer zelf, ook al geeft hij min of meer aan, naar welke zijde zijn eigen inzicht hem
trekt.
De vertaling laat zich prettig lezen, althans wat den zinsbouw betreft. De zinnen
loopen goed. Alleen worde de opmerking gemaakt, dat mejuffrouw Jeanette E.
Keyser weinig gevoel voor welluidendheid en klankenschoonheid schijnt te bezitten.
De eerste alinea luidt aldus:
rs

‘De oude M . Kennan zat in de veranda van Granlid en glimlachte. Met haar
tenger figuurtje, haar ronde rug, het witte kanten mutsje op, dat haar witte haren
bedekte, en haar scherp profiel, leek ze op een duif, die in de zon voor haar woning
zit. Haar leuningstoel beschutte haar als een hut tegen weer en wind. In de winter
dook ze daarin in elkaar; de koude en de donkerte maakten haar mat, maar de
zonneschijn deed haar bloed sneller stroomen en verwarmde haar met groeten van
verre, uit haar jeugd en haar geboorteland.’
Die alinea is, dunkt mij, wat al te harig.
Elders spreekt zij van ‘een warer en gezonder geluksideaal.’

Gelukswegen door Anna de Savornin Lohman.
Amsterdam. P.M. v a n K a m p e n & Z o o n . - De strekking zit er in dit boek dik op.
Die strekking is zeer sympathiek. Ze is gekeerd tegen het onvrouwelijk feminisme
Ze klampt zich vast aan het goed recht van de liefde, de liefde van vrouw tot man.
Ze bestrijdt de conventionneele leugens te dien opzichte. Ze predikt het bewandelen
der door de natuur aan de vrouw voorgeschreven gelukswegen. Ze waarschuwt
tegen onnatuur. Ze weegt de door de maatschappelijke instellingen vervormde
zedelijkheidsbegrippen. Ze bepleit de rechten der naar liefde dorstende vrouw, die
zich geeft in reinen hartstocht.
Ze smaadt het huwelijk zonder liefde. Ze prijst de liefde, met of zonder huwelijk.
Die strekking, hoe weinig nieuw ze ook is, maakt het boek wel sympathiek.
Eene andere kwestie is, of Gelukswegen een kunstwerk is, of die roman tot de
litteratuur behoort. Het komt mij voor, dat Anna de Savornin Lohman hare stellingen
ter zake heeft willen propageeren en daartoe den romanvorm heeft gekozen, zonder
zich ernstig tot taak te stellen, aan litteraire eischen te voldoen. In de eerste plaats
zijn de tegenstellingen in karakters grof, zonder schakeeringen. In de tweede plaats
behoort de taal over het algemeen hoogstens tot de gangbare, min of meer vlotte
journalistiek, journalistiek, die zich niet ontziet, het benaderende woord neêr te
schrijven, wanneer de juiste uitdrukking zich niet dadelijk komt aanbieden. Er is
geen diepte in de conceptie, en er is weinig zorg aan den stijl besteed. Het geheel
draagt den stempel, zoo niet van bepaalde slordigheid, dan toch zeker van
onachtzaamheid. Hier en daar is de zinsbouw zelfs gewrongen, bijvoorbeeld in:
‘Want Helena, in haar heel vroeg al gewoon zijn nà te denken over 't leven en over
de dingen om zich heen’ en ‘'s ochtends gezondheidswandelende door de Boschjes’.
Is het ook een gevolg van onachtzaamheid der schrijfster, dat de families Van
Naarssen, Reeling en Metsweerd elk twee dochters hebben? Hoe het ook zij, deze
paarsgewijze bedeeling
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valt onmiddellijk op en doet heel vreemd.
de

Het beste gedeelte uit het boek is het begin van het XIX hoofdstuk, waarin
Anneke voor de eerste maal in haar leven voor het publiek viool speelt en hare
innerlijke stemming onder het spel wordt weêrgegeven. Daarin is de schrijfster
gestegen tot de hoogte van echt gevoelswerk.
A propos, hoe komt het, dat mejuffrouw Anna de Savornin Lohman, inwoonster
van eene stad, waar in sommige kringen het Fransch de omgangstaal is, zich óók
schuldig maakt aan het schrijven van ‘mésaillance’ voor mésalliance?
K.

Judith, door Jeanne Reyneke van Stuwe.
Amsterdam. L.J. V e e n . - De schrijfster begint haar drama op deze zalvende,
versleten manier:
Heb deernis, Heer! Wend ons uw aanzicht toe!
Wij vreezen U met zoo een groote vreeze!
Ontferm U onzer! Red ons, Heer! O doe
Mild ons genâ! Wil ons barmhartig wezen!
O, dood, die dreigt, door dorst en groot verderf!
O, noodlot, noodlot, dat ons zijt verschenen!
O raadlooze angst, waarin ik rustloos zwerf!
Mijn Heer! mijn Heer! Hoort gij mijn hart niet weenen!

Niets is zoo slecht, of liever zoo weinig goed in dit drama als juist dit eerste achttal
regels, met woorden en beelden (ze zijn boven gecursiveerd), die in een
keuken-roman verrukkelijk zouden doen, maar die de heer Veen anders niet gewoon
is te laten drukken, óók niet van Jeanne Reyneke van Stuwe.
Er zou geen reden zijn, op dit werkelijk nare begin te wijzen, ware het niet, dat
ook het vervolg van dit werkje nog herhaaldelijk ontsierd wordt door houterigheden,
heviger nog dan de boven-tentoongestelde, en die dikwijls den indruk geven, ‘dat
ze zoo in 't rijm te pas komen’, - natuurlijk allerminst een excuus.
Maar hiermee is nu ook 't ergste - dat na de ergernis, die 't gaf, niet goed-gepraat
moest worden - van dit tooneelstuk gezegd; en denken we 't van de genoemde
ongerechtigheid ontdaan, - zuiver en helder is dan ook dit werk van Jeanne Reyneke
van Stuwe, en weer regelrecht op den man af - zonder raadseltjes onder de regels,
of, in den tekst, hatelijke teekenen van verstandhouding tusschen auteur en lezer,
buiten de personen van 't stuk om.
Zie, dit juist heeft ons altijd zoo zeer bekoord in deze auteur: haar sterke eenvoud.
Alles, een serieuze beschrijving waard, en wat beschreven moet worden, eerlijk, en
zonder bijkomstige, niet tot de eigenlijke zaak afdoende overwegingen geschreven.
De Judith van Jeanne Reyneke van Stuwe is er eene van 'n groote, teedere
innigheid. ‘Gij schoone, zachte, vroede’, zegt een man van haar volk in I tegen haar;
en hij had gelijk. Schoon en zacht, hoe teeder doet de schrijfster dat uitkomen, waar
zij Judith, uitgetrokken naar 't vijandelijk kamp om den belegeraar van haar volk te
dooden, daar aldus laat begroeten:
‘Gij zijt zoo schoon
Zoo wonder-lieflijk in uw Sabbathskleedren..’

Groot Nederland. Jaargang 1

Het zacht accoord van deze stemmige regels, vóór ons roepende de gewijde stilte
van den sabbath-avond in 't joodsche land, doorklinkt hier rein het boek.
Zoo zacht nu, zoo zwak ook is deze Judith. En dan is het inderdaad geen
kleinigheid om den vrede voor uw stadgenooten en die u liefhebben, met een moord
te koopen. En de vrouw, die daartoe overgaat, is nu niet in de eerste en voornaamste
plaats zwak, zou men zeggen. Maar hoe vaak komt ge ze tegen, gij,
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die 't goddelijke in de vrouw vereert, die teedere, zachte vrouwen, met een
reuzenkracht en een toewijding die voor niets terugdeinzen, zoodra het de
verdediging der haren geldt.
Die zwakheid, let dáár ook op, als Judith zich opmaakt om naar Holofernes' kamp
te gaan, - het plan aan haar volk heeft meegedeeld en vertrekt aldus biddend:
‘Ik geef mij over in uw handen...Vader!’

Hier taande al de kracht, die tot het dooden besloot; en van zoo'n twijfelmoedige
Judith verbaast 't ons dan ook geenszins in 't nu volgend bedrijf bij het eerste
ontmoeten met Holofernes, deze verzuchting tot den Joodschen God te hooren:
‘O wél zeer
Verzwaart Gij mij mijn taak,
Waarom juist déze,
Zoo vol van majesteit!’

en de actrice, die bij het gezelschap-Brondgeest de Judith krijgt te spelen (toch niet
de echtgenoote van den heer Brondgeest?) zal hier goed om mogen denken, dat
van een zoo zachte en aanhankelijke Judith als deze, op dat oogenblik niets dan
zelf-bewuste ineenstorting van haar heele moordplan te verwachten is.
Zoo zal dan de Judith van het gezelschap - Brondgeest ook een héél fijn spel
krijgen te spelen, als ze, reeds gedéséquilibreerd bij Holofernes' verschijning, het
eerst tot den Veldoverste ‘vol van majesteit’ krijgt te spreken:
‘O mijn bevrijder!
O Heer, wiens dienstmaagd ik wil zijn! O, bad
Ooit iemand u vergeefs? Wees mijn verblijder.
O, wees mijn redder... wees mijn redder...’

want Judith moet hier zelf al voelen, dat ze... verloren is, en daarvan zal de siddering
in de stem der actrice moeten zijn.
De psychologie van dit drama is uitstekend. Eén oogenblik slechts ga ik niet met
de schrijfster mee: aan 't eind van 't tweede bedrijf, waar zij Judith onder den indruk
van de weinig-overtuigende woorden van haar begeleidster eerst, schier in hypnoze,
den moord laat bedrijven, dan laat ontwaken uit dien vreeselijken slaap en dan...
bazelen laat. Of wij verwachten van Judith ook dàn nog die starheid, in welke zij
inconscient doodde; of geen praatjes over sterven, maar die daad van wanhoop
aan zich zelve. Zoo zou uit dit tweede bedrijf o.i. dan ook gevoegelijk kunnen
wegvallen de versregelen nà Mirza's felicitatie:
‘Zijt gij gespaard
Gebleven, Judith! O, gij zult verwerven
Den dank van......
Zal u vereeren...... enz’

tot aan de slot alinea van dat bedrijf:
‘Kom Judith!....
Naar onze stad....
Wij gaan als elken....

welke versregelen dan één geheel zouden kunnen uitmaken.
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Men heeft de dramatische kracht van dit werkje geprezen, en ook ik doe dit gaarne.
Er is de gewenschte voortgang van handeling in; we stuiten op geen ‘filosofisch
oponthoud’, en aan 't betrachten van wat men pleegt te noemen ‘woordkunst’, al te
ongeloofwaardig wellicht in den dialoòg, maakte de dichteres zich allerminst schuldig.
‘Allerminst’ zeg ik, en de bedoeling is hier inderdaad: eenigszins af te keuren.
Wie in haar drama regels las als:
Hoor, hoor den kreet, dien onze kindren slaken!
Zie, hoe ons na-kroost wegkrimpt voor ons oog.’

en:
‘....toen de dag
Ons toonde 't vijand-volle dal....’

elders:
‘....Gebied,
Dat éenmaal 's daags en
éenmaal 's nachts uw wachten
Mij en mijn maagd toelaten in het dal’;

die verwacht méér dergelijke klank-
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schoonheid, en is niet tevreden met dit luttele.
Hopen we, dat een volgend drama in verzen van deze litteratore van talent mèt
de fraaie kwaliteiten van dit werk, ook meer directe schoonheid van woorden en
woord-golvingen te genieten zal geven.
H.D.

F. Domela Nieuwenhuls.
Typen. - Karakter-studies. Amsterdam, S.L. v a n L o o y . Dit boek brengt ons twintig
en meer jaren terug, naar een tijd toen de heer Domela Nieuwenhuis, die in 1879
de Evangelisch-Luthersche Kerk als predikant verlaten had, geregeld maandelijks
een voordracht hield in het Loge-gebouw te 's Gravenhage. Die voordrachten trokken
toen zeer de aandacht en de spreker werd niet weinig verketterd. Het sociaal
democratische element in het christendom, een doorgaande menschbeschouwing
van Jezus, hij stelde beide op den voorgrond, en onder de nawerking van Büchner
en Multatuli werd veel onder de menigte gebracht wat ons nu bizonder vertrouwd
en zelfs versleten klinkt, maar in die dagen - was het niet in dien tijd dat Vosmaer
de ware geschiedenis van Jozua Davids vertaalde? - als uiting van een nieuwen
geest pikant of interessant gevonden werd. De schrijver heeft in verschillende
Bijbelsche figuren algemeen-menschelijke typen gezien, en in zijn karakterizeeren
van hun woorden en daden wil hij ook in ons het besef wekken van hun actualiteit
als zoodanig.
Zoo handelt hij over: de Nicodemus-type of de Vreesachtige, de Petrus-type of
de Zwakke, de Pilatus-type of de Twijfelaar enz. Ook twee vrouwen-typen treffen
wij aan: Rizpa, de Moeder, en Deborah de Heldin.
Wat de schrijver met deze herdrukte voordrachten wil, blijkt uit de Voorrede. Hij
zegt daar: ‘Typeeren is een soort teekenen van van den een of anderen persoon,
in wien de karaktertrekken van de soort zich het meest volledig vertoonen. En wie
deze Typen doorleest, zal telkenmale getroffen worden door de overeenkomst van
deze karakters met personen die men zelf kent in zijn eigen omgeving. Zij leveren
dus een bijdrage van karakterkunde van den mensch en moeten als zoodanig
beschouwd worden.’
De stijl is niet zoo persoonlijk als men van een Domela Nieuwenhuis zou
verwachten - verschil in richting verhindert hem niet herhaaldelijk Ten Kate te citeeren
- en het geheel is als lectuur zeer genietbaar.
v.N.
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Dionyzos.
Door Louis Couperus.
I.
Rozig, sprenkelend den dauw op de violette anemonen, die openden haar
slaapdronken kelken, en gretig drinken wilden met bekertjes, rees de dadelijk zonnige
morgen over de bladdichte beemden van Nyza. Weg naar het Westen week er de
paarse nacht en verdween. Reuzig de wilde kastanjes, en ruischend de eiken van
uchtendbries, ontwaakte het woud, en de weiden, dauwdruipend, spiegelden licht
terug, parelgekleurde lucht; de anemonen bloeiden op uit lichtende watering, en
ontloken, gelescht, geheel. Strak naar de zee, blauwe lijn, streek snel toe het
verschiet, en de hemel koepelde wolkenloos. Wazige frischte, weêrschijn van dauw,
huiverde over de wereld, over lucht, woud en zee, en rings-om-rond over bergen,
wier rondingen schakelden op de parelgekleurde lucht, als een snoer cameëen om
blinkenden hals. Rillend, in de laatste schaduwen, ontwaakten in het woud de
nymfen.
Op een lynxevel sliep de knaap en droomend had hij zijn arm, vaag gebaar,
uitgestrekt in de anemonen. Zijn palm was half geopend; een lichte grijping trilde in
zijn vingers. Zijn hoofd lag achterover, bronsblond de lokken, teêr blauw geaderd
de oogescheelen gesloten en zijn mond huiverde van een wellust, gedroomd. Week
bootste zijn blank lichaam uit op de ruig vlakkige lynxehuid; zijn schouders rondden
zich als die van een maagd en zijn ademende borst zwol en golfde; zijn schoot viel
in, en zijn heup heuvelde hooger, en de beenen, gestrengeld, bloemesteelden weg
naar den voet, waaraan de groote teen scheen te trillen, of hij trad luchtig op wolken
van droom. Nu de nymfen
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waren ontwaakt, en zich rekkende hieven uit hare slaping, rillende onder den
pareldauw, verzamelden zij rondom hem heen, en fluisterden en naderden schuw.
Van zijn vader Zeus zelven scheen de hooge goddelijkheid te stralen zijn voorhoofd
af, ernstig hoog gewelfd tusschen bronsblonde krullen, maar de gloed van zijne
moeder, Semele, verblaakt in Zeus' bliksem en eigenen brand, verzinnelijkte hem
tot een god van genot. En ernst en genotzucht mengelden zich in hem als tot eene
betoovering, stralende uit zijn wezen, en de nymfen werden niet moê hem te
verslinden met verlangende oogen. Zij wilden hem nog niet wekken. Ino, op een
vijgeblad, stapelde vijgen voor zijn maal, en Ione hield aan den bronstraal haar kruik,
waarin de gamma der druppelen steeg tot ze vol was. Uit de verte klonken de
herdersfluiten.
Nu kon Neïra zich niet houden, en hurkende, streelde haar vinger de
dauwdruppelen af van Dionyzos' schouder, waar ze parelden, als op een schulp.
En onder de streeling van haar verliefde hand, die dadelijk zich schuw terugtrok,
sloeg Dionyzos de scheelen op. Zijn oogen waren paarsblauw als donkere violen,
en als in geheel zijn wezen, mengelden zich in zijn blik een weemoed, een dartelheid.
Door den paarsblauwen waasglans, weemoedig, tintelde diep een blijde glimp.
- Ik heb gedroomd, zei Dionyzos.
En hij staarde, als zag hij zijn droom na, die vluchtte. Zijn viooloogen
verweemoedigden en vroolijkten over de nymfen heen, in de lucht, de parelgekleurde,
naar de bergrondingen, die geworden waren als schilden van krijgers, gestapeld
tegen de kim aan. Hij staarde na de voorspellingen, die vluchtten, na vaag gewemeld
te hebben in de nauw gestoorde rust zijner sluimering. Nu daalde zijn blik, zag hij
lachend de nymfen aan, en begeerig strekte zijn hand naar de vijgen. Hij at ze gulzig,
in zijn glimlach, zoo sappig ze drukkend tusschen zijn lippen en de schillen wierp
over de nymfen hij weg in spel. Een sloeg er op Ione's oog, en terwijl zij gilde, lachten
de anderen, en ook Dionyzos lachte. Nog meer vijgen moest Ino hem brengen, en
zij knielde naast hem, ze beurende in het blad op haar palmen. Daarna, achterover
geleund, dronk hij uit Ione's kruik. De fluiten, in de verte, naderden met hoogere
stijging en dieperen val.
- En wat heeft mijn heer gedroomd? vroeg Ione.
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- Ik heb gedroomd...., zei Dionyzos; de verovering van geheel de wereld....!
- Wat een dwaasheid! Wie zoû er nu moeite doen om de wereld te veroveren!
klonk in spot, een stem, en Silenos, zich rekkende, trad naar voren uit het boschje,
waar hij geslapen had. Zeg, Dionyzos, wat spiegelden droom en slaap je zoo ijdele
eerzucht voor? Geheel de wereld....! Maar kan het de moeite loonen geheel de
wereld te veroveren....? Kan zij schooner zijn dan Nyza, kan de lucht om haar zijn
blauwer, de zee rondom haar stralender, de nymfen in hare wouden verleidelijker
dan Ino en Ione zijn? Ik geloof het niet! Ik geloof het niet! O Dionyzos, vergeet je
droom, die ijdelheid was als àlle droomen.
- Ik heb gedroomd.... - Dionyzos herhaalde het -; de verovering van GEHEEL de
wereld!!
- En waarom zoû je die wereld veroveren? Geen van de goden geeft om de wereld!
Om dit heerlijke land strekt de wereld zich uit, een baaierd gelijk! Wie bewoont er
die baaierd? Barbaren en monsters alleen! Hier alleen is de schoonheid, in de
schaduw van Olympos! Hier alleen is het leven: hier borrelt de bron aller vreugde
en wijsheid! Hier heerscht de vrede, in goudene dagen! Veroveren wil strijd en strijd
sluit wijsheid en vreugde uit. Hier vloeien de dagen als water voort, zacht murmelend
van het lachen der nymfen! Aardsche volmaaktheid is hier bereikt! Wereldverovering
is ijdelheid!
Maar Dionyzos snel had zich opgericht. Hij stond, fier en heerlijk en vroolijk.
- Strijd is het leven! riep hij uit. Niet de bloedige strijd, dien vuurt Ares aan, maar
de lachende strijd met onverwinlijke macht! De lachende strijd is het leven! Te gaan
lachende voor zich uit, zelfbewust van onoverwinlijkheid: te gaan, lachende, wouden
en steden door, zeeën over en dwars door hemelen, en te heerschen langs zijn
triomftocht.... dat is het leven, dat is leven! Het oogenblik te overheerschen, dàt is
het leven! Wat zal ik geven om de minuut, die voorbij is! Het verleden dompelt achter
weg; het heden zal het lachende oogenblik zijn, dat ik lachende overheersch, en
de toekomst zal zijn de lange weg, die IK neem op mijn zegekar, de wereld door,
de wijde, wijde wereld door, overwinnende heel die wereld....! De Muzen leerden
mij harmonie en maat, maar Silenos, o luie bespiegelaar, zal mij
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niet kluisteren in de beemden van Nyza, door te zeggen, dat de wereld een baaierd
is, en alle enthouziasme ijdelheid!
Nu rekte hij zich uit, de laatste loomheid van zijn slaap week uit zijn leden: om
zijn hoofd bogen rekkend de armen rond met de buigingen van een lier, zijne oogen
stierven lachende een oogenblik, en hij gaapte voor het laatst: om de kleine
mondhoeken koraalden de lippen en de emailwitte tanden parelden schel.
- Silenos, ik ben geroepen! riep Dionyzos. In mijn droom heeft mijn groote vader
Zeus mij geroepen, en mij gezegd, dat ik een taak had! Mijn taak zal een purperen
vreugde zijn, en hare voleindiging een purperen triumf!
- En wat zullen die roeping, taak, vreugde, en triumf nu zijn....
- Ik weet ze niet, maar ik zal ze dézen dag weten! O, soms rijst de zon op om een
grooten dag over de wereld te doen lichten! Dan schakelen de minuten zich samen
tot goudene noodlottigheden, en de opalen dageraad trilt van verwachting, om wat
het vollere uur van den morgen zal zijn.... Zie, Silenos, zoo trilt deze ure nu.... Geheel
de hemel schijnt als een glimlach, omdat een goddelijke vreugde geboren gaat zijn!
Rondom mij heen zingt het woud van vogelen! Bries waait bloemengeur op als
offerreuk aan de nieuwe vreugde, die zijn zal! Verstaan doe ik de vreugde nog niet,
maar zij kondigt zich al luider en luider aan in stemmen, die geheimzinnigen in de
bosschige diepte, die schulpsuizelen uit de strakblauwe zee, en die, azuurschel,
klaroenschateren, uit de ronde hemelen, als met trompetten, gericht naar de aarde!
Heilig blijde natuur, o laat mijn jonge armen je drukken op mijn jonge hart, zooals
ze drukken zouden een nymf, die maagd was! Ontzaglijk als je bent, ben je niets
dan liefde meer in mijne omhelzing! Hoe vele je stemmen ook harmonieeren, als
koren rondom mij heen, al je monden, op mijn mond, smelten te zamen tot éen
langen zoen! Al je lachende wellusten dringen te zamen tot éen wellust, terwijl ik je
te pletter druk op mijn hart! O Zeus, hoe zalig is ál wat ge schiept, om de schoonheid
der glanzende vormen, die van hemelen, en die van de aarde! Aarde, blinkende
erfenis, bloeiend erfgoed, vervalt ge Dionyzos alleen? Zeus, god van hemelen, zal
Dionyzos der aarde god zijn...?! Silenos, kom nu met mij! Kom meê, ik weet den
weg! Ik zàg hem in mijn droom! Langs deze wateren en langs
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deze wouden wezen hem mij najaden en hamadryaden, lachende, met schalke
vingertjes.... Ik liep den weg al af in mijn droom. Om mij heen riep de op mij verliefde
aarde met tallooze stemmen, dat ik haar veroveren zoû! Er woelde een razende
vreugde! Ik ontwaakte.... Nu, in morgenwerkelijkheid, loop ik den weg af! Hierheen,
hierheen! Volg mij, meester, gij, die de wijsheid gaarde in uw woord, als de bijen
honig in raten, en ze mij aanbiedt, als mij hongert, tot ik walg van de zoete wijsheid!
Hierheen, hierheen: Dionyzos hongert naar honig niet; Dionyzos dorst! Hem dorst....!
Hier spoelt zuiver water.... Ik schep het in mijn hand, ik drink het.... O, ik wilde, er
ware ander vocht, dan het water uit de kruik der najaden.... Maar Zeus hield den
nektar voor zich daar boven aan hun godenfestijnen.... Daar komt Dionyzos niet!
Maar is hem de hemel gesloten, de aarde zal hem open zijn....! Vlugger, vlugger,
Silenos, je bent nog niet te oud om mij te volgen! Je buik is nog niet àl te dik: waarom
zoo loom dan vandaag? Is dat het gewicht van je wijsheid, die je beenen verlamt?
Vlugger, hierheen, Silenos, achterdochtige en ongeloovige meester! Hij gelooft niet
aan den heerlijken droom, en niet aan de heilige toekomst....! Silenos, ik spreek je
nader! Ik spreek je nader, mijn vriend en mijn meester! Al je wijsheid en ongeloof
zullen af van je vallen als de verdorde bloemenkrans van je wijze slapen! Hierheen,
vlugger, Silenos! Dicht wordt het woudgewarrel met bladvolle takken dooreen, maar
tusschen dien ernst der donkere steeneiken lacht te luider uit het azuur. Hoor....
Silenos!
Hij hield stil, zijn arm op den arm zijns meesters.
- Hoor....
- Wat hoor je, dolle Dionyzos?
- Ik hoor een fluit....
- De herders geleiden hun kudden.
- Het is niet de fluit van een herder! Hoor, de fluit zingt de blijde wijze....
- Die de menschen niet kennen?
- Neen.... Ik hoorde ze al, in de juichstemmen der natuur, als ze mij beminde voor
ze als een minnares viel met haar zoen op mijn mond.
- Wie, Dionyzos, fluit ze nu?
- HIJ....
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- Wie hij....
- Die mij zeggen mijn taak zal....
- Wie bezielt hem....?
- Zeus zelve! Hoor, de blijde wijze jubelt-uit mijn wereldverovering! De blijde wijze
lokt mij te komen!
- Weêrsta, Dionyzos! Euvele machten in deze donkere bosschen verlokken
nymfen, en herders, en goden!
- Wat vrees ik? Aan mij is de wereld!
- Hoe?
- Mijn vader is Zeus!
- Hij let niet op àl zijne kinderen!
- Hij heeft mij lief; omdat ik de vreugde zal zijn!
- Dionyzos, waar is de maat, die de Muzen je leerden?
- Kom!
- Neen....
- Kom meê....
- Het angstigt mij hier!
- Zamel dan al je wijsheid om niet voor niet angst te koesteren.... Kom....!
- Mijn leerling en mijn god, heb medelijden met mij....! Dit is mij alles onbekend,
dit donkere woud, deze lokkende wijze van een schellere fluit, dan alle herdersfluiten!
Wat zal ik komen, met je! Onvermoeid als je bent, en zoon van Zeus zelve, zal HIJ
je beschermen, zelfs tegen Hera's listen.... Maar mij.... ik zal ondergaan, in wat je
ginds wacht. Ik puurde wat wijsheid uit bespiegeling in Nyza's eeuwige lentebeemd,
en ik drong door in de ziel der aardsche dingen. Ik wil rustig leven en aanschouwen
rondom mij, en glimlachen om wat ik aanschouw. Ik wil kalm mijn dagen laten
vervlieten. De ouderdom dunt al mijn grijzende lokken, en bezadiging matigt mijn
tred, die nooit vlug was. Wat Dionyzos, moet ik je volgen? God, ben je jong, en
vrees je voor niets! Ik hoorde zoo blijde wijze nooit.... Tot wat zoû zij niet vervoeren,
wellicht! Tot onmatigheid zeker en maat, Dionyzos, is àl mijne wijsbegeerte.... Zoo
ik ze verloor, ware ik geheel verloren.... Dionyzos, ga zonder mij....!
Lachend liet Dionyzos hem achter, smeekend, en ging alleen vooruit, waar de
blijde wijze lokte. Door het steeneikenwoud haastte hij snel zich en tusschen de
donkere verwrongen takken keken blanke boomnymfen nieuwsgierig hem na, en
herkenden hem een jongen
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god. Plots week het woud open, en mossige ronde vlakte, van viooltjes heel geurig,
cirkelde in dat luchtiger looveren als een ronde koepel, tempelomzuild door de
rechtere stammen der eiken; water murmelde er frisch sijpelend de rotsen af,
tusschen de altijd vochtige groene en goudgele mossen, en geleund tegen den
steenwand stond een Faun, het linksche been over het andere rechts, rustende op
den even gebogen voet, met den druk van de teen in viooltjes. Een gespikkeld
wilde-katte-vel hing, met dooden kop, slappe pooten zijn schouder af. Hij glimlachte,
en bespeelde zijn fluit, de vingers tegen de mondholten der rietjes. Hij stond rustig
en kalm, als een kalme en rustige vreugde. Zijn glimlach was van blijde gedachte
vol. Zijn voorhoofd heel smal en de slapen heel schuin, kruifde zijn kort haar dicht
als het gekroes van een lam, dat goud zoû geweest zijn van zijdige vacht. Onder
de welving der brauwen waren zijne lachende oogen als water zoo klaar, grijs blauw
met de geboorde diepte der donkere pupil. Baardeloos, warm zongewaasd was zijn
nooit geschoren en dus even donsfulpig gelaat, breedkalm om zijn glimlach, die zijn
puntige tanden deed glinsteren. Zijne ooren spitsten, als bij alle zijne stamverwanten,
en gaven aan zijn goedheid en vroolijkheid een pittigen geest, schalk
wèl-demoniesch. Hij was groot, breed, kalm, jong en rustig. Hij stond als een jeugdig
athleet, die een dichter was. Zijne spieren, niet zichtbaar, verrieden zich onder de
gestoofde goudtint van zijn vleesch. En zoo was hij een kracht, die eene teederheid
was, en een ernst, die was een vreugde.
Dionyzos zag hem aan. En dat Dionyzos een god was, ook al was zijne moeder
een vrouw van de aarde, werd zichtbaar, omdat goud blauwig Dionyzos straalde,
gloed om zijn blanke godeleden, die de zon nooit stoofde, gloed om zijn godegelaat,
dat, ongeschoren, bleef baardeloos, als dat van eene maagd, gloed uit zijn
violenoogen van genot en van weemoed, gloed om zijn gaan en zijn stilstaan - terwijl
de Faun zoo zichtbaar geen god was, maar ook geen mensch -: geboreling uit het
bosch zelve, eigen kind van de aarde-natuur, schepsel van het schitterende woud,
éen hij van zelfde essentie, met boom, blad, woud, water, bloem, wolk.... En nu hij
Dionyzos zag, stralende, komende de donkere schaduw der steeneiken uit, nu
staakte hij zijn lied, nam de fluit van zijn volroode lachlippen, groette den god met
eene beweging der hand, die de fluit nog vasthield, en zeide, zijn stem diep vol en
lachend:
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- Wees, goddelijke Dionyzos, welkom.... Ik wachtte je.... Ik droomde je dezen nacht
heerlijk.... Ik verwachtte je en speelde mijn blijde wijze.... opdat je den weg zoû
kennen. Ik deed, je tot feest, dezen nacht, opbloeien al deze viooltjes, opdat je voet
er zoû geurig over treden. Heel het woud verwachtte je.... De vogels hebben
jubelender gezongen, en alle hamadryaden zagen schuchter en lachende uit.... Zie,
overal glinsteren haar oogen.... Doe of je ze niet ziet, om ze niet te verschrikken,
Dionyzos.... Ze zijn schuw en je glanst als de felste straal van Helios uit blauwe
lucht.... Je schiet door het woud als een pijl van den zonneschutter zelven.... Wees,
goddelijke Dionyzos, welkom....
- Ik heb gedroomd, zei Dionyzos; de overwinning van geheel de wereld.... en het
pad, dat ik gaan moest.... Het leidde mij, Faun, tot hier.... Kan het zijn, dat mijn vader
Zeus je openbaarde het geheimheilige middel tot mijn triomf....?
- Ampelos weet niet van triomf, noch van overwinning, maar Ampelos weet, wat,
zoo het Zeus ware, een goddelijke droom hem te doen beval! Te spelen de melodie,
die ik speelde, opdat je àl te snelle voeten niet zouden verdwalen.... en, zoo je mij
gevonden hadt en genaderd ware over dezen vloer van viooltjes.... je, Dionyzos, te
geven den staf, dien mijn hand heeft omklemd in mijn sluimering. Zie hem hier, o
god, en ontvang hem....
- Deze staf! zei Dionyzos teleurgesteld en hij zag naar den groenen stok, dien de
Faun, Ampelos, hem bood. Deze staf zoû mijn schepter zijn.... Deze staf zoû mij
zijn wat mijn vader Zeus is zijn bliksem, Poseidoôn zijn drietand.... Deze staf, deze
groene stok....
De Faun naderde, en beiden, Dionyzos en Faun, bezagen den staf aandachtig.
- Zie, Dionyzos, zei de Faun, Ampelos; dit is geen staf, als een herder uit dor hout
zoû gesneden hebben. Deze staf is groen hout en leeft, en zweet van ambergeurige
sappen. Deze staf is er een, die zwelt van geheimzinnige levenskiem. Zoo het Zeus
ware, die hem vlijde in mijn hand, om ze je te overhandigen dezen morgen van
vreugde, zal het geen staf zijn, waardeloos als herdersstaf, of welke boomtak uit
het takrijke woud. Dàn zal deze stok zijn een levende schepter van blijde vroolijke
toekomst.... Zie, zijn knoesten en knoopen: ze leven! Geuriger is dit hout dan alle
viooltjes te zamen, en de geur is die van boschbes en braam, maar geperst tot een
heftiger heerlijkheid en de aroom vertienvoudigd
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in bezwijmelende kracht.... Deze stok is een wonderstok. Wat er meê te doen zoû
zijn wellicht....
- Wat zoû wellicht met mijn stok te doen zijn, o Faun?
- Hem te planten op een gunstige plek en te zien of hij uitbot tot vreugde.... Met
je eigen godenhand hem te planten, o Dionyzos.... Kom, zoeken wij samen de plek....
- Ik ken niet dit woud....
- Ik ken het.... Kom meê.... Zie, het heele woud juicht, dat een god is gekomen.
Schrik de hamadryaden niet weg met je glans.... Doe of je ze niet let, Dionyzos....
Er is een wuiven tot in de opperste twijgen, er is een vonkelen van oogen tusschen
de looveringen dicht.... Hier is het zonnegoud en daar lachend oogenblauw blij....
Kom, Dionyzos.
- Ik volg je....
- Ik speel de wijze, al gaande.... Ik de wijze al spelende, zal mijn lied onbewust
ons leiden ter goede en gunstige plaatsen. Waar zonen van Pan, hier en daar,
beantwoorden de blijde wijze, als vogelen antwoorden aan vogel, en waar zij ons
lokken, zijn de gunstige plekken, ter keuze om te planten tot vreugde onzen stok....
- Hoor....!
- Er antwoorden mij al dra.... Hoor nu, Dionyzos.... Nu, van overal, weêrschallen
op mijn fluitje schel, als echo op echo, de schelle fluitjes der schalke zonen van
Pan.... O, er zijn tàl van gunstige plaatsen. De aarde, onze moeder, is mild en vol
goedheid.... Welke kant zullen wij uitgaan, zeg, Dionyzos. Kies....
- Kies ik?
- Ja. Keuze van god, onbewust, zal onfeilbaar zijn boven mijn keuze.
- Ginds uit....
- Recht?
- Ik hoor een schelle fluit antwoorden je fluit, recht voor ons uit....
- Gaan wij....
Zij gingen. O, het woud schalde van fluit overal.... De Pansfluiten overal klaterden
uit, antwoordden des spelenden Fauns blijde wijze.... En de vogelen er tusschen,
kwinkelden dol, niet begrijpend, dat het er schetterde scheller dan zij, in het woud,
waar anders maar èven de rietjes der Panskinderen droomden. Recht-uit ging de
spelende Faun, vlak op den hiel volgde hem
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Dionyzos, verblijd om al het gelok, dat met heel teedere gamma's snel daalde en
steeg, in het rond.... Of overal parelen vielen uit de rinkelende lucht, of in de lucht
parelen werden opgeworpen. Of overal druppelen neêrtintelden dauwig, of
òpfonteinde overal druppelend watergepoeier.... Of snelle beekjes afvloten en
stroompjes rotsblokken overbruischten.... Een liquide dalen en stijgen overal, overal,
en het was geen water, maar klank.... Boven al dien klank uit peep helder de Faun
zijn blijde fluitwijze breeder.... Maar altijd en overal en meer en meer antwoordden
wel duizende fluitjes blij.
Daar opende het woud op zonnige vlakte: de rotswand kartelde weg; in de verte
sneed de blauwe einder der zee gladrecht het lichtere azuur van de lucht. En
Dionyzos zag den kleinen Pan, die hem gelokt had, nu schuw over den rotswand
ijlen, zijn fluitje nog aan de lippen, zijn vinger nog in de trilling van spelen. Hij ijlde
weg, schuw voor den god, die blank geschitterd was uit het donkere steeneikenwoud
te voorschijn. Hij ijlde weg op zijn vlugge bokspootjes, schelmschuin nog omkijkend
en sidderend zijn staartje. En even gedonkerd en ruig tegen het lichte luchtazuur,
huppelde hij schichtig, en ter andere rotszijde dalende, verdween hij tusschen de
scherpe kloven....
- Hier is de gunstigste plek, zei de Faun.
- Wat zal het geven, Ampelos, mijn stok hier te planten!
- Vreugde, vermoed ik.
- Vreugde?
- Zoeken wij de àllergunstigste plek, zeide Ampelos en hij bezag aandachtig de
knoesten en knoopen van den tooverstaf, die scheen sappig te zwellen van leven.
Deze stok zal niet hoog wassen tot boometrots, als de eiken, die ritselen van heilige
orakels. Woudschaduw zal hij niet geven, en eer dan mannelijk van trots, schijnt
vrouwelijk deze plant mij van vreugde te zullen uitbotten, en vruchtbare moederplant,
te zullen vruchtbaar leven wekken overal, onder de verliefde zoenen van Helios.
Zie, al is krachtig de plant, in mijn hand buigt zij om week en lenig, als een nymfelijf,
dat zich wringt.... Wordt uit het geheim van dit hout nieuw leven gewekt, dan zal het
steun moeten vinden, als voor duizend verliefde nymfe-armen. De gunstigste plek
is deze, en, zag ik dit hout als boometrots, zoo plantte ik in het midden van dezen
wat zandigen grond mijn stok, maar nu uit de zwellende knoesten ik raad zwierende
weekheid van leniger rankengroei, zoû ik mijn
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vreugdestok willen planten tegen den rotwand daar ginds, opdat zij, de ranken,
dadelijk steun vinden voor haar zeker wat dartelen en dollen overmoed.... Die zoû
anders de ranken rekken over den grond, als eene naar liefde hijgende ze overal
strekken uit te-vergeefs.... en de dieren des wouds zouden over ze gaan en ze
vertrappen, onwetend en dom.... Daarom, o Dionyzos, is mijn raad: plant den stok
dicht tegen den rots aan....
- En je raad, mijn Faun, voel ik onfeilbaar.... Alleen.... als ik droomde de
overwinning van héel de wereld, o Ampelos, van HEEL de wereld.... wat vang ik dan
aan een stok te planten op een zandige plek, aan tegen een rotswand.... Wat zal,
bot mijn zoo heerlijke plant hier uit, hare verliefde rank de wereld mij winnen....? Zal
zij de wereld omhelzen en boeien voor mij? Duister schijnt mij de wil van mijn vader
Zeus....
- Dionyzos, het woud is in vreugde.... Zie, Dionyzos, het woud is in vreugde....
De wereld is in vreugde, omdat zij wellicht vóórgevoelt haar heerlijken overwinnaar
in jou! Zie, trilde ooit de hemel zoo hel azuur? Orakelden ooit zoo geheimzinnig de
ritselende eikenbladeren? Schalden ooit zoo schel overal, overal, duizende fluitjes
der zonen van Pan, ons lokkend, hier, daar, overal? Overal lokken zij naar gunstige
plekken! Wij kozen de allergunstigste, want wij kozen je keuze, o mijn god, en je
heilige onbewustheid leidde ons.... O, Dionyzos, twijfel niet aan je droom, en twijfel
niet aan de waarde van dezen staf, waaruit je de overwinning zal woekeren met
ranken zeker over heel de wereld.... Kom, plant nu den stok.
- Ik?
- Ja....
- Mijn hand zal beven, o Faun, als ik plant.... Mijn hart zal sidderen van
toekomstverwachting. Ik? Plant ik? Plant voor mij!
- Neen Dionyzos, plant zelve den stok. Want zoodra je godehand hem zal omvatten
en in de aarde, losgewoeld, planten, zal de groene vrouwelijkheid er van trillen, als
onder vasten greep van omhelzing! Dionyzos, plant den stok! Wat dunkt je van hier,
waar de middagzon aànslaàt tegen het rotssteen? De plant zal er zijn als een nymf,
vast tegen den rots aangedrukt en overgeleverd aan de verliefde genade van een
goudblakenden god, van Helios zelven, o Dionyzos....
- Hier, o Faun, ja hier dunkt mij de allergunstigste plek nu....
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O, voel het rotssteen, het is een vuur. De aarde gloeit onder mijn voeten.
- Ik woel de aarde los....
- Aroom stijgt uit de aarde op....
- Zoo is het diep genoeg.... Wortel zal schieten de stok, Dionyzos, plant je, met
beide handen, hem met liefde nu in dezen kuil....
- O, met liefde plant ik hem! Stok, bot uit! Edel hout, rank weelderig naar alle
zijden!... Zeus, plant ik mijn overwinning?
- Nu zamelen mijn handen den zandgrond weêr dicht om den stok, Dionyzos....
Dionyzos, de stok rijst als een mysterie omhoog..
- Is het niet, als gebeurt er een wonder? De stok, eerst recht, kronkelt....
- Als een verliefd nymfelijf....
- Dat Helios blaakt....
- O, zie Dionyzos, zie.... De stok, in een zwelling van zijne sappen, schiet hooger
op met zijne kronkeling, als een wonderplant, die plotseling wast....
- Uit de knoesten, die openbreken, strekken als verliefde armen zich de takken,
en voelen uit naar den rotssteenwand, als of zij bezwijmelen van eigen nieuw leven
en niet weten waarheen.... Nu trillen de teederder twijgen uit....
- Nu sidderen van groen de twijgen en de bladeren ontplooien.... O, Dionyzos, dit
is een nieuwe boom, en hij zal zijn je eigen, Dionyzos! De druiveboom, die is
voorspeld!
- Faun, zie, mijn druiveboom heerlijkt uit in kronkelende ranken en van nooit nog
gezien ooft zwellen er kleine besjes aan....
- De besjes zwellen....
- Zij zwellen.... Voller worden de trossen....
- Zacht rozig bleek eerst, purperen de trossen, en hangen nu zwaar....
- De ranken rekken verder over den rotswand.... - En krinkelend als met klauwtjes
teêr, hechten zij zich vast aan het steen....
- En kronkelen haar rankjes om iedere punt, die uitsteekt.... O, mijn wonderboom,
o mijn wonderboom, o mijn heerlijke druivewingerd! Faun, kom, plukken wij een
tros, en proeven wij dien om te weten hoe smaakt ooft zoo nieuw. Ja, van boschbes
en braam is de geur, maar heftiger te zamen geperst en de aroom vertienvoudigd
in bezwijmelende kracht! Hier, Faun, ik pluk er
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een tros af.... Zie, hoe heerlijk mijn tros mooi is! Zie, hoe heerlijk.... Een waas als
van eersten dageraad ligt over de even gepurperde blauwte, als een schuchterheid
over een gloed! En hoe zwaar is mijn tros! Nauwlijks kan ik hem beuren.... Nu til ik
hem met beide handen omhoog om hem vonkelen te doen in de zon. In iedere druif
trilt als een roode drop, zichtbaar en schitterend door den wazigen glans van de
schil. Hoe zwaar, hoe zwaar is mijn tros.... Ik vrees, de steel zal breken.... Ik neem
den tros in beide handen nu vast, ook al ontwijden mijn vingers het waas.... De tros
bloost in mijn palmen, als of hij blaakt in mijn liefkoozing! O Faun, nu te zoenen, te
zoenen mijn tros.... Maar hij is zoo zwaar, dat ik mij schrap op de voeten moet zetten;
mijn lendenen buigen achter over, mijn spieren spannen om hem op te tillen naar
de gretigheid van mijn lippen toe. Nu, o nu, lig je, tros, op mijn mond! Nu, o nu drukt
je mijn mond te pletter! Als een even gepurperde zwaarte blauw ligt de tros over
mijn gelaat, streelt mijne oogen, die zich sluiten, zoekt met zijn druiven mijn hijgende
lippen en purperkraalt af tot op mijn borst in mijn armen, die hem tegenhouden!
Zware, zware tros.... een roode geur zweet als een walm uit je op.... Zware, zware
tros, ik wankel onder je bezwijmeling.... O Faun, ik zie, mijn oogleden even geopend
tusschen de druiven, dat je deedt als ik, en plukte een tros, en hem bracht aan je
lippen verliefd.... Zware, zware tros.... o, nu val ik onder je zwaarte.... Nu lig ik in
het warm gestoofde zand en je ligt zwaar op mijn hart, op mijn mond! Mijn purperen
wellust, kom! Hier in mijne armen druk ik je te pletter! Tegen mijn hart, op mijn mond!
Faun, ik perste den tros, omdat ik bezwijmelde onder mijn wellust, en niet
weêrhouden kon den drang van mijn armen. Nu stroomt zijn roode bloed, mij langs
de lippen en over mijn leden! O, Faun, ik zie, rood bloed stroomt je de lippen en de
leden over? Je perste den tros!! O Faun, nu druipt mij het bloed in den mond en rilt
langs mijn verhemelte! Nu zamel ik de gekneusde druiven, woest, woest, in de
kramp van mijn hand, en pers ze razende uit, boven mijn mond: Faun, het bloed
van den tros, verkracht, stroomt met een rijken straal, stroomt mij binnen en gloeit
tot in mijn merg! Nog een tros, een andere tros! Weg, de geperste schillen, die flauw
afvielen over mij heen! Ik slinger de leêge rank! Ik wil op: een andere tros! Mijn
beenen wankelen, Faun, van zaligheid, zoo nieuw, zoo groót en zoo purper!
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Een andere tros, hier! O Faun, zie!! Ik zag nog niet, verblind voor iets anders dan
eigen gewaarwording, maar nu ik pluk, zie ik....: over heel den rotswand woekert
mijn wingerd! Heerlijke rijkdom, goddelijke gave! Een andere tros, een andere! Op
mijn mond, tegen mijn oogen, dat ze meêdrinken; op mijn borst, dat ik mij er in baad!
O, tros, stroom uit in mijne omhelzing! Tros na tros, stroomt uit in mijn omhelzing!
Rotswand van trossen, kom, druk ik je uit in mijn omhelzing! Ik wil mijn armen zoo
wijd, dat ik je, rotswand van trossen, geheel te pletter druk in mijn omhelzing - ook
al zoû ik zelve sterven, verpletterd onder je zwaarte en verdronken in den stroom
van je bloed! O Faun, kennen de goden daarboven in goudblanken Olympos dit
blakend genot! Neen, neen, zij kennen het niet. Het was het genot, dat MIJ Zeus
gaf, mijn vader! Het is het genot van de lachende aarde en de wereld, die ik juichend
verwinnen zal! Mijn genot zal mijn macht zijn! Genietende zal ik heerschen,
zwijmelen, overwinnen! Woekeren overal uit wil ik mijn wingerd nu laten! Rotswand
na rotswand over! O Faun, pluk meer, o Faun pluk meer, pluk àlle trossen, die je
hand kan bereiken!
- Dionyzos!
- O, Faun, pluk meer....
- Dionyzos, pluk niet alle! Zie, al wankel je onder de hevigheid van het genot....
Er is maat....
- Wat geef ik om maat! Laat maat houden de waardige Muzen.... ik wil geen maat,
ik wil geen maat! De onmatige wellust wil ik!
Nu, wankelend, klom Dionyzos den rotswand op, maar hij struikelde tusschen de
ranken, en viel, lachende, tusschen de trossen, waar hij nu bleef liggen, lachende,
als een groote vogel in een purperblauw nest. Op kon hij niet meer komen, om zijn
lach en om zijne bezwijmeling, en de Faun moest hem helpen: Dionyzos sloeg om
Fauns hals bei zijn armen en sterke Ampelos tilde hem hoog uit der ranken
verwarring en klom met hem af.
- Dionyzos, nu plukken wij ranken, om ze te toonen hier en daar, om ze te planten
op gunstige plekken, op alle, waar ons riepen Pans fluitjes....
- Faun, nu plukken wij ranken, om ze te toonen mijn waardigen meester,
wijsgeerigen Silenos, en de liefelijke nymfen van Nyza, mijn eeuwig jeugdige
pleegmoeders....
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En zij plukten ranken lang, waar de zware trossen aanhingen tot op den grond, maar
zoo was Dionyzos bezwijmeld, dat hij trapte de trossen, en wankelde; om hem
stroomde rood bloed... Dan lachte hij en boog zich en in de hand schepte hij het
op, en dronk het zich uit de palm....
- O Dionyzos, o Dionyzos! riep de Faun; hoog rijst Helios aan den middag....
brandende schieten zijn pijlen hier; ginds droomen de schaduwen van het donkere
woud! Kom Dionyzos, toef nu niet langer; dronken van druiven en zongestoofd zal
je neêrvallen in de gloeiende zanden en zal kracht je ontbeeren weêr op te staan....
Dan zal je zijn als een overwonnene, Dionyzos, in steê van een wereldverwinnaar!
Dionyzos, nu hebben wij trossen geplukt; Dionyzos, kom nu meê.... Kom, ik til je in
mijn armen; ik tors je tot waar ik woon in mijn mossige boschtent, daar waar ik dezen
nacht, ter eere je komst, duizende viooltjes deed bloeien. Dionyzos, kom, ik til je....
Nu heb ik je op mijn schouder; hier, draag de trossen, sla de rank je over de
schouders, hoû de ranken nu vast in je vuist.... laat ze niet vallen, o Dionyzos, de
kostelijke wingerdtakken.... sleep niet in het zand de wazige trossen.... Toon ze
onbezoedeld te Nyza! Kom, nu draag ik je voort.... O, de zanden schroeien mijn
zolen.... omdat Helios erbarmingloos is in dit uur! Hier naderen wij de eerste
schaduwen.... Hier rijzen de steeneiken.... hier is al koeler de schaduw.... Overal,
Dionyzos, zien de hamadryaden uit.... Nog, in de verte, zachtjes, verklinken de
Pansfluitjes, even weemoediger, omdat wij niet hier en daar zijn gekomen, omdat
wij niet overal zijn gekomen! Fluiten, schalt helder op, wij komen, wij komen overal,
wij komen op alle gunstige plekken! Dionyzos triomfeert over àlle gunstige plekken....
Hoor, Dionyzos, nu schallen zij helderder, omdat ik hun beloofde je komst! Sla een
arm om mijn hals, Dionyzos, want je wankelt op mijn schouder, en zwikken zal je
en de kostelijke trossen zal je verliezen. Sla een arm om mijn hals.... Zoo, zoo ijl ik
vlugger.... Zoo hoû ik je vast, zoo hoû ik je vast.... zoo ijl ik met je het woud door....
door al het nieuwsgierig gespie van de boomnymfen, die nog niet weten wat druiven
zijn! Hamadryaden, dit zijn druiven! Zie, dit zijn welige wingerdranken! Zie, dit is
purperen genot! Hij, dien draag, is de koning van het blijde genot en de god van het
juichende leven: dat wat hij geven gaat aan héél de wereld, om
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haar te overwinnen! O, de gelukkige menschen, de zalige volkeren, wie hij het blijde
genot en het juichende leven zal geven, in spillende, spillende overdaad....! gelukkiger
dan goden zullen zij zijn, zoo zij weten te genieten genot, zoo zij weten te juichen
het leven! Dionyzos, hier naderen wij mijn tent van dichte looveren....; al zwaait als
uit offerschaal je de walm van mijn viooltjes te moet.... Duizende bloemetjes van
dezen nacht: eert Dionyzos, hij komt! Hij komt, ik draag hem al als een overwinnaar,
in zegetocht! Geheel het woud heeft hem toegejuicht! Alle gunstige plekken trillen
hem tegen! Hij komt, hij zal overal komen! Hier, o mijn god, rust hier uit.... rust hier
uit, hooger je hoofd op viooltjes en mos.... Hij slaapt al.... nog in mijn armen, die
hem nedervlijen op zijn geurige bed; hij slaapt al en zijn mond is open in een glimlach
- onbewuste herinnering van zijn genot.... Slaap, Dionyzos, slaap.... Stemmen van
het woud, zwijgt.... laat Dionyzos sluimeren.... in de warme ure des middags....
Hamadryaden, nadert.... nadert éven op lichte teen, geluideloos.... geluideloos....
nadert, nadert maar.... Zie, dit is Dionyzos.... Zie, hamadryaden, dit zijn druiven....
Hier, neem een paar trossen, en proef ze druif voor druif, opdat je wete wat is de
gave van Dionyzos.... Aanschouwt hem even, en gaat dan stil.... Hij is heerlijk als
een god, die hij is.... en hij is òns verwant en der aarde.... Hij, hij is onze koning....
Stemmen van het woud, zwijgt.... fluiten, zwijgt.... vogelen, zwijgt.... wateren, zwijgt....
bries tusschen boomen, zwijg...: Dionyzos... Dionyzos sluimert....

II.
Dien avond, zinkend de zon achter verre bergen in geleidelijk verwelken der hemelen,
dwaalden de nymfen van Nyza om langs de boorden der meergladde zee,
schimmeblank bijna, oneigenlijk in vallende schaduw breedgebladerder vijgeboomen,
mimosa's in bloei nog even opgelende met stuifgepoeier van bloesemwemeling,
als der laatste dagkleuren kreet. Het was als zweefden de nymfen uit schaduwen
aan in schaduwen: hare tengere blankheden schemerden uit en wischten zich weg;
zij doken uit gedonker, in vaag zusterlijke omhelzing en ommedoling, zichtbaarder
even tegen de parelklaardere zeevlakte, die de bergen, van nacht alreê amethyst,
afsloten met
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donkerder wal - en zij verloren zich op nieuw, of zij droomen waren, die waasden....
Een stilte dreef als eene betoovering: zoo stil sloop de nacht aan over de aarde,
dat Silenos, liggend tegen een boomstam, hoorde van visschen roeiklapperen de
staartjes....
- Waar of nu Dionyzos blijft.... mijmerde Silenos. O, hij ontgroeit aan bezadigde
wijsheid.... Waar is de tijd, dat daalden de waardige Muzen neêr, en hij zat in haar
midden en luisterde met kinderaandacht naar haar edele woorden. Zij leerden hem
het ontstaan van hemel en goden, zij leerden hem zang en reidans, en hij danste
met haar negenen. Mij schemert nog de edele zweving der ronde voor de oogen:
nog zie ik de negen vrouwen schoon en verheven en lieflijk, en het blijde kind in
haar midden volgen hare zangwijze en danszwevenden stap over anemonen, die
nauwelijks bogen onder tred zoo licht.... Dat was maat, dat was edele kunst.... De
nymfen schaarden omheen, en het was éen vreugde van edele beweging, éen
vreugde van edelen klank. Nu is het kind groeiende, nu is hij bloeiende tot jongen
man, tot hij de goddelijke grens van zijn groeibloei bereikt heeft en zal ZIJN voor de
eeuwigheid jong, zonder te vreezen de droefheid van den iederen dag onverbiddelijk
naderenden ouderdom. O, wel gelukkig de jonge god, die nooit dien weemoed zal
kennen.... Ik was jong, maar ik word ouder; ik word oud, de weemoed van het einde
nadert mij al... Maar wat stoort hem de ziel toch, den laatsten tijd.... als of hij toekomst
wachtende is, en vervulling van goddelijk lot, droomt hij, en is onrustig zijn slaap,
en zijn dartel en onbezonnen zijn dagen van vreemd verlangen, en niet weten wat
willen.... als of de beemden van Nyza te klein hem worden met de veilige bergen
aan de parelige zee, die nooit de stormwinden beroeren, daar zij breken tegen zoo
hooge wal. Zoon van Zeus is hij god, maar waarover hij godheerschen zal, is nog
de duistere toekomst, en zelfs de Muzen, die het àlles weten, hebben nooit doen
raden wat zal zijn Dionyzos' taak. Ik, ik ben bang voor de toekomst! Zij nadert....
Wat zal zij zijn? Onrust en strijd wellicht, zwerven en zwerven ver.... terwijl Nyza is
een beemd van vreugde en van kalmte, uiterst geschikt om te peinzen over de
raadsels van onszelve, en die der geheele natuur. Ik, ik ben bang voor de toekomst!
O, waar blijft nu Dionyzos.... Toch kan ik hem niet in den vallenden nacht gaan
zoeken....: mijn oude beenen zullen struikelen over boomwortelen, en mijn oogen
zien niet door de schaduwen
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van den vallenden nacht.... Waar of Dionyzos nu blijft.... Hoor, trilt er niet in de verte
een fluit? Of vergis ik mij en suizen mijn ooren van louter stilte? Ja ik vergiste mij;
mij suizen de ooren.... Maar neen.... er klinkt een naderende fluit.... Ook de nymfen
daar schijnen te hooren.... Zij verzamelen zich.... zij spieden uit! Het is een fluit, het
is een fluit! Duidelijker zingt de wijze op, en.... ik herken ze wel: is ze niet de blijde
wijze, die lokte Dionyzos diep in het midden van het donkere woud? Wat of hij
vond.... Zoû nu de blijde wijze hem kondigen aan? Komt hij? Ione, zeg mij.... zoo jij
het bent, die daar ommedwaalt, wit als een nevel aan den boord van de zee, Ione....
is dat Dionyzos? Komt Dionyzos terug? Ja.... zij wenkt mij van ja.... Kom, ik ga hem
te moet....
Hij rekte zich loom en lui en stond op. Heller door de stilte van nacht, naderde de
blijde wijze en plotseling lachten de nymfen van Nyza, vroolijk om het blijde geluid....
Bladeren bruischten even, er kraakten gevallen takken onder het naderen van
stappen. Plots steeg de wijze heel snel, trillerde als een vogel hoog in de lucht, en
viel neêr met losse druppelen. Toen zweeg de fluit en het lachen der nymfen
antwoordde de lach van Dionyzos.
- Hier ben ik terug! Hier ben ik terug! Ione, Ino, Silenos, Neïra, hier ben ik terug,
en mijn overwinning heb ik geplant, opdat zij zal woekeren rotsen over, wouden
door en wellicht tot hemelen toe! Maar zoo niet de hemel, de wereld zal mij zijn! Ik
twijfel niet meer, ik twijfel niet meer, nadat ikzelve ondervonden heb, wat het genot
is, dat mij zal winnen de wereld. Zie, oude Silenos, waardige meester, zie hier hem,
wiens blijde wijze mij lokte.... hij, Ampelos, die viooltjes ter eere mij duizenden in
éen nacht deed ontbloeien...; hij, die mij leidde en met mij zocht van waar schalde
lokkend kleine-Panszoontjes-gefluit, opdat een gunstige plek, los gewoeld, in haar
aarde ontvangen zoû tot worteling den tooverstok, dien Zeus in de hand hem legde,
in de hand hem legde voor mij! Silenos, de stok woekerde uit. Ik zag het wonder
gebeuren! De stok wingerde en tooverde en de trossen van het nieuwe ooft zwollen
onder de verliefde zoenen van Helios! Hier zijn de trossen.... Toon, Faun, blijde
Faun, de trossen! En zie Silenos, Ino, Neïra, zie Ione, hier volgden mij drie kleine
zonen van Pan, fluitjes in de hand; komt nader, komt nader, en weest niet schuw,
dartele bokjes.... de nymfen zijn zoet....
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en al schateren ze nu om je boksbeentjes ruig en om staartje, dat kwispelt onder-aan
je rug, de nymfen zijn zoet.... edele pleegmoeders van Dionyzos, eeuwig jong en
eeuwig blijde, en jeugdiger en blijder zal haar houden het genot, dat je torst! Zie
nymfen, zie Silenos, de Panszoontjes torsen de trossen aan. Dit zijn de druiven,
het edelste ooft, eenmaal in lang geleden voorspelling beloofd aan wie de aarde
verwinnen zoû! Ik plantte het purperen genot! O, nu geheel de wereld het purperen
genot te geven! Weemoed en smart zullen nooit meer zijn, nu het purperen genot
is geplant en omranken gaat heel de wereld! Weg, weemoed, weg smart! De wereld
is mij en der blijdschap! Proef, Ione, Ino, Silenos, de druiven.... pluk den tros af....
zie hem nu blauwen in de blankte der rijzende maan.... druk ze tusschen de lippen....
of liever....: lang een beker.... en pers er met volle hand heel den tros in uit, opdat
het rijke bloed er uit stroome! Beker, o drinkschaal maagdelijk nog, die niet anders
ontving dan het kuische water uit de kruik der kuische najaden.... Beker, o
drinkschaal, tril van het purperen genot, nu Ione den tros in je uitperst. Drink, Ione!
Drink Ino, Neïra! Silenos, Silenos, drink.... Ha, ha.... hij is bang voor den rooden
beker! Lacht hem uit, nymfen, hij is bang, hij is bang.... Zoontje van Pan, zoek ginds
bij het panthervel een groote schaal, pers nu, pers nu, zoontje van Pan, uit een
zware tros.... O zie, het bloed gulpt in de schaal.... Bied MIJ den beker nu aan, opdat
ik hem Silenos biede. Silenos, drink; Silenos, drink!!
Silenos nam sidderend den beker, rondom hem de nymfen.
- Oud als ik ben, wat zal ik het jonge genot drinken, nymfen.... aarzelde bange
Silenos.
- Silenos, drink; Silenos, drink! juichten de nymfen, en de Panskinderen huppelden
om Silenos, dringende, dat hij zoû drinken.
Hij hief den drinkschaal zich aan de lippen. Hij dronk.
- Wat is dat? vroeg hij. Dionyzos, zeg mij, wat is dit? Is het vuur gesmolten, of
drinkbare robijn? Is het bloed van den stervenden zonnedag, geschept aan de kim,
vóór het zich mengde met de ziltheid van Thetis.... Wat is het, Dionyzos? Het vloeit
me als een vlam door mijn oude leden, en het rilt me als een vlam door mijn oude
merg.... Dionyzos, dit is een nieuw genot!
- En ik zal het geven aan heél de wereld, Silenos!
- Aan heel de wereld dit heerlijk genot! O Dionyzos, waarom
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aan heel de wereld? Waarom het nieuw genot niet veilig te houden tusschen Nyza's
bergen besloten?
- Omdat ik, door het blijde genot te geven, heel de wereld zal overwinnen, Silenos!
Omdat ik niet houden wil eigenzuchtig het blijde genot in zoo engen cirkel. Omdat
Zeus, mijn machtige vader, mij het blijde genot niet gaf voor mijzelven en jou alleen!
Voor héel de wereld, Silenos! O, Zeus is goed en ontfermend! Hij weet, dat groot
leed kan der menschen deel zijn, maar hij wil ze door mij nu blijde vreugde ook
geven. Onder al zijne kinderen koos hij mij uit, en god schiep hij mij van de vreugde.
O, de vreugde heeft mijn aderen altijd doorvloeid als een blijder en stroomender
bloed! De vreugde voelde ik van mijne geboorte af, heilig bewustzijn, dat mij lachend
doorgloeide, toen Zeus mij redde uit zijn eigen gloed, waarin mijn moeder Semele
verblaakte! Zij verbrandde in het geflits van zijn bliksems: het paleis van Kadmos
van Thebe, toen hij naderde, toen hij naderde, daverend en donderend, aardbeefde
en zijn flitsen schoten schel tusschen alle de zuilen door, en de zuilen vergruizelden
in hel geknetter der schichten, en éen helle brand ging op, en mijn moeder, o mijn
moeder, zij ook, zij ging op in éen hellen brand.... zij breidde open de armen.... zij
omhelsde Zeus voor de laatste maal.... het was de god der hemelen, dien zij in haar
armen borg en die zij in haar opperste hijgend geluk ontving in de weelde van haar
trillenden schoot.... en onder zijn brandende zoenen smolt zij weg als ware zij van
blonde was een wezen geweest, en niet meer. Zij smolt weg van opperste weelde:
denk je, dat zij klaagde, toen zij smolt? Neen, hare kreten waren kreten van vreugde,
kreten van brandende blijdschap, éen gil van blakende wellust en terwijl zij verging
in Zeus' liefde, baarde zij mij, en ik erfde geheel hare vreugde. O, ik erfde geheel
hare vreugde! In den fellen brand van het paleis van Kadmos, haar rampzaligen en
blijden vader.... in den fellen brand nam Zeus, mij zijn kind, in zijn goudene handen,
nog trillend van den gulzigen greep zijner liefde, en hij drukte mij, zijn liefdekind,
aan zijn borst, en opdat Hera mij niet zoû vinden, borg hij mij in zijn dij. Toen, o
nymfen, daalde hij neêr te Nyza.... Hera verbood hij te komen deze bergen over en
over deze zee, en hier, o nymfen, als ware hij een zorgzame moeder geweest,
baarde hij mij uit zijn dij, wondervolle tweede-geboorte van zijn liefdekind en
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zijn vreugdekind en gaf Hermes mij aan je zorgen over.... Hier leefde ik de vreugde
van mijn kinderjeugd! Hier groeide ik de god der vreugde.... Ik ben de vreugde! De
Muzen leerden mij het heilige rythme, en ik was vreugde en rythme te zamen. Ik
zong, ik danste in haar midden! Ik was de vreugde, altijd! O nymfen, o jeugdige
pleegmoeders, je waart om mij heen de vreugde! Silenos, zelfs je wijsheid wist niet
te schaduwen over mijn vreugde! Maar de vreugde zingt en danst niet het eeuwige
godenleven tusschen de veilige bergen van Nyza. Muzen, breeder dein ik uw rythme
uit, tot het zwelle als het rythme der zee! Muzen, nu ik leerde de maat, zal ik mateloos
kunnen zijn, en mateloos zal zijn mijn purperen vreugde! Ik, nymfen, IK ben de
purperen vreugde! Ik ben de purperen maatlooze vreugde! Nymfen, o jeugdige
pleegmoeders, verdeelt de trossen onder je allen.... Deelt ze met haar, Silenos! Wat
gulzig hoû je ze voor jou; Silenos, deel ze, deel ze met haar! Zie, in de zilveren
nacht, ligt de zee tusschen de bergen, niet anders dan een meer, en de bergen,
klaar tegen den hemel klaar, schakelen niet anders dan de strofen van een zuivere
ode, en de zee ruischt maar éven van rythme. Maar buiten de bergen, en om de
bergen, om de kapen der bergen heen, is wijd de zee als een godeleven, is mateloos
haar rythme, in vrije bandeloosheid golvende, in deinende eb en rijzenden vloed,
breed en vol, stroomend over de stranden, stormende tot aan de wolken.... Storm,
o storm van vreugde, IK, ik zal de storm van vreugde zijn! Ik zal stroomen over de
landen, en ik zal stormen de hemelen binnen. Menschen, goden, verwacht, maar
vreest ze niet, mijn mateloosheid! Ken ik het heilige rythme niet, zoo dat mijn
mateloosheid niet anders zal blijken dan rythme, maar grenzeloos wijd gestrekt.
Niet als de strofen der ode, maar als de trilling der lucht en der sferen....! Nymfen,
nu perst de trossen in schalen uit, zoete pleegmoeders, drinkt het genot voor de
allereerste maal, en over de anemonen, daar waar de Muzen mij leerden de plechtige
dansrei.... danst, o pleegmoeders, danst, in de nieuwsgierige stralen der helderende
maan, die haar bad van licht over ons uitvloeit. Evoë, Evoë, danst! Houdt u de
handen: danst moediger! Ino, Neïra, danst! Dans, Ione, dans! Neemt tusschen je
allen Silenos, opdat hij danse, opdat hij danse.... Zie, ik dans met je, in je midden
en Ampelos schalt zijn blijde wijze, en de Panszoontjes schallen
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de hunne, en het zijn als murmelbeekjes, die vlieten een beek in! Faun, trappel de
steeds snellere voeten; zie, zoo; zie, zoo trappel ik het zilveren maanlicht neêr op
het mos, of ware het ijlte van glas, die ik breek! Zie, zoo; zie, zoo!
En de voedsters van Dionyzos dansten, Silenos danste en danste Faun, en
dansten de zoontjes van Pan, zij allen lachende om de nieuwe vreugde, die purper
stroomde tusschen de trossenpersende vingers, en die bezwijmelend hun stroomde
den mond in. In de blauwheldere maan duurde de dans de latere uren der nacht
door, en de kreten der nymfen scandeerden den dans met korten gil schel en hoog,
telkens en telkens weêr. Tot eindelijk Silenos waggelend neêrzeeg aan den stam
van een steeneik in zwijm. Het loover was heel zwart en des te klaarder van zilveren
blauwte was transparant de zee, meer-eng tusschen de nacht-blanke bergen besloten
aan niet al te verre kim. Tusschen de donkere looveren blauwde en blankte de lucht,
wijder weg. Daar lag Silenos, een rank om de slapen.... Maar een nieuwe razernij
bezielde de nymfen van Nyza, en hand aan hand dringende in een wemelenden
kring harer naaktheden, omhelsden zij Dionyzos, hun pleegkind, allen, terwijl hij
schaterde hoog uit. Toen, de handen steunende op hàre schouders, slingerde hij
zich plots op Fauns schouder hoog en Faun, met hem, ijlde voort en de nymfen van
Nyza ijlden hen achterna, in een lachende, lachende jacht. Door het hier donkere
en daar maanlichte woud begon een ijlende, ijlende vlucht van soms
verschemerende, soms uitschitterende nymfe-schoonheden, en hare kreten wekten
het woud. Het nachtwoud ontwaakte, de boomen ontwaakten, bries ontwaakte, en
de hamadryaden ontwaakten. In grotten ontwaakten saters, en zij volgden de
lachende jacht en overhaalden de nymfen, en de nymfen jubelden hen van de
nieuwe vreugde de blijde boodschap tegen. Zij wilden ook trossen plukken, de
verwonderde saters; zij wilden weten wat druiven waren, en wat het purperen genot,
maar de trossen waren allen òp en de nymfen gaven alleen hun het blanke genot.
Ver was Dionyzos gevlucht, getorst door Faun als in zege. En het blanke genot
overal in het woud wierp vlakken van blankheid neêr in de geheime duisternissen
der eiken, op het onverwachtst wel eens door maanlicht beschenen. Dan bescheen
de maan het blanke genot en de onwetende hamadryaden, verschrikt, zagen met
groote oogen uit. Overal in de maannacht
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tintelden hare groote oogen. Tot de maan wegbleekte, en het sidderende woud, al
ontwaakt, afwachtte den dageraad, perzikblozende aan de oostelijke poorten.

III.
- Zij zijn verspreid! zei Dionyzos, terwijl hij omzag, glimlachend, zijn viooloogen nog
allerzaligst vermoeid en half geloken onder de kwijning der oogleden: wakker was
hij juist geworden, zijn bronsblond omlokte hoofd op Fauns borst. Zij zijn allen
verspreid, de nymfen van Nyza, de voedsters van Dionyzos! O, hoe hebben zij het
nieuwe genot ingehaald, als een god en als een koning! Maar nu, waar zijn zij?
Faun, was het dan niet al een overwinning? Zijn zij als troepen, verspreid, die de
trompetten verzuimden samen te blazen? Of was het nog slechts een spel, en zal
de strijd des te razender wezen? Wie weet, wie weet: de toekomst is in Zeus' handen!
Zeus, ik wacht nu mijn toekomst! Faun, word wakker! Wat slaapt hij, en wat is hij
mooi! Hij is geen god en geen mensch, maar hij is het goddelijke van de aarde, en
daarom zeker is hij zoo mooi! Zoo als een boom is, zoo als een bloem is, zoo als
is rots en aarde, zoo is Faun, en hij is als hun aller bezieling. Zoo als is wolk en
water, zoo is Faun, en hij is als god van water en materie van wolk! Zoo is hij
peinzende vreugde en lachende ernst, zoo is hij kalmte en lust, en zoo is zijn wezen
van god en van mensch en vooral van die natuur der aarde, die groeit en bloeit, blij
om zichzelve.... O, lieflijke aarde, o weelde-natuur, hoe ben ik blij, dat ik van je ben!
Dat ik niet ben alleen god, maar ook mensch! Dat ik ben halfgod, en halfmensch!
Dat ik voel hemel en aarde beiden! Dat ik niet heb den trots der goden, en wel der
menschen ziele-onbewustheid! Dat ik niet weet mijn lot, maar wèl weet, dat het van
heerlijke goddelijkheid zijn zal! Faun, word wakker! Het woud dezen nacht heeft niet
geslapen, als wij beiden, en verwonderd kijkt het al lang met duizende oogen uit:
Faun, word wakker! Nu voel ik na druivenacht mij of ik herboren ware! O roode
dauw, o roode dauw, onder je sprenkeling ben ik een plant, en zal ik iederen morgen
mijn nieuwe bloemen ontluiken! Faun, word wakker.
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- Ik ontwaak, ik ontwaak, Dionyzos.... Wat zing je van rooden dauw....
- Ik voel mij na druivenacht....
- Ik? Of ik herboren ware!
- Zoo voel ik ook mij, o Faun. En ik zong: o roode dauw, o roode dauw....
- Onder je sprenkeling ben ik een plant!
- Als ik, o Faun! En iederen morgen....
- Zal ik mijn nieuwe bloemen ontluiken!
- Zoo zijn wij samen na druivenacht! Maar waar zijn de nymfen van Nyza....
- Laat ze dwalen door het morgenwoud.... Zij zullen, na de sprenkeling van rooden
dauw....
- Hare nieuwe bloemen ontluiken! Iederen dageraad nieuw leven! Nieuwe jeugd
iederen dageraad! Dàt Faun, zullen wij ontvangen, als ons iederendaagsche erfdeel!
En IK zal het deelen met héel de wereld! O, de zalige menschen - en er zijn vòlkeren
van menschen - in verre, verre morgenlanden.... o zij weten niet de vreugde, die
hen wacht! Iederen dageraad zullen zij nieuwe jeugd ontvangen, en nieuw leven,
de zalige menschen! Zoo als wij, zoo als wij! O, de zalige vreugde uit te persen als
rooden dauw over heel de menschenwereld! Ik zal zijn, roosvingerige Eos, als je
mededinger: nieuwe dageraad ik, zal ik morgenrood in droppelen, in droppelen van
most sprenkelen over alle landen, en alle steden, en de menschen zullen de vreugde
zwelgen. O, zoo mijn wingerd woekerde langs den azuren koepel des hemels, en
o, zoo ik de trossen perste over heel de wereld, heel de wereld! Purper zoû de
vreugde dan regenen van Dionyzos' druivehemel over heel de wereld, in stràlen. Ik
zoû de wereld in de vreugde verdrinken! Het zouden meren van vreugde zijn, het
zouden zeeën van vreugde zijn, omschakeld door bergen van wingerd!
- Hoor.... hoor Dionyzos.... Er schallen de fluitjes.
- Ik hoor ze, ik hoor ze.... Waar schallen ze?
- Overal, overal.... overal op de gunstige plekken schallen de verlangende fluitjes
van Pan, dat je komt, o Dionyzos! Nu maken wij ons op.... nu gaan wij naar de
zandige plek, nu plukken wij van den wonderwingerd, die breed rankte in een enkelen
morgen, wijnstok na wijnstok, zware tak na zware tak, en nu planten wij de van sap
zware stokken op alle plekken,
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waar ons roepen de schelle Pansfluitjes! Kom, Dionyzos, kom!
- Kom, Faun, kom....
- Ik tors je op mijn schouder, mijn god en mijn koning....
- De hamadryaden zien uit!
- Haar stoorde ons feest dezen nacht. Zij verlangden, o hoe verlangden zij onze
lachende jacht door het verwonderd ontwaakte woud te volgen, maar zij waren te
schuchter en bleven schuilen tusschen de looveren, waardoor zij oogden met oogen
groot en verlangend.... Hamadryaden, hoe lang zal duren je schuchterheid? Zal ze
nog duren dezen nacht? Zal ze nog duren den nacht van morgen? Ha-ha,
hamadryaden, hoe lang zal ze nog duren? Wie van je volgt er het eerst het nieuwe
gebod van Dionyzos, de koning van den vreugdewingerd, en de koning van alle
vreugde? O, hoor Dionyzos, hoe de fluitjes je roepen, overal, overal.... Dat murmelt
eerst met voorslagjes, als vogeltje, dat antwoordt op vogeltje.... en dan klimmen de
smachtende toonen hooger en hooger op, trilleren lang in de hoogte als boven de
looveren uit, en vallen dan neêr, en vallen dan neêr, fonteinen op, watervallen weêr
neêr, en niet zingen zij dan: kom Dionyzos, hier breidt zich een gunstige plek, zandige
grond en steenige wand Kom, Dionyzos, hier!
- Hier opent zich, Faun, in den jongen gloed van den nieuwen morgen, de
allergunstigste plek, die het eerst mijn wijnstok ontving, maar zie, wat gebeurde hier
dezen nacht! Wie kwamen hier allen te zamen.... Pas op, Faun, je voet struikelt over
een ruigen bokspoot, die hier is neêrgezegen, half onzichtbaar in het struikgewas....
Hij slaapt! Hij slaapt nog! Wakker, wakker, o sater! Dronk hij van mijn druiven? En
zie, Faun, die andere, daar neêrgevallen als hij....: dronken zij van mijn druiven?
- Toorn hen niet, Dionyzos, dat zij niet afwachtten je goddelijk bevel.... Zij dronken
van je druiven! Zij eerden je door je druiven te plukken.... O, de wonderwingerd heeft
er niet minder om.... Zie, tegen heel den rotswand heeft de wonderwingerd geweligd
en de trossen zwellen den rotswand over! Op, saters, op! Dionyzos komt. Wordt
wakker, wordt wakker, allen!
En, forsch de stem van Ampelos door den nieuwen gloed van den nog jongen
morgen, wekte hij de saters, wat de eerste zonnestralen niet hadden vermogen te
doen.
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O, hoe zij juichten de saters, toen zij Dionyzos zagen, voor het eerst, en nog
slaapdronken, verblindden van zijn goddelijken glans! Faun tilde hem steeds op zijn
schouder, als op een breeden troon, en den eenen arm om Fauns hals, zwaaide
Dionyzos de andere blij in de lucht, en lachte. Zijn lach klaterde door de morgenlucht,
en van zijn lach weêrtrilde de ether. De saters lachten als hij, en van hun lach
daverde het woud in het rond. En zij huldigden Dionyzos en riepen:
- God Dionyzos, ònze god, god om wien wij ons scharen! God Dionyzos, wij
danken je voor het purperen genot van dezen nacht! In de stralen van Selene
wonderde de wingerd heerlijk, en aarzelend plukten wij hier en daar een tros, tot
wij niet aarzelden meer, maar plukten! God Dionyzos, ònze god, toorn ons niet, dat
wij plukten, zonder te wachten je goddelijk gebod! Iedere druif, die wij plat drukten
aan ons geile verhemelte, iedere druif vloeide ons liefde voor je in: god Dionyzos,
wij volgen je, wij volgen je heilig gebod! God, die het purperen genot ons gaf, wij
volgen je en doen als je wilt. Zeg ons je wil en wij voeren die uit.... Vangen wij alle
de nymfen des wouds en voeren wij ze voor je tot buit? Vangen wij panthers der
wouden dicht en leeuwen der opene vlakte, en voeren wij ze tot je tam? Torsen wij
je àllen op onze schouders, als Faun je torst, in zege door woud en door wereld?
Zeg Dionyzos, je wil!
- O saters, o allen, die mij zult volgen, hoort nu mijn goddelijk bevel! Ten strijde
volgt mij allen, ten strijde tegen allen en àllen, die niet zullen eeren Dionyzos'
vreugdewet, en ten strijde volgt mij allen, opdat wij àllen de wereld winnen. Zeus
zal mij steunen, en zijn belofte vervullen, en de wereld zal aan mij zijn, aan ONS,
aan jullie allen, vreugde-saters van Dionyzos! Vangt mij de nymfen niet, want zij
volgen ons van zelve, niet bestand tegen purperen en blank genot: niet éene zal
ons niet volgen! Maar temt mij panthers en leeuwen, en alle wilde dieren des wouds,
en voert ze tot mij, saters, opdat zij ons lastdieren zijn, gewilliger dan ezelen en
muilen, en vroolijker dan zij. Snijdt allen stevige takken af, en bekroont die met een
pijnappel uitgezocht, en wapent u slechts met die staven van vreugde, die wij zwaaien
zullen als standaarden! Den vroolijken oorlog verklaren wij! O, het zal de vroolijke
oorlog zijn voor allen, die aan onze zijde strijden, en volgen onzen vreugdestandaard,
de thyrs, die gij
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Dionyzos zult maken - pijnappel op eikestok - maar het zal de vreeslijke oorlog zijn,
zoo vreeslijk als die van Ares, voor allen, die ons weêrstaan! Wee wie onze vreugde
weêrstaat! Wee wie het purperen genot niet acht! Wee wie het niet aangrijpt met
handen gretig en den tros niet uitdrukt aan zijn gulzige lippen! Wee hun allen, wee!
Dionyzos' vreugde zal hun worden Dionyzos' razernij, en zijn saters en zijn leeuwen
en panthers zullen hen verscheuren in razende dronkenschap en ontembare woede
van wilde dieren, met open muilen, fel van tanden bliksemend, tot, veranderd door
mijn thyrs in wilde dieren zelve, zij elkànder zullen verscheuren! Zoo luidt de wet
van Dionyzos, en, saters, roept haar uit door woud en door wereld; bazuint haar
luide, beide handen om je baardige lippen, opdat je stem zal een roeptrompet zijn.
Schalt ze uit, Dionyzos' wet! Maar eerst, o saters, daar waar ons roepen de
verlangende fluitjes, daar volgt je god en plant met hem samen wijnstok na wijnstok,
àf van den heiligen wingerd gebroken, opdat welige over alle gunstige plekken de
wijnstok van Dionyzos! Vlugge saters, doet als ik zeg! Plukt zonder aarzeling takken
en ranken! Het zal den heiligen wingerd niet deren! Hoe meer je plukt, hoe voller
hij tiert! En dan volgt, o saters, Dionyzos, volgt hem door het woud! Evoë!
Het gebeurde als Dionyzos wilde. De saters klommen den rotswand op en zij
plukten de ranken en takken van den heiligen wingerd af. En terwijl zij bezig waren
en Dionyzos luide lachte om hun ijver, ritselden in het woud naderingen aan,
trappelende het kreupelhout, en het waren faunen, en zij juichten luid, toen zij op
Fauns schouder Dionyzos zagen, en hoorden zijn lach door de lucht. Over de zandige
plek woelden met een dichte menigte plukkende saters en juichende faunen.
- O faunen! riep Dionyzos blijde; faunen, die als het woud zelve zijt, en daarom
allen zoo mooi! Faunen, als Dionyzos onmatig is, blijft om hem dansen je wèlheerlijke
maat! Blijft de glimlachende matige vreugde rondom Dionyzos' vreugde! Maar saters,
als Dionyzos onmatig is, weest met hem onmatig in razernij! Faunen, lief heb ik je
allen, omdat je gelijkt op hèm, dien ik liefheb! Maar saters, lief heb ik je allen, omdat
je onmatig zult zijn, als ik! Weest het, weest het, onmatig en razend! Faunen, blijft
lachen in vroolijken ernst, en trappelt het rythme rondom Dionyzos luid met de
stevige voeten, want het rythme
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is zoo schoon als jezelve! Maar mijne onmatigheid zal gòddelijk zijn! Saters, poogt
goddelijk met mij te zijn! Evoë, Evoë, vooruit! Nu verdeelt u, en loopt toe in alle
richtingen, waar schallen de schelle fluitjes! O, de ongeduldige zonen van Pan; zie,
Pan zendt ze ons al te gemoet, om te vragen waar wij blijven! Van alle zijden naderen
de fluitjes en naderen de zonen van Pan! Leidt, zonen van Pan, mijn saters! Lief
heb ik je allen, kleine zonen van Pan, en ik heb je vader lief, uitvinder van de fluit,
die mij roept! Leidt nu mijn saters naar alle je gunstige plekken! Saters, plant er mijn
wijnstok en ziet toe, dat hij tiere overal, als dien Dionyzos zelve plantte hier!
Nu stormde door het woud de ranken en wijnstokken torsende vreugde der
juichende saters alle gunstige richtingen uit, en gunstig waren àlle richtingen! O,
hoe blijde waren de zoontjes van Pan, dat eindelijk Dionyzos zoû komen! Hij zoû
overal komen, beloofde hij! Hij zoû geen gunstige plek laten onbezocht. En geheel
het wijde woud, het dichte woud en het ijlere woud, ver tot bosschige kimmen toe,
- het woud, dat al verijlde tot vlakte, de vlakte verzand tot woestijn - alle beemden
en alle dreven, de heuvelige weiden, waar de herders hunne kudden leidden, en
de van graan golvende landouwen, waarin de hoeven van het landvolk lagen
verspreid onder Demeters moederlijke zorg, - doorschetterden de schelle fluitjes
zoo luid, dat herders en landbouwers verbaasd toeluisterden en dan vlak voor hun
oogen, vlak voor hun voeten zagen een Pansjongentje ijlen voorbij, het fluitje aan
zijn lippen, lokkende en leidende de saters, die, met vreemd gewas beladen, hem
volgden, hem volgden, bezield door opgewondenheid nooit nog gekend. Het was
of zij alle schuwheid van woudwezen hadden verloren, en hunne gewoonlijke
onzichtbaarheid niet meer achtten. Wijnstokbeladen liepen zij de hoeven langs,
stoven zij de kudden door, en de vrouwen vluchtten de deuren binnen, ten doode
verschrikt voor de bokspooten, die zij voor de eerste maal zoo dichtbij en zoo duidelijk
zagen; de runderen en schapen renden in alle richtingen uit, verschrikt. En het getril
der fluitjes met haastige gamma's daalde en steeg door de lucht, tot de looveren er
van sidderden, tot het azuur scheen te weêrechoën druppeling op en druppeling
neêr, tot het éen geparel was, neêr en op, overal, overal.... De vogels, dol, tierelierden
luid. De beekjes, sneller, kakelden; de runderen loeiden luide en de schapen blaatten,
en de herders-

Groot Nederland. Jaargang 1

373
honden blaften en basten vroolijk, en renden bezeten rond, jagende de angstige
lammeren. Hanen kraaiden met luide klaroenen en de duiven, pluimenstuivende,
achtervolgden elkaâr in witte kringen door blauwe lucht. En de menschen begrepen
nog niet; alleen raadden zij, dat er iets vroolijks gebeurde. Maar een jonge
landbouwer, die stil in het woud, gelukkig, een dryade dikwijls beminde, vond zijn
nymf luisterend naar de verte, en haar omvangend in zijn armen vroeg hij:
- Eole, wat gebeurt er?
Zij verschrikte, stiet een kreet, maar herkende hem, en omhelsde hem tegen haar
boezem. Zij, blankwit wezen des wouds, geboren waaruit wist zij niet, had lief dien
zoon der menschen, zongebruind als een kastanje en forsch als een boom.
- O Dafnis! riep zij uit. Ik weet niet, wat er gebeurt. Maar in blij oproer lijkt mij woud
en wereld, lijken mij boomen en bloemen, en water en lucht, en dieren en nymfen
en menschen! Is er een nieuw genot geboren? Of openbaart zich een nieuwe god?
Daalt er een nieuwe vreugde uit den hemel, of groeit ze bedwelmend op uit de
aarde? Ik weet het niet, maar zoo even, vlak voor mij liep een Pansjongentje weg,
spelende fluit, en hem volgde een groote sater, ruig als een bok en leelijk, beladen
met zware takken en bladeren en ooft, dat ik niet weet en nooit heb gezien, en toen
hij mij zag, o Dafnis, wierp hij de takken neêr, en greep mij aan, en drong mij woest
tegen een boom, en ik riep, o Dafnis, o Dafnis, help.... maar scheller, en ongeduldig
floot hem de Panszoon te komen en hij kòn niet weêrstaan.... hij knarste met tanden
en kaken, hij sprong als een dolle op zijn hoeven in het rond, hij liet mij en greep
weêr zijn takken op, en hij rende het Panskindje na, eerst links, toen rechts, zijn
spoor kwijt, als een speurhond, die zoekt, tot hij hoòrde de richting en liep.... o wat
liep hij: geen kreupelhout weêrstond aan zijn vaart.... Mijn Dafnis, wat gebeurt er?
- Eole, wat gebeurt er, dat de saters zoo dicht komen waar huizen de landbouwers
en weiden de herders hun kudden? De dag is éen parelen van fluitjes schel, en wat
er gebeurt, gebeurt overal, alle richtingen uit! Ik weet niet wat er gebeurt! Maar zie
Eole, wat ligt op den grond hier, zwaar en purper, waartegen aanstiet mijn voet....
- O, Dafnis, het is een tros van het ooft, dat torste de groote sater!
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- Eole, zie hoe heerlijk de tros van het ooft, dat torste de groote sater! Zie Eole, sterk
ben ik, maar met moeite aan den steel hef ik dien tros nu omhoog.... O, zie het
prachtige ooft.... Is het blauw of is het rood? Zijn het bessen of juweelen kralen!
Waas als morgenmist vochtig ligt er nog over gespreid! Hier en daar is dat vochtige
waas als een kuischte afgeveegd en lacht de tros als een wellust!
- O Dafnis, wat lacht als een wellust de tros!
- O Eole, lijkt dat niet een nieuwe wellust, die gezonken is over de aarde, of
gegroeid uit haarzelve is.... O Eole, in het geparel van de fluitjes schel, dat de morgen
bezwijmelt, tot hij, goudzonnig, trilt, als éen enkel groot speeltuig, o Eole, wil ik
samen met je proeven dezen nieuwen wellust!
- Dafnis, ik ben bang! Ik wil den wellust van je lippen en armen, maar deze tros,
dien de sater verloor, zal ons dol maken van razernij!
- O, Eole hier, ik pluk al een kraal en druk hem tegen mijn lippen open. Eole, dit
is een nieuw genot! Een gloed stroomt mij door, ongekend! Ik druk nu een tweede
kraal! Eole, Eole, doe nu als ik!
- O, Dafnis, ik ben bang! Neem mij dan in je armen, en druk de kralen tusschen
mijn lippen uit, opdat mij de wellust zal komen van jou, o Dafnis, dien ik liefheb! Zoo,
nu rust ik in je armen, nu hang ik in je armen veilig! O, nu pers je de kralen uit
tusschen mijn lippen, o Dafnis! Een bloed stroomt mij binnen! O Dafnis, DIT is de
nieuwe wellust....
- O Eole, dit is de nieuwe wellust.... Zie, je bent niet meer bang, in mijn armen,
maar je lacht mij tegen, al zwelgende en je oogen sterven van smachting verliefd,
en je lippen sterven van smachting! Het vreugdebloed van den tros tikkelt je lippen
af en druipt neêr op je blanke borst, van waar ik het wegdrink, Eole... O Eole, dat
is de nieuwe liefde....
- O Dafnis, is het niet of heel de wereld van de nieuwe liefde trilt..... Of het woud
haar dronk! Of de vogels ze pikten! Zie, de vogels pikken aan den tros en zij tjilpen
zoo luid, als of ook zij zich worden bewust van de nieuwe liefde, de nieuwe vreugde!
Dafnis, ze is GODDELIJK, deze nieuwe liefde en vreugde.... Dafnis, je bent een
menschenzoon, maar....
- Maar ik ben goddelijk in mijn liefde voor Eole....
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- O Dafnis, heel de wereld drinkt van de nieuwe vreugde. O Dafnis, heel de wereld
trilt van de nieuwe liefde.... Heel het woud ruischt....
- Heel het woud ruischt van vreugde en liefde, van snelle naderingen, en van
fluitgelok, van fluitgelok! Hoor, hoor, overal! Wat nadert er snel daar aan!? Als een
stormwind vaart een geruisch door de looveren! Takken vallen er, breken en
kraken....
- O Dafnis, wat nadert daar aan!
Maar al naderden Panskinderen, die floten, en hen volgden faunen en saters,
wijnstokken in de hand, die zij planten zouden, op gunstige plekken.... En toen zij
zagen Dafnis en Eole, riepen zij:
- Wie je ook bent, volgt ons!
- Waarheen, waarheen? riepen Eole en Dafnis.
- Volgt ons naar de gunstige plekken! Eert Dionyzos! Plant met ons den wijnstok!
Wie Dionyzos niet eert, verscheuren wij, verscheuren wij in razernij! Wie hem eert,
valt eeuwige vreugde ten deel! Volgt ons in de nieuwe vreugde!
- O Dafnis, riep Eole. Volgen wij, volgen wij niet de saters?! Het is Dionyzos, die
het wil!
- O Eole! riep Dafnis. Ik volg hen, met je, overal, overal! Planten wij met hen het
nieuwe geluk! Het is Dionyzos, die het wil.... Hier saters; geeft mij een deel van je
takken! Hier Eole, tors deze ranken. Het nieuwe geluk bot overal al uit: de aarde
trilt om het te ontvangen! Saters en faunen, ik dronk, menschenkind, het nieuwe
geluk uit een tros, dien ik vond en bijna onwetend vertrapte, en nu ben ik geen
menschenkind meer! Faun zal ik zijn! Vaarwel, wuivende korens; Demeter, Dionyzos
is machtiger!
En Dafnis, Eole volgden de faunen en saters. De fluitjes, in vollere en dollere
gamma's, vlug op en vlug neêr, riepen hierheen! daarheen! hierheen! daarheen! en
kwam de stoet aan de opene plek, rotsigen wand, gruizeligen grond, ten Zuiden
bloot gesteld, dan naderden de saters en faunen, plots ernstig, en zij plantten samen
met eerbied den wijnstok, terwijl op de karteling van den rots het Panszoontje bleef
dansen en fluiten, ruigjes tegen de blauwe lucht, als een opstaand bokje in het
azuur. Zoo verdeelde de stoet zich telkens, maar ook telkens vonden de nieuwe
wijnbouwers elkander in het woud terug, want de faunen, op hunne langere fluiten,
trompetterden de blijde wijze luid, als signaal, dat hen allen verzamelde.
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Het woud bleef vol beweging, het land daverde van het vroolijke oproer. Telkens
was er een juichen en was er een dichter verzamelen; de saters renden razende
aan, liepen elkander over den bokspoot, worstelden driftig, maar raakten weêr op
de hoef en ijlden dan, broederlijk, samen voort.... Dan ijlden zij Dionyzos tegen. De
Faun snelde door het woud, Dionyzos op den schouder, als op een breeden troon,
en zij kwamen overal waar hen riepen de fluitjes.... Overal op de gunstige plekken
zag Dionyzos den wijnstok geplant, en hij juichte om zijn ijverige saters. Zijn lachen
klaterde boven de boomen uit, en uit Olympos, de wolken even verschuivend, zagen
de goden op de aarde neêr en glimlachten om het nieuwe genot, dat Dionyzos gaf
aan wereld en woud....
O, de bruischende morgenvreugde van dien arbeid den wijnstok te planten in
koortsige haast, overal! O, de bedwelming van dien arbeid en haast, onder de
zongestoofde looveren der boomen! Daar, waar de gunstige plek niet was open
genoeg, om geheel Helios op te vangen, hakten de saters de takken weg. Maar
Helios alleen zoû de ranken niet slingeren doen langs den rotswand met krinkelende
hechtklauwtjes: Helios alleen zoû de bessen, als pruimen zoo groot en zoo blozende
blauw, niet doen zwellen van barstende vreugde! De hoogste macht bleef aan
Dionyzos. Waar hij zich vertoonde op Fauns schouder, scheen in zijn gejuich en
gelach de nieuwe geplante wijnstok te trillen, knoestig te wringelen tegen den rots,
op te schieten, uit te schieten in het wonder der heel snelle weliging; de ranken
slingerden zich, klauterden op met gretig krampende nageltjes; de trossen zwollen
zichtbaar omdat Dionyzos het wilde en de hamadryaden, in de boomen, zagen
verwonderd toe, naderden dan, plukten en proefden, en zij volgden Dionyzos! Zij
volgden hem allen, zij konden hem niet weêrstaan. Hij lachte maar op Fauns
schouder, en Faun liep zoo hard met hem voort, dat hij zwikte en telkens ware
gevallen, zoo niet Faun hem stevig omprangd had gehouden, met beide handen
geheven hoog; en hij lachte maar, Dionyzos, veilig zich wetende vast, en hij wenkte
de hamadryaden, en als een blanke kudde van niet meer schuchtere nymfen naakt,
volgden zij hem, juichend, wilden zij hem omhelzen, reikten zij de armen verliefd
naar hem op, maar bereikten hem nooit, omdat Faun als in krijgertje zoo heel snel
met hem wegliep. Zoo zagen hem Dafnis en Eole aantriomfeeren en hun harten
klopten van jubel, toen zij Dionyzos mochten aanschouwen! Dionyzos!
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Dionyzos! juichten zij opgewonden. O goden, wat was hij mooi! Wat was hij heerlijk!
Welk een glans in zijn oogen, of die scheen uit zijn ziel! Wat een kring van vreugde
om hem als een goudene lichtschijn, die zijn goddelijke lichaam ontstraalde! Hij
verscheen hun in een stralende nimbe, en de schaduw van het woud was verlicht.
En zijn lach klaterde zoo, dat Dafnis en Eole lachten, elkander omhelzende, en
Dionyzos zag hen en juichte hen toe, omdat zij elkaâr lief hadden en jubelend vroolijk
waren. Hij deed zelfs Faun stilhouden een oogenblik, en wenkte ze tot zich, vroeg
Dafnis:
- Wie ben je, bruine jongen?
- Dionyzos, ik ben Dafnis, die bebouwde het veld, maar ik volgde je, omdat ik
proefde het nieuwe genot, en dit is Eole, die ik liefheb, nymf van het woud, en zij
volgt met mij Dionyzos!
En Dionyzos lachte luid.
- Was iedere landbouwer opgewonden als jij van het nieuwe genot, Demeter zoû
mij toornen! Maar zij zal mij niet toornen, want ik heb haar lief, en haar arbeid, als
ik alles liefheb, dat mijn wereld doet bloeien, mijn wereld, die ik zal overwinnen! Om
de blondheid van Demeters korenvelden, als nu om de haren van Eole blond, zal
ik mijn wingerden ranken, als ik nu omrank Eoles slapen met wijnlof. En Demeters
moederlijke ernst en hare moederlijke zorg voor mijn aarde zal glimlachen om al
die trossenweelde, die omlijsten zal de zeegolvende velden harer voedende
korenhalmen! O, zoo haar landbouwers mij volgen, zullen mijn faunen haar velden
bebouwen! Demeter heeft mij al lief als een zoon, en ik zal haar lief hebben als een
moeder, en ons beider arbeid zal de wereld komen ten goede! Bruine jongen, heb
lief, wees vroolijk, strijd gelukkig in den grooten strijd in de legers van Dionyzos,
aan de zijde van Eole!
O, het was een gejuich! Nu Faun verder ijlde, Dionyzos op zijn schouder, was het
een gejuich van Dafnis en Eole. Eerst plukten zij samen een wijnstok, en toen ijlden
zij den god achterna, daar waar hem riepen de vollere faunsfluiten, die de verspreide
planters verzamelden....
Maar plots een gebrul van alle zijden....
Het gebrul naderde, naderde aan....
Van alle zijden liepen verschrikt Panskindertjes, en struikelden en buitelden over
elkaâr, en gingen hard huilen en angstig schreeuwen, en de faunen, juichend,
kondigden aan, wat begrepen Dafnis
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en Eole niet.... Dàar zagen zij Dionyzos weêr! Een geruisch, een gebruisch ontzettend
ging op, of stormgeloei, zoo vreemd huilde het zonnige morgenwoud door.... Daar
kwamen uit het dichte getakte o zoo vele saters aan, en aan sterk gedraaide
lianenranken hielden zij brullende beesten in toom, jong dartele leeuwen als groote
honden op plompe dwaas-vroolijke pooten, en gespikkelde panthers, die bliezen
als katers, de snorrebaarden wijd uit, en de oogen valsch en nijdig, en lynxen en
tijgerkatten, en het gebrul der wilde beesten was een oogenblik luider dan het juichen
der saters en fluiten der faunen. Tot de goddelijke stem van Dionyzos uitklaterde
en de wilde beesten deed zwijgen:
- O listige saters, o krachtige saters, o trouwe saters van Dionyzos! Dat is goed,
dat je temde zóó vele beesten, voor onzen strijd en zegetocht door de wereld! Dàt
is goed, dàt is goed! Nu zijn in het rond op àlle gunstige plekken, bereikbaar voor
dezen morgen, de welige wijnstokken geplant. Maar wij blijven niet in dit woud en
de aangrenzende beemden en dreven! De wèreld zullen wij door! De zeeën over,
en de verre geheimzinnige morgenlanden toe, Eos te gemoet! Den hemel moeten
wij in! Volgt allen Dionyzos! Zamelt u rondom hem allen! Blaast, faunen, je fluiten,
opdat geen enkele achterblijve, van àl wie Dionyzos volgen! Maar opdat zalige rust
ook loone zoo vroolijken arbeid vóór deze avond ons ter vreugde verzamelen ziet,
vluchten wij de zwoelte van het nu middagstoovende woud, in de koelere schaduwen
van Nyza, en vlijt je allen, ijverige arbeiders, daar neêr op de mossige bedden, die
woekeren onder donkere steeneiken! Rust uit, sluimert, en hebt vroolijke droomen!
Faun ijlde met Dionyzos heen, Nyza te gemoet, en hem achterna ijlden, krioelende,
de saters, de wilde beesten aan lianen stevig in toom, de faunen op tijgers gezeten,
de Panskindertjes op wilde katten, de blanke nymfen, niet schuchter meer ....
aangroeiende, - groeiende menigte, die maakte een daveren door het woud. Nu
naderde Dionyzos Nyza. Onder de zwarte steeneiken was de schaduw maar even
zoel en zonneloos bijna koel gehouden. Maar tusschen de donkere looveren, verder
weg, glinsterde, als een gouden meer, de zee, en verparelden de bergen in van
licht verklaarde ommelijnen, als een etherische muur, rings-om-rond. Daar
onverwolkte zich de onmetelijke lucht, in de hoogte zoo diep als een blauw en
onpeilbaar geheim.
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De Faun zette Dionyzos af.
- Ben je moê, o Faun?
- Nooit Dionyzos, ben ik moê, je te dragen door woud en door wereld!
- O, ik ben moê, ik ben moê, o Faun, getorst als je me hebt zoo ver en zoo wijd
overal heen, waar saters wijnstokken plantten! Wat hebben zij er vele geplant! Wij
zagen ze alle, wij zagen ze alle: wij veronachtzaamden er niet éen. O, ik ben moê,
ik ben moê, en sluimeren zal ik spoedig.... Maar wie ligt daar al te ronken, dik en
vet en vadzig, tegen een boomstam aan? Voorwaar, het is Silenos! En wie sluimert
er met een gehoornd kopje dwars over zijn dikke maag! Voorwaar, een Panszoontje,
het fluitje nog in de hand. Wakker, wakker, Silenos! - en Dionyzos, met den voet,
stootte Silenos aan, - wakker, wakker, Pansjongen! Wat slapen jullie al, en wrijven
jullie de oogen nu uit, na onverdiende, te vroege slaap, of misschien wel
gat-in-den-morgen! Heb je een wijnstok, Silenos, geplant? En jij, luie Pansjongen,
wat snurk je op Silenos' maag in plaats van schel te fluiten je fluitje? Kom, sta je op,
op je pootjes!
- O Dionyzos, o Dionyzos! zei, opgestaan, het Pansjongentje bang, en hij begon
heel hard te huilen. O Dionyzos, den heelen morgen.... den heelen morgen nauwelijks was je weg - heb ik gefloten: hierheen! hierheen! tot ik geen speeksel
meer had, tot mijn lippen waren als droge schilletjes, en mijn wangen mij schenen
te barsten.... en niemand, niemand kwam! Kijk Dionyzos, hier te Nyza, kijk Dionyzos,
is een gunstige plek, een héel gunstige plek, zoo open in Helios' stralen, zoo breed
vlak van karteligen rotswand, zoo gruizelig en zandig van glinsterende aarde, die,
losgewoeld, aroom doet zóo prettig in je neusgaten kriebelen, dat je er van fniest,
apetjie! en gefloten heb ik, gefloten, en niemand, niemand kwam, om ook maar een
klein wijnstokje te planten! Je waart allemaal een andere kant uit en Nyza, je eigen
woningsoord, o Dionyzos, heb je heelemaal vergeten...! Ach, wat heb ik gefloten,
ach, ach wat heb ik gefloten! En niemand, niemand kwam! Toen Dionyzos, - o, wees
niet boos, - was ik zoó moe, dat ik neêrviel hier bij Silenos: wakker werd hij maar
niet, uitslapen doet hij zijn roes nog na gisteren nacht, - en omdat dik en zoo hoog
zijn maag is, koos ik die uit tot kussen -, en viel ik in slaap, Dionyzos! Ach, wat heb
ik geblazen, en niemand achtte mijn roep!
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Toen lachte Dionyzos luid, en om hem schaterden allen, die waren aangekomen.
Toen lachte Dionyzos luid en hij nam het ruige boksventje in zijn blanke armen beide
en omhelsde het en zoende het op zijn al donkerdonzige wangentjes. En hij riep:
- O Pansmannetje, o grappig Pansmannetje, vergat Dionyzos de gunstige plek
in Nyza! En floot je een heelen morgen lang? O Pansmannetje, o mijn eigen
Pansmannetje, o kleine Pan van Nyza, laat Dionyzos, ook al is hij van arbeid en
zege vermoeid, nu zèlve planten een mooien stok op de plek, die je hem wijst....
Pak je fluitje van den grond, zie zoo.... en fluit nu je wijsje.... Hierheen? Daarheen...?
Dionyzos volgt je hier, nu daar.... daar wijkt de schaduw, daàr is de plek...! Hier
saters, geef mij een stok uitgezocht.... Hier woelt Dionyzos de aarde los, hier plant
hij zijn heerlijken wijnstok! Tier omhoog, wingerd, welig!
En plots gebeurde het wonder. De wijnstok, zichtbaar, wies en rankte zoo snel,
dat hij geheel den rotswand op zandige plek, maar even buiten het steeneikenwoud,
overwoekerde met groote trossen. Den breeden rotswand langs woekerden zichtbaar
de trossen uit, en allen, die Dionyzos volgden, verbaasden zich om zoo snelle
weliging. Maar Dionyzos pakte het Panskindje op en riep:
- Ben je nu tevreden, ben je nu tevreden, o klein mannetje Pan?
En in Dionyzos' armen juichend, spartelde het als een bokje, de hoeven klepperend
tegen elkaâr. Maar Silenos was opgestaan, en hij schaamde zich zoo langen slaap,
wrijvende de oogen uit, terwijl òm hem dansten nymfen en saters, plagende.
- Wijnstokken heb je overal geplant? Op alle gunstige plekken? Een wijnstok hier
te Nyza geplant? Trossen druiven overal? Ach Dionyzos, wat zal dàt àlles onmatig
worden, en zonder wijsgeerige grens!
Slaperig, en neêrgezonken, murmelde Dionyzos, even:
- .... Het einde der wereld, en de diepte der hemelen, ziedaar, o Silenos, de grens!
- Ik ben bang, ik ben bang, Dionyzos. Ik zal je niet kunnen volgen met zoo
jubelende vaart, door de wereld, en wat moet er van je worden zonder je leermeester.
- .... Je zal mij volgen, o Silenos, gezeten op een blazenden tijger....

Groot Nederland. Jaargang 1

381
- Op een tijger? O Dionyzos! Ik gezeten op een blazenden tijger? Maar ik zal bang
zijn voor het nijdige dier. Ik ben bang voor zoo vele wilde beesten! Saters, temde
je ze in éen morgen?
- .... Terwijl je sliep je roes uit.... o Silenos....
- Neen Dionyzos, nooit zal ik je volgen op een blazenden tijger! En toch, mijn kind
en mijn pleegzoon en ach zoo beminde leerling, wil je meester niet achterblijven.
- .... Omdat het nieuwe genot overheèrlijk is!!
En Dionyzos sliep in.
- En omdat ik je niet kàn verlaten! Saters, - maar zij slapen al! - saters, niet op
een blazenden tijger! Vindt voor Silenos, opdat hij je volge, opdat hij je volge òveràl,
een goedigen ezel, als sneeuw blank, met ooren lang en bewegelijk, en voorzichtig
van tred over struikgewas en rotsigen grond.... Maar zij hooren al niet meer! Zij
vallen overal, hier en daar, of zij schuilen, blank en ruig - o, de ondeugden - soms
weg in de heel dichte schemerdonkerte! Silenos op een tijger? O, zij hooren al niet
meer. Om Silenos valt alles in sluimering, zelfs een betooverde slaap verplettert de
afschuwelijke wilde dieren. O, zie wat een tafereel! O, zie wat een vadsige rust, van
blank en ruig, en gespikkeld van vel! Wat een loomheid op het midden des dags in
woudwezens en in dieren, terwijl het juist nù zoo wakensweldadig is, en de vogels
alle bescheiden zwijgen en het zeer geschikt nu juist wordt te peinzen over àl godenen aarderaadsels en ze op te lossen als moeilijke problemen, nu eens zoo, en dan
weêr anders! O, wat onwijsgeerige zwelging in vasten slaap! Alles.... iedereen slaapt!
Alleen Silenos is wakker en wandelt rond tusschen zoo vele slapers.... Hier, hier
ligt Dionyzos, als op een heilige plek, zijns bronsblondgelokte hoofd op Fauns borst.
Duizend viooltjes zijn om hen ontbloeid en geuren op, in zijn droom! Droom, droom
Dionyzos, droom, met den eeuwigen lach om je goddelijke lippen. Wie weet, wie
weet.... Wie weet, is je droom de eenige waarheid! Is te geven de vreugde aan de
wereld de eenige waarheid, waard te vervullen als werkelijkheid! O, droom, droom
Dionyzos, en moge, mijn lieveling, nooit.... o nooit.... je in verdriet uit dien droom
ontwaken....

(Wordt vervolgd).
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*

In de praktijk. Blijspel in één Bedrijf. )
Door Marcellus Emants.
(Het recht van opvoering, behalve voor Rederijkers en Liefhebberijgezelschappen
blijft voorbehouden. Art. 12 van de Wet op het auteursrecht).
Personen.

M r . V a n B r a s s e m , advokaat en prokureur.
Lutten de Waard.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .
M r . J o n g e l a n d , advokaat en prokureur.
Een klerk.
Mejuffrouw O l d e n a a r s .
Het toneel stelt het kantoor voor van twee advokaten. Rechts en links vooraan
schrijftafels, die schuin naar het publiek zijn gekeerd, zoodat de daaraan zittenden
het publiek aankijken. Aan de rechtse schrijftafel sluit een kleinere tafel aan, die tussen
de advokaat en zijn kliënt blijft. Midden op het toneel een kanapee en stoelen om een
geridon geplaatst; daarachter een schoorsteen. Een zijdeur rechts achter en een
zijdeur links achter.

Toneel 1.
V a n B r a s s e m , J o n g e l a n d , later een klerk.
Bij het opgaan van het scherm zit Van Brassem achter zijn schrijftafel rechts, terwijl
Jongeland van rechts binnenkomt.
Jongeland.

Ziezo. Ik heb mijn eerste zaak beet.

*

Voor het eerst opgevoerd door het Gezelschap Utile et Laetum, 3 Februarie 1899.
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Va n B r a s s e m

(zonder op te zien).

Wie is faljiet?
Jongeland.

Oldenaars. Schijnt al lang wrak te hebben gestaan.
Va n B r a s s e m

(opkijkend).

Oldenaars.... Oldenaars?
Jongeland.

De modiste van de Grote markt.
Va n B r a s s e m .

Zo.... die. Een modistetje voor je debuut! Jongeland; ik felisiteer je.
Jongeland

(aan zijn buro gaande zitten).

En een modistetje, dat er lang niet kwaad uitziet.
Va n B r a s s e m .

Wees voorzichtig, confrère, wees voorzichtig. Vrouwen zijn voor iedere man
gevaarlike wezens; maar in 't biezonder voor een jong advokaat.
Jongeland.

Maak u maar niet ongerust. Ik zal wel oppassen, dat ik mijn spel niet bederf, eer 't
eigenlik goed begonnen is.
Va n B r a s s e m .

Je herinnert je ons gesprek in tegenwoordigheid van je vader.
Jongeland.

Ik ben 't niet vergeten.
Va n B r a s s e m .

Van Brassem, zei je vader, ik ben blij, dat mijn zoon bij jou op het kantoor komt.
Daar kan hij veel zien, veel leren. Doe me het genoegen: houd hem zoveel mogelik
nergens buiten en laat hem van je ondervinding profiteren.... wijs hem de weg. De
advokatie is nog altijd een mooi vak, een edel beroep, mits je 't als een mooi vak,
als een edel beroep behandelt. Dat zijn ware woorden, mijn goeie vriend, ware
woorden. Al is je vader zelf geen advokaat, hij voelt waar 't bij ons op aankomt. Je
vak hooghouden.
Jongeland.

Papa zou graag advokaat zijn geworden.
Va n B r a s s e m .
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Ik wil 't wel geloven en met zijn doorzicht, met zijn mensekennis, met zijn
overredingskracht zou hij zeker een sieraad van de balie zijn geworden.
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Jongeland.

Jammer, dat het altijd zo lang duurt eer je op die titel aanspraak maken kunt.
Va n B r a s s e m

(opstaande).

Niet altijd. Eén zaak kan je reputatie vestigen. Daarom raad ik je aan, wat je ook
voor kwesties krijgt, neem ze nooit luchthartig op. Wat nietig schijnt, kan op eens
een grote betekenis krijgen. Mijn stelregel is: denk je zelf weg en ga geheel op in
de belangen van je kliënt. Wees een raadsman, een humane raadsman, haast een
vriend en word toch nooit.... intiem. Dit laatste is vooral van belang, waar 't vrouwen
geldt. Daar heb je nu dat faillissement van je modiste. 't Kan natuurlik zijn, dat zij
haar krediteuren ergerlik beet heeft gehad; maar 't is ook mogelik, dat noodlottige
omstandigheden, slechte betalers, onkunde, kwade praktijken van schuldeisers
haar zo ver hebben gebracht. Dat moet je zonder enige vóór- of tegeningenomenheid
onderzoeken en dan, zoals ik zei: haar raadsman zijn, de humane raadsman, haast
een vriend; maar toch nooit.... intiem. Onthoud dit en... (er wordt geklopt.) Binnen.
Klerk.

Daar is een dame
(hij geeft een kaartje af).

Va n B r a s s e m

(lezend).

Mevrouw Lutten de Waard, geboren van Beijeren
(nadenkend).

Lutten de Waard... Lutten de Waard. Heb jij die naam meer gehoord?
Jongeland.

Wel eens gehoord; maar meer ook niet.
Va n B r a s s e m

(tot de klerk).

Laat mevrouw binnenkomen
(tot Jongeland).

Let nu eens op hoe ik met een dame omga. 't Zal wel geen mooie zijn, want de
mooien zijn zeldzaam; maar 't is toch altijd een vrouw. Als je nu leren wilt, let dan
goed op... let op.
(Hij gaat achter zijn schrijftafel staan.)
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Toneel 2.
V a n B r a s s e m , J o n g e l a n d , Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d
(aarzelend tot wie zich te wenden).

Meneer Van Brassem....?
Va n B r a s s e m .

Tot uw dienst, mevrouw. Heb de goedheid plaats te nemen.
(ter zijde.)

Sakkerloot, ze is wèl mooi.
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Mevrouw L u t t e n d e W a a r d
(achter het tafeltje naast van Brassems buro zittend).

Meneer Van Brassem, ik kom u raadplegen in een zeer delikate zaak.
Va n B r a s s e m .

Een delikate zaak. Een ogenblikje. Confrère Jongeland.... Mag ik u voorstellen: mijn
compagnon, de heer Jongeland.... Mevrouw Lutten de Waard wenst me te spreken
over een delikate zaak. Doe me dus het genoegen...
(Hij maakt een gebaar van heengaan.)

Jongeland

(verwonderd oprijzend).

Maar ik dacht, dat....
Va n B r a s s e m .

(zijn gebaar herhalend).

Doe me het genoegen.
Jongeland.

O ja, o ja,
(ter zijde).

Wat is dat nu?
(rechts af.)

Toneel 3.
V a n B r a s s e m , Mevrouw L u t t e n d e W a a r d , later de klerk.
Va n B r a s s e m .

Ik ben geheel oor, mevrouw.... geheel oor.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Zoals ik zei, ik kom u raadplegen in een zeer delikate zaak. Ik ben in moeilike
omstandigheden,
Va n B r a s s e m .

Pardon, mevrouw. Meneer Lutten, uw man, is in leven, nietwaar?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

In leven? Of hij!
Va n B r a s s e m ,
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A, geeft hij u reden tot klagen.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Klagen is het woord niet.
Va n B r a s s e m .

Excuseer me. Ik dacht.... omdat u met zoveel nadruk.... op mijn vraag of meneer in
leven is, antwoordde: of hij, dat uw man misschien.... misschien.... misbruik maakt
van.... dat leven.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(leuk).

Dat doen immers alle mannen.
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Va n B r a s s e m .

O, pardon, mevrouw. Wie het geluk heeft een vrouw te bezitten, als u, zal toch....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Och, meneer Van Brassem, aan dat geluk went een man zo gauw en als een man
aan iets gewoon is geraakt, dan moet hij een afwisselingetje hebben.
Va n B r a s s e m

(verbaasd opkijkend).

O, mevrouw.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Dat zou nog zo erg niet zijn.
Va n B r a s s e m

(verwonderd en haast geërgerd).

Hè!
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Maar 't wordt nu ernst.
Va n B r a s s e m .

Ernst? Nog ernstiger dan....? Ik moet bekennen, dat ik u niet goed begrijp.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Mijn man wil van me af. Hij wil scheiden. En dat zou op zich zelf ook nog zo erg niet
zijn.
Va n B r a s s e m .

Dat ook niet?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Maar de omstandigheden. Daarin zit het. Hij wil hertrouwen.
Va n B r a s s e m .

A! En u gunt uw man niet aan een andere vrouw.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d (steeds leuk).

Gunnen? Hem? Ja wel.
Va n B r a s s e m .

O, maar dan....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ze zullen elkaar niet meevallen.
Va n B r a s s e m

(glimlachend).

Zo.

Groot Nederland. Jaargang 1

Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Hij is.... zoals de meeste mannen en zij.... ik geloof niet, dat zij iets anders verlangt
dan zijn geld.
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Va n B r a s s e m

(weer ernstiger).

A, is uw man vermogend.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(leuk).

Rijk en dom. O, hij is zo dom. Zo dom en zo lichtzinnig. Wat ik met die man al niet
overbracht heb! Als ik u dat vertelde.
Va n B r a s s e m

(met een tot zwijgen nopend gebaar).

Onnodig, mevrouw.... altans voor 't ogenblik. - U wenst dus te scheiden.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ik? Och neen. Wat kan ik bij een scheiding winnen?
Va n B r a s s e m .

Ik zou denken voor 't minst: vermindering van ergernis; maar als u....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ergeren? Ergeren doe ik me al lang niet meer.
Va n B r a s s e m .

Dan de vrijheid om een andere man te nemen, die minder dom, minder....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Die vrijheid verlang ik niet. De ene man of de andere....
(zij haalt de schouders op.)

Va n B r a s s e m .

O, mevrouw! Me dunkt toch, dat alle mannen bezwaarlik over één kam kunnen
worden geschoren. Maar.... Wil u niet liever op de kanapee plaats nemen. Daar
kunnen we meer op ons gemak praten.
(Zij gaat op de kanapee zitten; hij op een stoel dicht bij haar.)

Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(nog eer ze gezeten is).

Ik wil wel op de kanapee gaan zitten; maar ik zou toch graag voet bij stuk houden.
Va n B r a s s e m .

Ik luister, mevrouw; ik luister.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .
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Ik ken mijn plicht, ziet u. Ik weet, dat mijn man van kwaad tot erger komt, als ik hem
loslaat.
Va n B r a s s e m .

U houdt dus nog altijd van hem?
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Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(schouderophalend).

Ik ben nu eenmaal aan hem gewend. Kwaad is hij niet en in de dagelikse
omstandigheden van het leven laat ik hem net doen wat ik wil. Dat merkt hij niet
eens.
Va n B r a s s e m .

Alleraardigst; alleraardigst!
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(leuk).

Nu zou ik maar één ding willen weten. Tot een scheiding dwingen kan hij me niet,
nietwaar?
Va n B r a s s e m

(ernstig).

U wettelik dwingen? Neen, mevrouw. Dat kan uw man niet doen, altans niet zolang....
houd me ten goede, dat ik genoodzaakt ben de puntjes op de i's te zetten.... niet
zolang u zelf geen aanleiding geeft door van uw kant....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(droog).

Wat dat betreft kan u gerust zijn. Op mijn leeftijd....
Va n B r a s s e m

(galant).

O, uw leeftijd, mevrouw.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(droog).

Een vrouw wordt vroeger verstandig dan een man, meneer Van Brassem en ik ben
de dertig te boven. Daar maak ik volstrekt geen geheim van.
Va n B r a s s e m .

Niemand zou 't u anders aanzien.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(beleefd).

Heel galant; maar ik blijf er toch bij, dat een vrouw op mijn leeftijd geen dwaasheden
meer doet.
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Va n B r a s s e m .

Ik heb u volstrekt niet van het tegendeel verdacht en als advokaat moet ik hulde
brengen aan uw besluit om de band van uw huwelik gaaf en heilig te houden. Als
mens evenwel.... ik mag nog niet zeggen: als vriend.... moet de opmerking mij van
het hart, dat, waar een man, die het voorrecht heeft een vrouw te bezitten als u, aan
die vrouw gegronde redenen tot ontevredenheid geeft.... dat daar die vrouw niet te
veroordelen en zeer zeker te verontschuldigen zou zijn, als...,
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(kalm).

U is heel beleefd, maar u weet wel beter. Wij, vrouwen worden immers altijd
veroordeeld en de mannen altijd verontschuldigd.
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Voor een ogenblik van onbedachtzaamheid moeten wij dikwels ons hele leven
boeten. En welke man is dat nu waard? Neen, heus: een vrouw, die haar vijf zinnen
bij elkaar heeft...! Maar wij dwalen weer af en ik zou zo graag voet bij stuk houden.
Va n B r a s s e m

(ernstig).

U wil dus geen scheiding en zoals ik de eer had u te zeggen: uw man kan u er ook
niet toe dwingen. Verlangt u nog meer van me te weten?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Zeker. Dit wist ik eigenlik al.
Va n B r a s s e m

(verwonderd).

Dus nu komen we pas tot de zaak.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Juist. Ik ben met mijn leven in 't algemeen.... vergeleken bij dat van anderen.... nog
al tevreden.
Va n B r a s s e m

(opgeruimd).

Alles is relatief, niet waar. Als dus uw man rijk is en als u hem....
(gebaar van om de vinger winden.)

Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Presies. Er zijn altijd kompensaties. Maar.... ziet u.... juist daarom heb ik weinig lust
me te verminderen. Wat kan ik nu doen om te voorkomen, dat mijn man niet op een
goeie dag met ons hele fortuin de plaat poetst en mij berooid achterlaat?
Va n B r a s s e m .

Ai! Is u dáár bang voor?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Wat hem persoonlik aangaat zou ik er in 't geheel niet bang voor zijn. Hij is dom,
zoals ik u zei, maar eerlik. Laat ik liever zeggen: goedhartig. Hij is bijvoorbeeld niet
in staat me op eens helemaal onverzorgd aan mijn lot over te laten. O, neen. Hij
heeft me zelfs al een voorstel gedaan. Maar toen heb ik gedacht, dat het voor mij
maar 't beste was daar vooreerst niets van te willen weten. Trouwens.... voor hem
ook.
Va n B r a s s e m .

Heel juist gezien.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ja wel; maar.... nu die andere zo veel invloed op hem schijnt te hebben.
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Va n B r a s s e m .

Nu wordt de zaak ingewikkelder. Ja.... 't is waar, als het gehele vermogen aan uw
man toebehoort en hij wil er de grenzen mee overgaan, dan....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(een beetje opgewonden).

Dan moet ik dit maar kalm toelaten en.... gaan bedelen?
Va n B r a s s e m .

O, bedelen! Een vrouw als u.... bedelen! Pardon.
(Er wordt getikt.) Binnen.

Klerk.

Daar is een heer.
Va n B r a s s e m

(opstaande).

Vraag, of meneer Jongeland hem te woord wil staan. Wie is 't?
Klerk.

Hier is zijn kaartje.
Va n B r a s s e m

(lezend).

Hé!...
(tot Mevrouw Lutten de Waard.)

Kent u die naam?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(opstaande).

Dat is mijn man. O, die ganf! Die komt vragen hoe hij 't best van me af kan komen.
U zal hem toch niet helpen.
Va n B r a s s e m .

Ik ben uw raadsman, mevrouw. Het zal me een eer zijn dit te mogen blijven.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Heel best.
Va n B r a s s e m .

Maar.... zou 't nu niet verstandig zijn, als ik uw man eens liet praten. Dan wisten wij
wat hij wil. Ik zie er van mijn kant geen bezwaar in. Als u dus ook niet....?
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Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

O neen.
Va n B r a s s e m .

Wees dan zoo vriendelik een ogenblikje hier naast te wachten.
(Hij opent de deur links.)

Zodra hij weg is, kom ik u roepen. Op de tafel vindt u Elseviers Maandschrift en de
Gartenlaube.
(Mevrouw Lutten de Waard links af; tot de klerk.)

Laat meneer binnenkomen en meneer Jongeland ook.
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Toneel 4.
Van Brassem, Lutten de Waard, Jongeland.
Lutten de Waard

(heftig als iemand, die dadelik door wil praten).

Meneer!
Va n B r a s s e m

(achter zijn schrijftafel staande).

Meneer Lutten de Waard, heb de vriendelikheid hier plaats te nemen. Ik weet niet,
of u meneer Jongeland kent, mijn compagnon. Meneer zal bij ons onderhoud
tegenwoordig zijn. Of u met hem spreekt of mij, dat is 't zelfde. Ik zeg 't u maar voor
de toekomst.
Lutten de Waard

(na Jongeland toegeknikt te hebben).

Best, meneer. Ik zal maar dadelik met de deur in 't huis vallen. Ik kom u raadplegen
in een delikate.... een zeer delikate zaak.
(Jongeland wil heengaan.)

Va n B r a s s e m .

Blijf, confrère, blijf. U is getrouwd, niet waar?
Lutten de Waard.

Ja. Hoe weet u dat?
Va n B r a s s e m .

Een advokaat krijgt langzamerhand een blik op de mensen. Ik zou wel durven
beweren, dat u geen gelukkig leven leidt.
Lutten de Waard.

Al weer geraden.
Va n B r a s s e m .

Uw vrouw houdt niet zooveel van u als....
Lutten de Waard.

Neen, neen; nu heeft u 't mis. Voor zover mijn vrouw in staat is van een man te
houden, houdt ze van mij. En daarin zit 't 'm nu juist.
Va n B r a s s e m

(verbaasd).

Wat u zegt.
Lutten de Waard.
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Ach, meneer, de vrouwen zijn altijd dol op me geweest.
Va n B r a s s e m .

En dan beweert u nog geen gelukkig leven te leiden!
Lutten de Waard

(hartstochtelik).

Zeker beweer ik dat. Zolang je niet getrouwd bent, is 't heel aardig nu eens lief met
de ene te kunnen zijn en dan weer met
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de andere. Maar als je eenmaal door de wet gebonden bent en je merkt dan, dat
je eigen vrouw je niet weet te boeien, terwijl er een andere is, die je meesleept, die
je opwindt, die je gek maakt.... Een vrouw, die je liefheeft met een echte,
onbaatzuchtige, zelfopofferende liefde,... meneer, dan wordt je leven tot een hel en
zou je er toe komen.... alle vrouwen naar de drommel te wensen!
Va n B r a s s e m .

Ik begrijp, dat deze toestand onaangenaam kan zijn; maar 't is me nog niet recht
duidelik, wat u dienaangaande van mij verlangt.
Lutten de Waard.

Wel.... Ik wil van mijn vrouw af.
Va n B r a s s e m .

Toch? O, is dat de zaak.
Lutten de Waard.

Ja, dat is de zaak. Ik wil schoonschip maken.... tot een zuivere toestand komen. Ik
verzoek u te geloven, dat die andere dame een fatsoenlike vrouw is. Van grapjes
is ze niet t'huis, hoeveel ze ook van mij houdt. Ze wil me alleen voor zich hebben
en volgens de wet.
Va n B r a s s e m .

Pardon. Is die.... dame ook getrouwd?
Lutten de Waard.

Geweest; maar om mijnentwil van haar man gescheiden. Ja, meneer, om mijnentwil.
Die man was niet rijk; maar hij kon goed leven. Welnu, meneer, om mijnentwil behelpt
die vrouw zich nu met f 2500 in het jaar. En nu vraag ik u maar één ding: als een
vrouw alles voor je opoffert: haar naam, haar positie, haar geld, is 't dan niet de
plicht... de zedelike plicht van een man zich van alle banden te ontdoen om zich
geheel aan die vrouw te kunnen wijden? Mag ik aarzelen?
Va n B r a s s e m

(deftig).

Meneer Lutten, dat is een vraag, waarop ik als advokaat het antwoord u schuldig
moet blijven. 't Is een kwestie tussen u en uw geweten. Wat de wet betreft, die geeft
duidelik aan in welke zeer biezondere gevallen de ontbinding van het huwelik is
toegelaten en toont daardoor die ontbinding in 't algemeen niet in de hand te willen
werken. U begrijpt, dat ik me op het standpunt moet stellen van de wet. Is een van
de gevallen, waarin uw huwelik ontbonden zou kunnen worden, aanwezig, dan ben
ik bereid
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u bij te staan. Is dat niet zo....
(hij maakt een beweging, die aanduidt: dan ben ik machteloos).

Lutten de Waard.

Ja, kijk eens, meneer, in de wet heb ik nooit gestudeerd. Ik weet alleen, dat mijn
vrouw niet van me af wil en als ik zeg: nu dan ga ik van jou af, dan antwoordt zij:
dat kan je niet, als ik er voor bedank.
Va n B r a s s e m .

Daar heeft mevrouw gelijk in.
Lutten de Waard.

Is daar dan niets op te vinden?
Va n B r a s s e m .

Niets.
Lutten de Waard.

Dus.... al is 't mijn plicht.... mijn zedelike plicht mijn leven te wijden aan een andere
vrouw, die haar hele bestaan voor me heeft opgeofferd, dan kan mijn eigen vrouw,
die nu letterlik nooit iets heeft gedaan om me te boeien, toch maar zeggen: ik heb
je en ik houd je?
Va n B r a s s e m

(opstaande en overgaande).

Zo wil 't de wet.
Lutten de Waard

(opstaande).

Maar dan is die wet onzedelik, meneer.
Va n B r a s s e m .

Dat zegt ieder, die de wet voor 't ogenblik tegen zich heeft.
Lutten de Waard.

En als die wet me dan dwingt met die andere vrouw weg te lopen en met haar te
gaan leven in.... hoe zal ik zeggen.... in wat de Duitsers noemen ‘eine wilde Ehe’?
Va n B r a s s e m .

Dan moet ik daar al weer op antwoorden: dat is een kwestie tussen u en uw geweten.
Buigt uw vrouw voor deze bedreiging het hoofd, dan verandert de zaak.
Lutten de Waard

(hoofdschuddend).

Dan had ze 't al lang gedaan. U moet niet denken, dat ik iets voor haar geheim heb
gehouden. Maar ik zeg u: ze is ondanks al haar onverschilligheid, toch nog veel te
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mij is.

Groot Nederland. Jaargang 1

394

Va n B r a s s e m .

Al Vergun me dan u één vraag te stellen. U heeft toch zeker nooit het voornemen
gehad uw vrouw geheel onverzorgd achter te laten.
Lutten de Waard.

Natuurlik niet. Ik ben fatsoenlik man, meneer.
Va n B r a s s e m .

Ik heb geen ander antwoord van u verwacht, meneer Lutten; maar....
Lutten de Waard.

Ik heb haar vier duizend gulden 's jaars aangeboden, maar.... ze bijt niet.
Va n B r a s s e m .

Ja, dan....
Lutten de Waard.

Dan kan u dus niets voor me doen?
Va n B r a s s e m

(maakt een ontkennend gebaar).

Alleen in het geval mevrouw tot een scheiding wil meewerken, bestaat de
mogelikheid, dat wij een scheiding verkrijgen.
Lutten de Waard.

Weet u wel, meneer Van Brassem, dat u door zo te spreken, me drijft tot een
wanhopige daad? Ik heb een haat aan reizen; maar weet u wel, dat u me noodzaakt
mijn vrouw eenvoudig in de steek te laten en met die andere door te gaan!
Va n B r a s s e m .

Meneer Lutten, ik kan in deze zaak geen verantwoordelikheid op me nemen. Als
advokaat heb ik u in gemoede slechts één advies te geven: bedenk wat u voor de
ambtenaar van de Burgerlike stand plechtig beloofd heeft en breek alle andere
relaties zo gauw mogelik af.
Lutten de Waard.

Dat nooit, meneer! De wet mag bepalen wat ie verkiest. Ik ken mijn plicht als man
van eer. Als u me niet helpt, dan is mijn besluit genomen. Ik ga terstond naar die
andere dame toe. Ze woont hier vlak bij. Ik zeg haar wat u me heeft geantwoord en
dan moet er maar van komen wat er van komen wil.
Va n B r a s s e m .

Dat is uw zaak.
(groetend.)

Meneer Lutten
(Van Brassem schelt.)
(Lutten de Waard rechts af).
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Toneel 5.
V a n B r a s s e m , J o n g e l a n d , later Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .
Jongeland.

Dat wordt een misse boel.
Va n B r a s s e m

(pedant).

Mijn goeie vriend, daar valt nog niets van te zeggen. Heb je nu opgelet, hoe ik die
man onder het oog heb gebracht welk een volkomen onjuiste opvatting hij had van
zijn plicht?
Jongeland.

Ja, wel.
Va n B r a s s e m .

Onthoud 't dan en laat nu mevrouw Lutten de Waard weer binnen komen.
Jongeland

(opstaande).

Is die dan nog hier?
Va n B r a s s e m .

Zeker.... in die kamer. En denk er aan....
(hij maakt een gebaar, dat heengaan beduidt.)

Jongeland.

Maar ik meende, dat ik leren moest en opletten hoe....
Va n B r a s s e m .

Je bent immers tegenwoordig geweest bij mijn onderhoud met meneer Lutten.
Jongeland

(schouderophalend).

Nu ja
(de deur openend.)

Mevrouw.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Is mijn man weg?
Va n B r a s s e m .

Ja, mevrouw.
(hoofdknik tot Jongeland, die heengaat.)
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Heb de goedheid nog even te gaan zitten
(Zij gaan weer zitten op kanapee en stoel, dicht bij elkaar.)

Toneel 6.
V a n B r a s s e m , Mevrouw L u t t e n d e W a a r d , later een klerk.
Va n B r a s s e m .

Nu ik uw man heb gehoord en u gehoord en.... gezien; moet ik bekennen, dat uw
zaak me langzamerhand in een geheel ander licht begint te verschijnen.
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Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Gelukkig.
Va n B r a s s e m .

O, vlei u niet, dat ik als advokaat al iets voor u doen kan.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Wanneer ik dus zie, dat mijn man zijn effekten uit de brandkast neemt om daarmee
op de loop te gaan, dan....
Va n B r a s s e m .

Dan heeft u voor dat ogenblik daar geen ander wapen tegen dan uw moreel
overwicht.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

In onze gewone omstandigheden is dat heel voldoende; maar nu hij zo'n beetje aan
het kolderen is.
Va n B r a s s e m .

We kunnen niet ageren vóór uw man het kwaad heeft bedreven en dan is 't nog de
vraag....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Dan is 't te laat. Maar dat vind ik verschrikkelik!
Va n B r a s s e m .

Ik kan 't best begrijpen. Maar juist daarom zou ik tegenover u me zo ongaarne
beperken tot mijn rol van advokaat. Veel liever gaf ik u een raad als vriend.
(Hij wil haar hand vatten; maar zij trekt terug en kijkt hem leuk verbaasd aan.)

Pardon. Als u ten minste zo'n raad van me aan wil nemen.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(een beetje van hem weg schuivend).

De raad wel; maar.... ook niets meer.
Va n B r a s s e m .

Ik ben geheel tot uw orders. 't Is me al een grote eer en een grote voldoening, dat
u die vriendschappelike raad niet afwijst. En....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Come to the point.
Va n B r a s s e m .

Ik moet al weer de puntjes op de i's zetten.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ga gerust uw gang.
Va n B r a s s e m .

Uw man heeft u al eens een jaargeld van f 4000 aangeboden.
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Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

U denkt toch niet, dat ik voor zo'n aalmoes mijn rechten zal prijs geven?
Va n B r a s s e m

(opstaande).

In 't geheel niet, mevrouw; in 't geheel niet. Ik begrijp heel goed, dat iemand als u,
die geen zorgen kent, die aan al de moderne komfort gewoon is geraakt, geen lust
heeft zich op eens te moeten behelpen en bekrimpen, alleen omdat uw man uw
bezit niet naar waarde weet te schatten.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Als u dat maar inziet. Ik wil blijven wie ik ben.
Va n B r a s s e m .

Dat spreekt van zelf. Daar heeft u groot gelijk in. U moet ook rekening houden met
de toekomst. 't Is toch mogelik, dat u.... eenmaal van uw man gescheiden.... een
andere man ontmoet.... een beste, brave, degelike man, die indruk op u maakt. Die
andere man heeft misschien....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(leuk).

Laat die andere man maar buiten rekening. Als ik toch van de mijne af moet, dan
wil ik wel eens een beetje gaan reizen. Ik houd dol veel van reizen en daar kan ik
Lutten nu maar nooit toe krijgen.
Va n B r a s s e m

(naast haar op de kanapee plaats nemend en verliefd doende).

Reizen is heel aangenaam, maar als 't hart spreekt, mevrouw....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(leuk).

Dan zal ik 't wel weer tot zwijgen brengen. Voor de tweede keer een man te moeten
dresseren, dat lokt me nu in 't geheel niet aan.
Va n B r a s s e m .

U gebruikt daar nu juist niet het meest poetiese woord voor de takt, die een vrouw
in het huwelik zo uitstekend te pas komt.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(droog).

Als u me maar begrijpt.
Va n B r a s s e m .
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O, wat dat aangaat, maar.... u weet: ne dis jamais: fontaine, je ne boirai pas de ton
eau.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ik zou graag voet bij stuk houden.
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Va n B r a s s e m .

Tot uw dienst, mevrouw. Ik wilde maar hierop neer komen: als wij uw man eens
tegemoet gingen op de weg van de financiële kompensatie.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Hoe bedoelt u dat?
Va n B r a s s e m .

Uw man heeft op mij de indruk gemaakt van vast besloten te zijn aan zijn neiging
voor die.... die persoon toe te geven en over alle bezwaren te willen heenstappen.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ik zei u immers, dat hij een beetje aan het kolderen is.
Va n B r a s s e m .

Ja, maar.... U loopt dus twee kansen, die beide ongeveer even slecht zijn: òf hij laat
u zitten zonder een sent, òf hij blijft bij u en maakt u het leven tot een hel.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Het eerste zou vreselik zijn, omdat ik.... zoals u zegt.... daar niets tegen kan doen;
maar als hij bij me blijft, och, dan zal 't met die hel wel schikken.
Va n B r a s s e m .

O.... Dan moeten we ons dus alleen wapenen voor het eerste geval. En nu vraag
ik: waarmee zou u genoegen willen nemen om geen kans te hoeven te lopen, dat
uw man u van alles berooft?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d . (leuk.)

Met andere woorden: tot welke prijs ik wil toestemmen in een scheiding.
Va n B r a s s e m .

Zo staat, wel beschouwd, de zaak.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ik begrijp u. Nu.... dan wil ik ten eerste in mijn villa blijven wonen.
Va n B r a s s e m .

Niet meer dan billik.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

De villa is geheel naar mijn zin gebouwd en ingericht. Ik ben er nu eenmaal aan
gewend en ik heb mijn stal en koetshuis er vlak achter, wat een groot gemak is.
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Va n B r a s s e m

(aangenaam verrast).

U houdt dus rijtuig.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Zeker houd ik rijtuig en u begrijpt, dat ik daar ook geen afstand van doe. U verlangt
toch niet, dat ik voortaan in smerige huur-vigelantes zal kruipen.
Va n B r a s s e m

(dicht bij haar gezeten).

Ik, mevrouw? Ik verlang niets anders dan....
(hij wil haar hand weer grijpen; maar zij kijkt hem nu strak aan.)

O, pardon, ik wil maar zeggen, dat uw verlangen aangaande rijtuig en stal me zeer
gerechtvaardigd voorkomt.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Dan spreekt het ook van zelf, dat ik genoeg geld moet hebben om dat huis en die
stal te kunnen aanhouden.
Va n B r a s s e m .

En dat begroot u op....?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Laat eens zien
(zij rekent op haar vingers.)

Twaalf duizend gulden per jaar.
Va n B r a s s e m

(blij).

Alle drommels!
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Vindt u dat te veel?
Va n B r a s s e m .

Te veel? Ik mevrouw? Het komt niet in mijn hoofd op. Integendeel. Met hetgeen ik
zelf verdien maakt dat gemiddeld.... Pardon! Ik bedoel maar.... Als uw man zó
gefortuneerd is....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Hij houdt dan zelf ook twaalf duizend over.
Va n B r a s s e m .

Nu, dat is.... hoewel.... hij heeft vier duizend geboden. Van vier duizend op twaalf
duizend....

Groot Nederland. Jaargang 1

Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

En dan nog het huis.
Va n B r a s s e m

(meer en meer aarzelend).

Met de stal. Dat is een hele sprong. Ik ben bang.... En als hij nu.... Met minder....
iets minder wil u zeker niet....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(beiden rijzen op).

Meneer Van Brassem, ik heb geen plan met me te laten
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marchanderen. Als ik er toe besluit mijn man weer vrij te laten, dan ga ik toch al
tegen de inspraak van mijn geweten in. Ik heb u gezegd, dat mijn man zwak en
lichtzinnig is, dat hij van kwaad tot erger zal komen en dat het dus eigenlik mijn
plicht zou zijn....
Va n B r a s s e m .

O, mevrouw, ik begrijp u best. U bukt alleen voor het onvermijdelike. Dat moet ons
standpunt ook zijn, natuurlik, natuurlik. Als nu uw man maar wil bijten.... pardon;
hoe kom ik aan dat woord? Ik bedoel: als uw man maar wil inzien, dat u werkelik
alleen voor het onvermijdelike....
(er wordt geklopt.)

Binnen.
Klerk.

Daar is die meneer van zo even weer terug.
Va n B r a s s e m .

Uw man weer.
Klerk.

Hij wou u zo graag nog eens spreken.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Des te beter. Dan kan u hem dadelik zeggen waar 't op staat. Met de regeling, die
u me heeft voorgesteld, zou ik me desnoods tevreden kunnen stellen, maar.... zoals
ik u gezegd heb: ik laat niet met me marchanderen. Ik zal maar even hiernaast gaan
(af links).

Va n B r a s s e m

(haar uitlatend).

En ik zal zoveel mogelik haast maken. Laat meneer binnenkomen en meneer
Jongeland ook.
(klerk laat Lutten de Waard binnen.)

Toneel 7.
Van Brassem, Jongeland, Lutten de Waard.
Lutten de Waard

(zeer opgewonden en rood).

Grote gerechtigheid, meneer, wat een scène, wat een scène! Ik heb veel beleefd.
Maar zo iets! Ik ben er nog van buiten westen. Heeft u ook een glas water voor me?
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(Hij valt op de kanapee neer.)

Va n B r a s s e m

(achter zijn schrijftafel gezeten).

Een glas water? Zeker. Jongeland, heb de goedheid.
(Jongeland schenkt water in.)

U komt....
Lutten de Waard.

Van die andere.... presies. Och, meneer, ik heb veel vrouwen in mijn leven gekend,
goed gekend, ziet u.... intiem gekend; maar ik zeg u: een hartstochtelikheid als van
deze, neen meneer, daarvan bestaat de weerga niet.
(hij drinkt.)
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Va n B r a s s e m .

Wat is er dan toch gebeurd?
Lutten de Waard

(opstaande).

Ze heeft me niet willen geloven. Ik heb haar alles overgebracht wat u me gezegd
had en woordelik ziet u, woordelik; maar zij heeft er niets van geloofd. Ze heeft me
uitgescholden voor leugenaar, verrader, bedrieger, verleider, weet ik wat al meer.
Ze zegt, dat ik 't nooit ernstig met haar gemeend heb, dat 't er mij maar om te doen
is haar mee te tronen naar de vreemde, dat ik haar dan ergens zal laten zitten, dat
ik haar aan de schande prijs wil geven. In één woord meneer, ze is half gek van
drift en razernij.
Va n B r a s s e m .

En dus ziet u in, dat het maar beter is aan de heilige band van het huwelik vast te
houden en afstand te doen van....
Lutten de Waard.

Wel neen, waarachtig niet! Heb ik u dan niet gezegd, dat die vrouw alles voor me
heeft opgeofferd, dat het mijn plicht is mijn hele verdere leven aan haar toe te wijden?
Va n B r a s s e m .

Maar als ze nu....
Lutten de Waard

(bij de schrijftafel plaats nemend).

Die woede is immers juist een bewijs, dat ze dol op me is. Als ze niet zo razend
jaloers was van mijn vrouw, dan zou ze niet zo opstuiven.
Va n B r a s s e m

(oprijzend).

Vergun me u één vraag te doen, meneer Lutten. Waarvoor komt u hier terug?
Lutten de Waard.

Wel.... om u te verzoeken eventjes naar haar toe te gaan en haar te zeggen, dat ik
de waarheid heb gesproken. Als ze daar maar van overtuigd is, dan....
Va n B r a s s e m .

Meneer Lutten, wat u nu van me verlangt, ligt al niet meer op de weg van een
advokaat. Ook zijdelings mag ik er niet toe meewerken, dat u u onttrekt aan de
vervulling van plichten, die de wet aan het huwelik verbindt. Maar.... omdat ik als
mens, .... als mens.... me kan verplaatsen in de moeilikheid van uw positie....
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Lutten de Waard.

Nu juist. Niemand begrijpt in welke moeilikheden je komt, als je tussen twee vrouwen
zit, die allebei dol op je zijn.
Va n B r a s s e m .

Zei u niet, dat die dame hier dicht bij woont?
Lutten de Waard.

Vlak bij. Om de hoek, het derde huis rechts.
Va n B r a s s e m

(naar Jongeland gaande).

Jongeland, zou je mij het genoegen willen doen even naar die dame toe te gaan?
Je begrijpt de zaak. Het geldt hier alleen de woorden van meneer Lutten de Waard
als 't ware te legaliseren.
Jongeland.

Heel goed. Gaat meneer mee of....?
Lutten de Waard.

Neen, neen. Ik wil eerst eens afwachten hoe 't met u afloopt. Ik schrijf de naam voor
u op
(hij schrijft iets op een kaartje.)

Va n B r a s s e m

(het wetboek aan Jongeland overhandigend).

Als die dame zo moeilik te overtuigen is, neem dan het wetboek mee en lees haar
de artikelen voor.
Lutten de Waard.

Hier is het adres.
Va n B r a s s e m .

Maar ga niet verder dan tot een strikte expositie van het cas.
Jongeland.

Begrepen, begrepen.
(af).

Toneel 8.
Van Brassem, Lutten de Waard.
Va n B r a s s e m .
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Ik herhaal, meneer Lutten, dat hetgeen ik tans voor u doe, al niet meer door mij
wordt gedaan in mijn kwaliteit van advokaat. 't Is meer een vriendschappelik
dienstbetoon; maar nu ik toch al buiten mijn boekje ben gegaan, zal ik.... in 's
hemelsnaam.... op die weg nog maar een stapje verder zetten.
Lutten de Waard

(beiden zijn nu opgestaan).

Ik verlang niets liever, meneer. Zeg me, wat ik u bidden mag, wat ik doen moet.
Wanneer ik mijn eigen hoofd volg, kom ik altijd van de ene moeilikheid in de andere.
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Va n B r a s s e m .

Tot een scheiding mag ik u strikt genomen niet adviseren. Ik zei al waarom; maar....
dit belet niet, dat er in het leven omstandigheden voorkomen.... omstandigheden,
die de wet onmogelik heeft kunnen voorzien.... waarin tot op zekere hoogte.... tot
op zekere hoogte.... het bij-elkander-blijven van man en vrouw immoreel moet
worden genoemd.
Lutten de Waard.

Dit is nu presies mijn opvatting.
Va n B r a s s e m .

Zou 't dus niet beter zijn, dat u met het oog daarop toch nog een poging aanwendde
om uw vrouw tot een wettelike scheiding te bewegen?
Lutten de Waard.

Als 't maar mogelik was; maar zij hangt me als een klis aan het lijf.
Va n B r a s s e m .

Een jaargeld van vier duizend gulden heeft u haar al eens aangeboden, nietwaar?
Lutten de Waard.

Ik ben zelfs bereid nog meer te geven.
Va n B r a s s e m .

Als u haar dan eens een nieuw voorstel deed?
Lutten de Waard.

Heel goed. Des noods op staande voet; maar....
Va n B r a s s e m .

Daartoe zal ik u in de gelegenheid stellen.
(de deur links openend en roepend.)

Mevrouw.
Lutten de Waard

(zeer verbaasd).

Wat? Mijn vrouw is hier?
Va n B r a s s e m .

Zoals u ziet. Nu sta ik u voor tien minuten mijn kantoor af. Langer is 't me heus
onmogelik. Na die tien minuten hoop ik uw beslissing te mogen vernemen
(rechts af.)

Toneel 9.
L u t t e n d e W a a r d , Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Groot Nederland. Jaargang 1

Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Wens je me te spreken, man?
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Lutten de Waard.

Ik kan mijn verbazing niet op. Waarvoor ben jij hier?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(droog).

Voor dezelfde zaak als jij.
Lutten de Waard.

Wil jij dan ook scheiden?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ik? Scheiden? Wel neen. Waarom zou ik willen scheiden? Ik ben zo ontevreden
niet met jou. 't Is waar, je wilt nooit eens op reis. Dat vind ik jammer. Maar voor de
rest ben je zo kwaad niet. Je laat 't me aan niets ontbreken; je zit me niet de hele
dag op mijn lijf; je mishandelt me niet; je bent beleefd tegen me en als er anderen
bij zijn doe je zelfs of je trots op me bent.
Lutten de Waard.

En daar heb jij genoeg aan, hè? Jij kent geen hogere zielsbehoeften. Jij vraagt niet
naar liefde.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(leuk).

Liefde en dopertjes kan ik alleen genieten als ze nog niet heel rijp zijn.
Lutten de Waard.

Ben jij een vrouw, dat je zo kunt spreken?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ik ben een vrouw, die ondervinding heeft.... van jou.
Lutten de Waard.

Als je ooit een grote, onbaatzuchtige, zelfopofferende liefde voor mij gevoeld hadt,
zou je nu niet zo ijzig bedaard blijven. Maar je weet niet wat echt liefhebben is. Jou
liefde is egoïsme, niets dan egoïsme.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Heb jij me dan niet geleerd zo bedaard te.... worden?
Lutten de Waard.

Ach!.... Maar als je niet scheiden wilt, wat bedoelde Van Brassem dan met het
nieuwe voorstel, dat ik je moest doen?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(zittend).

Eenvoudig dit. Mijn plicht is 't je zo lang mogelik voor grote dwaasheden te bewaren.
Die plicht ben ik bezig te volbrengen; maar als je zó vast besloten bent een grote
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dwaasheid te begaan, dat mijn verzet toch niet baat, dan vindt hij 't verstandiger,
dat ik je niet tegenwerk, maar dat we samen tot een regeling trachten te komen.
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Lutten de Waard

(geërgerd).

Dus moet jij weer de verstandigste zijn!
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ik kan 't waarlik niet helpen, dat het daar tussen ons altijd op uitloopt.
Lutten de Waard

(mokkend).

Hm!.... En wat zou dat dan voor een regeling wezen?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Dat ik toestem in een scheiding. Als we 't eens zijn, schijnen we volgens de wet van
elkaar te kunnen gaan.
Lutten de Waard.

Eindelik!
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Maar je begrijpt, dat ik een kompensatie verlang.
Lutten de Waard.

Welke dan?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ten eerste: onze villa.
Lutten de Waard.

Je hebt 'm!
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Met de stal.
Lutten de Waard

(verwonderd).

Wou je dan rijtuig blijven houden?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Meer dan ooit, nu ik voortaan niemand zal hebben om mee te wandelen.
Lutten de Waard.

't Is goed.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

En vijftien duizend gulden jaarliks.
Lutten de Waard.

Ben je dwaas? Waar moet ik dan van leven?
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Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Van negen duizend en van 't geen je aanstaande vrouw heeft.
Lutten de Waard.

Die ellendige vijf en twintig honderd?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Je vergeet die schat: haar liefde, haar grote, onbaatzuchtige, zelfopofferende liefde.
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Lutten de Waard

(boos).

Ik verzoek je beleefd daar de gek niet mee te steken.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(kalm ironies).

Hoe hoger ik die schat stel, des te meer zal ik voor me zelf moeten vragen.... als
kompensatie. Je bent immers bereid daar een groot offer voor te brengen.
Lutten de Waard

(opgewonden).

Daar offer ik alles voor op! Versta je: alles! Maar.... vijftien duizend gulden....?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Me dunkt, dat iemand als ik, die geheel onschuldig in....
(oprijzend.)

Je geeft toch zeker toe, dat ik in deze geheel onschuldig ben, nietwaar?
Lutten de Waard.

O, zeker.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Me dunkt dus, dat iemand, die geheel onschuldig en tegen haar zin veroordeeld
wordt tot het eenzame en treurige leven van gescheiden vrouw, wel aanspraak mag
maken op enige schadeloosstelling.
Lutten de Waard.

Dat is ook zo; maar als ik aankom met negen duizend gulden....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(leuk ironies).

Ben je bang, dat die grote, onbaatzuchtige, zelfopofferende liefde dan zou kunnen....
pfff.... in rook opgaan?
Lutten de Waard

(opgewonden).

Ik verzoek je nog eens met die liefde niet te spotten. Ze zal zich natuurlik niet bij jou
achtergesteld willen zien.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Dat wordt ze immers niet, als ze jou krijgt, jou helemaal, jou van de morgen tot de
avond, en van de avond tot de morgen.... altijd zolang als 't duurt.
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Lutten de Waard.

Zeg tien duizend in plaats van vijftien.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ik houd niet van marchanderen. Om je plezier te doen wil ik twaalf duizend zeggen;
maar dat is dan ook mijn laatste woord en die twaalf duizend wil ik niet jaarliks in
rente ontvangen, maar in eens het kapitaal er van.
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Lutten de Waard.

Drie ton?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ja, dat is drie ton. Vastgezet op mijn naam. Meneer Van Brassem zal je wel zeggen
hoe dat moet gebeuren.
Lutten de Waard.

En als je....?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Spreek maar vrij uit. Je meent: als ik eens eer dood ga dan jij, hè?
Lutten de Waard.

't Is toch mogelik.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Wel zeker. Voor dat geval wil ik vrij over het geld kunnen beschikken.
Lutten de Waard.

Sakkerloot, wat ben je veeleisend!
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Je krijgt er zoveel voor in de plaats.

Toneel 10.
Dezelfden, V a n B r a s s e m .
Va n B r a s s e m

(in de deur rechts).

Hm, hm! Pardon. De tien minuten zijn om.
Lutten de Waard.

O, meneer Van Brassem, wat een toestand als je tussen twee vrouwen zit, die je
geen van beiden los willen laten!
Va n B r a s s e m .

Ja; maar is u 't eens?
Lutten de Waard.

Ik zal in Godsnaam maar ja zeggen.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Een mens moet er iets voor over hebben zó bemind te zijn.

Toneel 11.
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Dezelfden, J o n g e l a n d .
Jongeland

(van rechts).

Ziezo! Ze is bedaard en ze zegt....
(Mevrouw Lutten de Waard ziende.)

Mevrouw....
(zacht tot Van Brassem.)

Al weer hier?
Va n B r a s s e m

(Van Brassem en Jongeland bevinden zich in het midden tussen Meneer en mevrouw Lutten
de Waard).

Meneer Lutten, u verlangt zeker het antwoord van.... de per-
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soon in kwestie van meneer Jongeland onder vier ogen te horen.
Lutten de Waard.

Neen, meneer, dat verlang ik niet. Meneer Jongeland zal me een genoegen doen
als hij hier openlik vertelt, wat die dame hem gezegd heeft. 't Kan volstrekt geen
kwaad, dat mijn vrouw eens hoort, hoe iemand spreekt, die echt van een man houdt,
iemand, die niet egoïst is en die haar hele positie voor hem heeft opgeofferd.
Va n B r a s s e m .

Vindt u dan goed, mevrouw, dat meneer Jongeland....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ik heb er niets tegen, meneer Van Brassem, ik ben één en al aandacht.
Va n B r a s s e m

(het wetboek van Jongeland overnemend).

Je hoort 't, confrère.
(allen zitten.)

Jongeland.

Nu.... Mevrouw was heel blij me te zien. Ze zei dadelik: nu zal ik ten minste de
waarheid horen.
Va n B r a s s e m

(de verschillende A's moeten duidelik verschillend geïntoneerd worden).

A!
Jongeland.

Toen heb ik haar de wetsartikelen voorgelezen.
Lutten de Waard.

En begrijpt ze die? Gelooft ze me nu?
Jongeland.

Natuurlik.
Va n B r a s s e m

(op het wetboek tikkend).

Waar de wet spreekt, verstomt de twijfel.
Jongeland.

En toen zei ze: ik zie in, dat ik onrechtvaardig ben geweest tegen meneer Lutten.
Lutten de Waard.

A!
Jongeland.

Maar hij heeft me toch misleid.
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A!
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Jongeland.

Want hij heeft vast beloofd me te zullen trouwen, zodra ik van mijn man gescheiden
was.
Va n B r a s s e m .

A!
Lutten de Waard.

Nu ja; maar als....
Va n B r a s s e m .

Pardon; laat meneer Jongeland nu eerst alles rapporteren.
Jongeland.

Maar, zei ze, ik heb nu eenmaal mijn lot aan het zijne verbonden. Dus ben ik bereid
ook ongetrouwd hem te volgen waarheen hij wil.
Lutten de Waard.

A!
Jongeland.

Evenwel.... hij heeft zijn woord niet gehouden tegenover zijn vrouw....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

A!
Lutten de Waard.

Dat is te zeggen....
Va n B r a s s e m .

Pardon.
Jongeland.

En hij heeft zijn woord niet gehouden tegenover mij.... Dus kan hij 't me niet kwalik
nemen, dat ik me assureren wil voor 't geval hij eens naar een derde vrouw om
mocht zien.
Va n B r a s s e m .

A!
Lutten de Waard.

Assureren? Zei ze heus: assureren?
Jongeland.

't Is haar eigen woord.
Va n B r a s s e m .

Heb je gevraagd wat ze onder dat assureren verstaat?
Jongeland.

Ze verlangt, dat meneer Lutten haar jaarliks twaalf duizend gulden uitkeert en
daarvoor zekerheid stelt.
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Lutten de Waard.

Zij ook al?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

A!
Va n B r a s s e m

(opstaande en tot Lutten de Waard gaande).

Let wel, dat dit zou zijn voor 't geval u niet de macht bezat haar tot uw wettige
echtgenote te maken. Nu evenwel, mevrouw....
Jongeland

(opstaande).

Neem me niet kwalik, meneer Van Brassem. Ik heb nog niet alles verteld.
Va n B r a s s e m .

A!
Lutten de Waard

(opstaande).

Nog meer?
Jongeland.

Mevrouw voegde er bij: en aangezien ik hem nu door en door heb leren kennen,
verlang ik die vaste uitkering ook voor 't geval, dat hij nog wèl met me zou kunnen
trouwen.
Lutten de Waard.

Dus.... hoe of ik me keer of wend, 't is altijd twaalf duizend gulden aan de ene, twaalf
duizend aan de andere en aangezien ik vier en twintig duizend gulden bezit, blijft
er voor me zelf....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(opstaande en tot Lutten de Waard gaande).

Een grote, onbaatzuchtige, zelfopofferende liefde!
Lutten de Waard.

Ja, ja, ja. Daar moet ik nog eerst eens over denken.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

A!
Va n B r a s s e m .

(ter zijde.)

Dat loopt mis.
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(tot Jongeland.)

Let nu op 't geen ik ga zeggen.
(luid.)

Meneer Lutten de Waard, als u eens bleef op de weg, die de wet u aanwijst. U
meent, dat het uw plicht zou zijn heen te gaan van de vrouw, die u vrijwillig heeft
gekozen en met hechte, wettelike banden aan u verbonden, de vrouw aan wie u
plechtig heeft beloofd trouw te zullen zijn. Is dat geen dwaling? Het menselik hart
is zwak en de menselike redenering dwaalt maar al te vaak op zijpaden af. En zie,
juist daarom heeft de
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wetgever wijselik de mens grote bezwaren in de weg gesteld. Hij wil hem er voor
behoeden, dat hij niet lichtvaardig zijn afdwalende redenering volgt en aan de
verleidende stem van zijn zwak hart gehoor geeft. Overweeg eens goed wat de wet
op dit ogenblik van u verlangt en vraag u eens af, of het buigen voor die wet niet
meer waarborgen van duurzaam geluk voor u meebrengt dan het luisteren naar
een stem, die u ontrouw wil doen worden aan het eens gegeven woord.
Lutten de Waard.

Ja.... 't Is waar.... als ik alles goed naga.... Twaalf duizend gulden.... nadat zij me
eerst voor een leugenaar, een verrader en een verleider heeft uitgemaakt. Ik had 't
nooit van haar gedacht; dat is zeker.
Va n B r a s s e m .

Vallen de schellen u van de ogen?
Lutten de Waard.

Als u 't zo noemen wil.... Nu.... wel een beetje.
Va n B r a s s e m .

En.... beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.... niet waar?
Lutten de Waard.

Ja.... beter ten halve gekeerd.... dat is zo.... Ik ben alleen maar bang, dat....
(hij wijst op z'n vrouw.)

Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(naderend).

Waar ben je bang voor?
Lutten de Waard.

Nu.... dat jij.... na al het gebeurde.... je was toch al niet zo heel erg.... hoe zal ik 't
noemen....
(zachter, zodat Van Brassem het niet verstaan kon)

niet zo heel erg aanhalig en dus....
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Heb ik willen scheiden?
Lutten de Waard.

Neen, dat niet.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Heb ik gezegd, dat ik ontevreden over je was?
Lutten de Waard.

Neen.... wel beschouwd heb je je zelfs vleiend over me uitgelaten.
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Mevrouw L u t t e n d e W a a r d

(tot Van Brassem).

Heb ik u niet gezegd, dat mijn man zeer goedhartig was en dat ik er geen andere
verlangde?
Va n B r a s s e m .

Zeker, zeker; 't waren helaas.... ik bedoel: 't waren uw eigen woorden.
Lutten de Waard.

Dus zou jij er niet tegen hebben 't nog eens.... met mij.... te.... te wagen?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Wel neen; als jij dan maar belooft je verliefde opwellingen een beetje te
onderdrukken.
Lutten de Waard.

O, dat beloof ik je.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Nu dan....
Lutten de Waard.

Willen we dan samen maar weer.... weer.... heengaan?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ik vind 't heel goed samen weer.... weer heen te gaan; maar na het gebeurde komt
het me toch wel gewenst voor, dat we niet zo dadelik tot ons gewone leven
terugkeren.
Lutten de Waard

(verwonderd).

Niet zo dadelik tot ons gewone leven terug....? Dat begrijp ik niet goed.
Va n B r a s s e m .

Mevrouw wil een overgang maken.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Juist, meneer Van Brassem.... een overgang. Bijvoorbeeld te Parijs.
Lutten de Waard.

Wou je een weekje naar Parijs? Heel goed.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Drie maanden naar Parijs.
Lutten de Waard

(verschrikt).

Drie maanden?
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Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Ja en dan drie maanden naar Nizza.
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Lutten de Waard.

Zes maanden op reis?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Dat is mijn voorwaarde.
Lutten de Waard.

Zo.... Ik schijn in elk geval op reis te moeten.... Nu....
Va n B r a s s e m

(tot Lutten de Waard).

Een tweede huweliksreis.
Lutten de Waard.

In Godsnaam.
(zacht tot Van Brassem.)

Ziet u wel, dat ze nog altijd dol op me is?
Va n B r a s s e m

(ironies).

O, ja.
(terwijl Lutten de Waard zijn overjas aantrekt, die hij de laatste maal over zijn arm heeft
binnengebracht, ter zijde.)

Ze pikt er waarempel nog een aaltje uit. Handige vrouw!
(zacht tot Mevrouw Lutten de Waard.)

Is u tevreden, mevrouw, met deze afloop?
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Zoals de zaken nu stonden, meneer Van Brassem, zou ik in elk geval tevreden zijn
geweest.
Va n B r a s s e m .

Die verklaring maakt me uitermate gelukkig. Mochten zich nieuwe.... moeilikheden
voordoen, dan weet u wie als raadsman en.... als vriend, u altijd met het grootste
genoegen ter zijde zal staan.
Mevrouw L u t t e n d e W a a r d .

Heel vriendelik van u. Wie weet.... 't zou kunnen zijn; maar toch niet binnen het jaar.
Lutten de Waard.

Adieu, meneer. Heel aangenaam geweest kennis te maken.
Va n B r a s s e m .

Insgelijks, meneer Lutten.
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Lutten de Waard

(tot Jongeland).

Meneer Jongeland, mijn dank voor de genomen moeite.
Jongeland.

Niets te danken, meneer Lutten.
(Lutten de Waard en mevrouw rechts af.)
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Toneel 12.
Van Brassem, Jongeland.
Va n B r a s s e m .

(ter zijde.)

Toch jammer van dat vrouwtje.
(luid.)

Heb je nu opgelet, confrère, hoe ik deze delikate zaak heb geleid?
Jongeland.

Dat is te zeggen; voor zover ik....
Va n B r a s s e m .

Het voornaamste heb je bijgewoond. Als er een getrouwde vrouw komt, die dadelik
te kennen geeft, dat zij me zonder getuigen wil spreken over een delikate kwestie,
dan mag ik natuurlik niet.... Maar, zoals ik zei, het voornaamste heb je gezien en
gehoord. En heb je nu gemerkt hoe ik, zonder schade voor de majesteit van het
recht, het prestige van de rechtsgeleerde raadsman heb opgehouden? Is 't je nu
duidelik geworden, hoe ik twee mensen, die op het punt waren de heilige band,
welke hen vereenigde, met drieste hand te verscheuren, hoe ik die twee mensen
langs een omweg, haast zonder dat zij 't zelf merkten, weer met elkander heb
verzoend en met eerbied voor de wet vervuld?
Onthoud dan hoe ik dit tot stand heb gebracht. En vergeet 't nooit: een advokaat
moet een raadsman, een humaan raadsman zijn, haast een vriend; maar toch nooit
intiem. O, ons vak is een mooi vak, een edel beroep. Kom nu hier, dan zullen we
samen eens uitrekenen hoeveel men redelikerwijze in een dergelike zaak kan
deklareren.
(zij gaan zitten aan Van Brassems schrijftafel.)

Toneel 13.
Dezelfden, Een klerk, later juffrouw O l d e n a a r s .
Klerk.

Meneer....
Va n B r a s s e m .

Al weer iemand?
Klerk.

Juffrouw Oldenaars is er.
Jongeland

(opstaande).

Groot Nederland. Jaargang 1

Mijn faljiet.
Va n B r a s s e m .

Je mooie modiste. Laat dadelik binnenkomen.
(Klerk af; Van Brassem staat op.)
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Jongeland.

Een delikate zaak. Ik hoop, dat u me het genoegen zal doen....
(hij wijst naar de deur.)

Va n B r a s s e m .

Dat kan je begrijpen. Ik moet toch zien hoe je mijn lessen in praktijk brengt.
Juffrouw O l d e n a a r s .

Goede morgen, meneer.
Va n B r a s s e m .

Ziet er waarachtig aardig uit.
Jongeland.

Neem plaats, juffrouw.
(Jongeland en Van Brassem gaan achter hun schrijftafels zitten; juffrouw Oldenaars neemt
links plaats vóór de schrijftafel van Jongeland.)
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Op zee.
Door Henri Van Booven.
I.
De laatste morgen was nu gekomen.
Het was een weken lang hunkeren geweest, een angstig gestaar in de
toekomstdiepten. Twee dagen geleden had men het kerstfeest gevierd, dat had den
langen tijd wat vlugger uitgelegd, maar het was alsof de nog door te gane uren er
dubbel zoo lang om rekten.
Al drie dagen te voren had Jules met uiterste zorgen zijn drie groote koffers gepakt,
terugvoelend met ieder ding dat hij neerlei de blijde toenadering van het voor immer
wegtrekken uit de keerkringlanden waar hij de levenswreedste beproevingen gekend
had.
Uren voor zonsopgang was hij wakker geworden en had hij zich vol van een
matelooze vreugde de woorden herinnerd van den chef: dat de Bruxellesville om
zeven uur komen zou.
Hij was opgestaan en had zich aangekleed in het donker om voor het laatst de
zon te zien opgaan.
Voor het laatst had hij het bloedpurper achter de palmen en de bosschen van de
kustvlakte zien komen, als heerlijke kondschap van het gloeigoudende zonnestijgen
en voor de laatste maal had hij staande op de pier bij het water de deining der
nanachturen gevoeld in den ruischenden stand der vlaktegeruchten, in dat hoog
tonende uitgieren van het verborgen tropenmachtig bedrijf.
Hij had bij het terugkeeren in het weinige licht begrepen dat de planken van de
pier vochtig waren door de uitdampingen van het water en ook onder de boomen
van de factorij op het wandelpad waren de gele steenen donker geworden van
vocht.
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Het was alom rust geweest over het zeldzame van die oogenblikken.
Toen rees weer het licht.
Binnen in een van de slecht gemeubelde kamertjes die in lange rij aansloten
onder het breede, witte dak van deze grootste der factorijen, had hij nu alles voor
de reis gereed gemaakt. De koffers stonden wachtend in den schemer van het
weinige kamerlicht en als hij er een oogenblik naar zag, kwam er een groot en
prikkelend genot in hem. Die plompe kisten zouden meegaan in den tocht terug
naar het Noorden, ze zouden zijn als eenvoudige, trouwe bekenden die al zijn leed
hadden gezien en die hem nu ook verder gedwee zouden bijblijven.
De grootste der koffers was bovenop zwart geworden. Die had ook het meest te
lijden gehad en hij herinnerde zich den dag toen hij die koffers van onder de bagage
te voorschijn had zien trekken; dat was aan de kustgrenzen geweest waar de
sporenaanleg ophoudt.
Hij tastte in de broekzakken en voelde daar de sleutels van de veilig afgesloten
koffers, toen nam hij een vouwstoel en een boek om naar de andere zijde van het
huis te loopen, waar hij het wijde uitzicht had op het dichtbije strand en de zee.
De planken der veranda kraakten terwijl hij er over ging, een hagedis vluchtte
opgeschrikt tegen de witgekalkte, gebladderde wanden op en hij zag de kleine,
angstige oogjes.
De okere zee was achter het korte strand en druischte haar groote stem heen
door de lage ruimten van de rietlanden.
Hij zag naar den grond, mieren kropen voorzichtig tastend over de vochtige
veranda en treuzelden neer in een klein rond gat van het hout, een kleiwesp metselde
aan haar nest boven in een hoek aan de balken.
Hij was gaan zitten en keek uit over de zee, het boek in de handen.
De zon begon hooger op te komen en blonk in het groote water.
In een van de slaapkamertjes liep een wekker af en spoedig daarna hoorde hij
de fijn deunende, tintelende geluidjes van een speeldoos.
Iedereen stond op, er drong een domp rumoer door de omgeving.
Bij den hoofdingang van de factorij kwam beweging, de negers begonnen de
tafels voor het ontbijt te dekken.
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Een slag op de gong zwaaide een luid gedreun slepend heen over de dingen. Het
was dan al later dan hij dacht.
Nog bleef het leeg onder de lange veranda, maar in de kamertjes werd geplast
met water, meer speeldoozen begonnen te spelen; dat beteekende dat alles spoedig
voor het nieuwste werk klaar zou zijn.
Toen stond hij op voor het ontbijt.
Langs de slaapkamerdeuren langzaam gaand, hoorde hij gebrom van stemmen
en overal ging het luchtig-overvloedige klankgespikkel van de speeldoozen als een
zonderlingheid tegen den zwijgenden ernst van den zonomvangen tropenmorgen.
De ontbijttafel stond al gedekt.
De dispensero wachtte bij de verandatrap totdat er eenige hulp te doen kwam.
Jules ging zitten met den rug naar de zee en de dispensero begon zijn diensten.
Etende keek Jules tusschen een open vlak in de acacia's door naar de kreek.
Achter de Holland, die op de werf hersteld werd, zag hij de kromming van de
rivier, met op den hoek van de landtong de hooge, donkere boomen, de palmen en
banana's.
Hoe dikwijls had hij staand op de pier al uitgezien naar de masten van schepen,
die van Matadi stroomaf gingen naar de kust.
Eindelijk zou nu de Bruxellesville komen.
Eerst, sinds lange weken had hij de Fransche mail zien opnevelen uit de zee,
een morgen toen het hevig regende. En die boot was voortgegaan de rivier op. Hij
wist toen dat er vier booten op de rivier waren.
En voor eenentwintig dagen had hij achter de boomen van het bosch aan zien
glijden de masttoppen van de Engelsche mail die hij nog in Boma gezien had, toen
kwam de Duitsche kanonneerboot, die drie dagen op de rivier geankerd bleef, en
dikwijls als de nacht er was kon hij over de rivier de muziek hooren van de matrozen.
En de Fransche mail kwam terug; weer zag hij de blauwe letters S.M. op den
gelen schoorsteen.
Op al die booten hadden de stoomtoeters hun zeegeluiden gegeven, dat schorre
gefluit van de dingen die aan het water behooren.
De Engelsche mail had drie malen kort gefloten, de kanonneer-
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boot vele malen schel en schril, maar van het Fransche schip was een geheel
vreemd geraas vernomen, een in breede opzwalping klimmend gieren dat hij nog
nooit gehoord had.
Toen was ook die boot weer weggevaren, die voorlaatste boot die hij van uit de
mijlen breede riviermonding hoorde voortslaan in de zee, en aan het strand had hij
zoo lang gekeken totdat in het Zuiden niets meer van het schip te zien was.
Dat was voor zes dagen geweest en nu kwam de Bruxellesville...
Hij was klaar met het ontbijt en zag op zijn horloge.
Het was nu bij half zeven, nog een half uur en de boot zou in de kreek zijn.
Jules stond op.
Er kwamen al mannen uit de kamertjes.
Hij groette ze terwijl hij terug ging over het pad onder de acacia's.
Op de werf begon een bel te luiden...
De zon klom hooger en hooger en gaf het vuur van haar wezen in hevige en
ontzaglijke kracht aan al wat ze bereiken kon. Het rood van de boomebloemen
gloeide als kleurvlam in de volle weelde van het laagwolkende, dichte bladschutsel;
de zee ruischte voort op het strand aan, van eeuwige geheimenissen zwaar, dragend
grootmachtig den glans van het heerlijk levende licht.
Voort zochten de Oostenwinden hunnen gang door het riet van de vlakten, in de
dichte bosschen, door de banana's en vijgenboomen, door de tulpenboomen, voort
door de deiningen van de zee, en de insecten tierden haar lustgeluiden sterker en
altijd sterker... diep staarde de zon door de wereld heen.
In rechte heffing stonden dicht bij het strand drie hooge palmen. Daar boven in
was vreemd gefluit van een vogel, een vrucht viel van boven neer met doffen slag
in het zand van het erf.
Toen hij weer in zijn kamer kwam, was alles daar al opgeruimd en aan kant
gebracht voor volgende bezoekers, het was er kaal en hol klinkend, alle meubels,
de weinige die er gestaan hadden, een waschtafel en een stoel waren weggenomen,
maar in het midden wachtten nog de drie groote koffers, vierkant en blokkig, in
zwijgenden stand.
Als hij ze zag die dingen, dan werd het hem bijna angstig van geluk; zijn heele
wezen raakte zoo innig verbonden aan de goedige, stille rustigheid, waarmee die
koffers bot en dom midden in het
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kamertje waren, midden in die grauwe, onvriendelijke kaalte, dat hij het wel had
willen uitjuichen en gillen, woest uit zich persen de vreugde, die hij nu zoo zuiver
leerde kennen, zoo buitengewoon en nooit ondervonden.
Dit was de eerste maal in lange, lange maanden, dat hij onverdeeld in zich voelde,
als een innige en milde gloed, een hoog lachende lust, als helle vuurstroom door
z'n gedachten. O! Het was of hij stellig bespeuren kon dat daar, nu nog ver weg,
maar dreunend op den snellen stroom naderend, de groote zeeboot aankwam, de
rivier af.
En hij dacht zich op die boot.
Het was juist zooals het was geweest aan boord van de Engelsche mail toen hij
voor weken des middags weg ging uit Boma naar de plaats waar hij nu was.
Het was een prachtige dag. Hij zat op een der banken naast een jongen
Engelschman, die naar zijn vaderland terug reisde.
Die jonge man verhaalde van zijn ziekte. Het was malaria geweest, twaalf dagen
koorts, bijna dood. In de werkplaats hadden de planken voor zijn kist al gereed
gestaan, zoo hadden ze 'm naderhand verteld.....
Het was koel geweest op de Engelsche mail. Een Westenwind had recht op het
schip ingewaaid; aan de oevers rees de reuzengroei der dichte geboomten en het
schip denderde dampend over de rivier, voort naar de zee.....
Toen hoorde Jules een nieuw geluid.
Het was om neer te zwijmen van geluk.
Hij voelde zich koud worden van intense ontroering, hij voelde hoe het bloed uit
zijn gezicht wegtrok in die lange huiveringen, dat zijn handen klam werden en hoe
toen een hitte opgloeide in zijn lijf als van een vlammende koorts.....
De Bruxellesville!.....
Nog hield het geluid aan.
Het begin er van was aangekomen als uit verten, waar de lucht gedrukt wordt
door den knal uit een kanon, of zooals men opschrikt met een zachte schok door
een zeer blijde gedachte.
Het was een dof en donker loeien, zoo dof als hij het nog nooit gehoord had.
Het hield een oogenblik op.
De neerslag van die eerste sensaties nog in hem rondwarend,
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hoorde hij dan het golvende wegdaveren van de dompe, verre weer-klinkingen als
een stem die spreekt, heerschend, oppergroot; totdat van veel dichterbij al weer dat
donkere gedaver opkwam, lang volgehouden, en toen weer.....
De Bruxellesville!.....
Daar, om den hoek bij de kreek..... God!..... God!.....
Daar was het!.....
En de echo's donderden altijd opnieuw en nog eens opnieuw.
De boot begon langzaam te draaien, gleed om de landtong heen en Jules zag
de ronde gaten van de patrijspoorten en de wandlijn heel verkort, terwijl het schip
in schoonen omzwaai de kreek in voer.
Ratelend slingerden de ankerkettingen, met hevig, diep neerspatten in het water.
Nog gleed het schip voort; maar toen vatten de ijzers in de bedding, knarsend
spanden strak de kabeldraden, en de boot lag stil.....................
Onder aan de ijzeren trap van de pier schommelde het stoombarkasje.
Het was voor het laatst handen geven en goeie-reis-zeggen geweest.
Boven stonden ze nog en Jules had dat vreemde gevoel in zich dat men heeft
als er een groote reis begonnen wordt in het land dat niet het onze is, maar ook niet
te zeer onbekend; dat ingetogen blij zijn om het afscheid, met wat spijt toch om het
harde rukken uit affecties die zich al gevormd hadden.
En ze spraken nog met hem toen de negers de haken losmaakten uit het ijzeren
geraamte van de pier. Tusschen het gesis van de wegspuitende en bol uitzettende
dampen hoorde hij hun stemmen nog achter den rook en toen die weggetrokken
was zag hij zich al een goed eind op-gang naar het schip en hij zag ze wuiven op
de pier, allemaal wuifden ze.
Grooter werd de afstand, steeds grooter, hij zag ze langzaam wegwandelen de
pier af, toen kwamen ze in de acacia-laan, nog zag hij klein gewuif en het was of
de factorijen lager werden en ineenkrompen onder die geweldige boomen, bij die
voornaam nijgende palmen, totdat alles werd als wat witte kleinigheid, laag en in
elkaar gedrukt, verplat door het altijd herkomende, vurige stortlicht van de zon.
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Zóó stond het dan met sterke vastheid in hem nu, dit was het einde van het
verschrikkelijke op het land, van die maandenlange ziekten, van dat kommervolle
leven, de eerste dag was gekomen, de eerste van de een en twintig dagen op zee.
Hoe juichte het in hem!
Het was alles lust en schel-lachende heerlijkheid!
Het zijn aan boord dat moest teruggave worden aan het leven, dat was het rustige,
kalme langen der dagen op dit stormlooze deel van den oceaan, een lange drie
weken van volkomene zorgeloosheid.
Een vlinder kwam over de watervlakte te wapperen.
Het was een van die monsterkapellen met zoovele prachtige kleuren op de
vleugels, zooals hij er in Boma bij de rivier-factorij gezien had.
Langzaam, in willekeurig dwarrelen ging de vlinder juist boven zijn hoofd over het
bootje heen.
Was dat een afscheid?
Hij zag er naar.
En weer gilde een schater van vreugde in hem.
Die vlinder, dat was een teeken, dat was het laatste dat vlak bij hem geweest was
van het land, een schoon en wonderlijk afscheidsbeeld was dat.
En hij zag hoe de kapel voortwapperde in lichte klimmingen en weifelende zwieren,
maar dan kwam ze voor een donkeren achtergrond en was niet meer te zien.....
Het stoombarkasje naderde de boot, die nu als een groot bouwsel uit het gele
water opdrong.
Van zoo laag gezien en van zooveel dichterbij was het niet mogelijk de
hoofdvormen van het schip te onderkennen. Jules zag nu de zware, ijzeren platen
van de wanden, de dikke knoppen van de ingeklonken schroeven en de lange rij
ronde venstertjes van de cabines. Boven-over de verschansingen geleund, zag hij
reizigers, die nieuwsgierig uitkeken naar het bootje waarin die eene, in het wit
gekleede jonge man zat tusschen zijn koffers, en ook achter vele der ronde
venstertjes zag hij hoofden uitkijken over het water.
Altijd dichter kwam hij bij de boot.
Het stoomend geblaas van het barkasje werd snel en hard teruggesmakt van
tegen de bootwanden toen het rond de
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gevaarlijk-scherp oploopende voorwanden van het schip raasde.
Jules zag de lange trap nu langs de boot, heel boven stond een officier, die den
machinist in het barkasje iets toeriep.
Bijna dadelijk daarna voelde hij dat de vaart minderde, terwijl het bootje vlak langs
het schip, recht op het trapje aanvoer.
Langzamer en langzamer gleed het barkasje naar de neergelaten trap, weer
maakte een fel uitfluitende wolk stoom een oogenblik het bovenste gedeelte van
de boot onzichtbaar, toen het barkasje tegengehouden werd, en weinige momenten
later lag het vast en stevig een-gemaakt met de trap.
Voorzichtig stapte hij tusschen zijn koffers door, talmend omdat er een
geschommel kwam, dat hem niet zeker op de beenen deed staan; hij viel bijna, toen
hij het trapje wilde grijpen en toen dat opeens buiten z'n bereik kwam door een
deining in het water.
Jules klom de trap op, achter hem de negers met z'n koffers.
Naar beneden kijkend, zag hij de vreemde aantrekking van het dieper en dieper
komende water met de kringende en plat glanzende lichtspeelsels, en zooals dikwijls
zijn gedachten wegtrokken ineens, naar gansch andere zaken, dacht hij klimmend
aan wat er boven te zien zou zijn; het heldere dek met de opgewreven bruine deuren,
waarin het gepoetste koper blonk en het gezicht van de landtong met het wit van
de factorijen, en vóór dat alles, de wereldzee.
Hij hield even op met klimmen, de trap was hoog en zijn krachten waren nog
gering, het was beter misschien een korte poos te wachten, een oogenblik keek hij
over de rivier het land in, daar trilde de lucht boven het riet.
Hij klom verder en stond wat vermoeid en diep ademend op het dek.
Een stewart bracht hem naar zijn hut.
De stewart was een vroolijk en vriendelijk man; een Vlaam.
‘Kom, dan zullen we u 'reis den weg wijzen; hebt ge veel bagage? Hebt ge geenen
hutkoffer?’
‘Ik heb er een,’ antwoordde Jules.
Daar was het weer, dat vriendelijke, dat zangerig-wel-gesproken, lieve Vlaamsch,
die zoete taal.
Het was zeldzaam, zooals die taal hem aandeed, het was dikwijls alsof hij er van
moest huilen, zoo heerlijk als hij het vond. Het was zijn taal niet en toch had hij er
een liefde voor, die bijna
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sterker was dan die voor zijn eigen Hollandsch. Hoe kan dat toch zoo zijn?
Zijne moeder was een Vlaamsche, was dat verklarend misschien?
‘Wilt ge dan een momentje wachten, dan zal ik die zwarte beestialen wat haast
laten maken.’
Een poosje later kwam hij terug, dragend zelf den hutkoffer.
‘Wilt ge dan maar mee naar de cabine?’
Zonderling was het Jules, alles wat er gebeurde. Maar de kern van al was een
gillende, heete vreugde, een onbespreekbaar lustgevoel.
Dwalend neer over de lastige, koper-beslagen trappen liep hij achter den stewart
door den breeden corridor langs de dekhutten.
‘Nummer zeven is 't, mijnheer.’
De stewart ging een zijgang in, zich wat bukkend om den koffer.
Aan het einde van den breeden gang zag Jules een gesmeed ijzeren hek,
waardoor hij het uitzicht had op de kale, zonheete dekplanken; door die opening
kwam gestadig een warme tocht binnen, die snel wat verkoelde in den corridor. Vlak
bij het hek stonden een paar rustbanken. Hij dacht er aan hoe heerlijk het zou zijn
daar te zitten in die koelte van die waaiende tocht, als het schip in zee was en op
het promenadedek de hitte niet meer te dragen zou zijn.
‘Zeg-us, hoe is je naam eigenlijk?’ vraagde hij den stewart.
‘Bavo!, maar Baf korten-zut' altied.’
‘Dank je. Alles schoon binnen? Heb ik goed water? Veel bedoel ik? Schoone
lakens natuurlijk? Voor 'k-'t vergeet, wijs me de badkamers us.’
‘Kom dan maar mee, ik wil u der brengen.’
Zij gingen naar de trap toe, links daarnaast was een andere doorgang.
‘Kijk’, zeide de stewart, als ge moet wisselen geld, aan het einde daar zult ge 't
op de deur geschreven vinden ‘purser’, en hier links zijn de baden.’
Hij deed een paar deuren open.
In een van de baden was een neger bezig kranen te poetsen; nog een jonge kerel
was het. Hij had een heel spaarzaam vetweefsel over zijn spieren, die dik en zwaar
waren en die men duidelijk kon zien bewegen onder het dunne vel. Telkens zwol
en spande het harde, pezige bij zijn polsen, wanneer hij uit alle macht, zweetdruppels
op den breeden, geschoren voorkop en
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langs den platten neus, de kranen van het bad wreef, of de koperen steunstangen
langs de wanden.
Jules begon met hem te praten en de neger antwoordde, in rukkerig spreken alsof
hij de woorden uit zijn mond moest losscheuren en ze daarna heel gauw weg werpen.
‘Goed jong’, zeide de stewart, toen ze terug gingen, maar ik raad u toch, ge zult
op de zakken passen en de koffers afdraaien....’
Toen de stewart weggegaan was sloot Jules de deur van zijn cabine. Hij ging,
met de knieën op de rustbank steunend, het ronde, stijf gesloten patrijspoortje
openmaken. Eerst lukte het niet maar hij trok en trok en toen kwamen de schroeven
los.
Schuin klapte het naar binnen open en dadelijk kwam een lauwe lucht hem tegen
met de bloemgeuren van het land daarin, maar ook de zilte geur van het groote
water.
Hij zag naar buiten.
Onder was de gele rivier in vriendelijk bewegen, en het land ver weg, met de
trillende lucht daar-boven; vogels vlogen heel in de verte.
Het gerucht van het laden vervulde dreunend het heele schip, het gerammel van
de kettingen raasde rusteloos en domp en als van uit hooge diepten aanbromden
de stemgeluiden.
Hij stond op van de rustbank en hurkte neer bij den koffer.
Hij nam er schoon ondergoed uit, een schoon wit flanellen pak, witte schoenen,
een pet, een pijp en een paar boeken.
Jules sloot met veel zorg zijn koffer, schoof dien terug onder de rustbank en ging
met het schoone goed naar de badkamers.
Hij kwam er binnen.
Het ronde raampje stond open en over het water heen zag hij ver weg de witte
factorijen op het landuitsteeksel.
Dat gaf hem een laatste gedachte aan het land en wat hij er geleden had.
Nergens op de factorijen was er een bad geweest, maanden lang had hij zijn
lichaam niet voldoende kunnen reinigen. Deze kleine kamer, met al dat
helder-gerieflijke, kwam hem nu een zaak van zeer groote, allerzindelijkste weelde
voor.
Hij zou hier zijn afschuwelijke, vuile baard kunnen weg maken, zijn haren kunnen
wasschen en zijn lichaam zou weer rein zijn, in frissche kleederen; een diepe lust
gloeide in zijn wezen.
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Toen hij zich uitgekleed had, bezag hij zich in den langen spiegel. Nog was hij zeer
mager, het vel zag bleek en gelig. Diepe holten lagen boven de sleutelbeenderen,
de hals scheen langer, armen en beenen waren zeer dun en het scheen alsof zoo
de kracht van het zware skelet meer beteekende dan het weinige vleesch, dat er
zwak over heen lag. Hij zag het duidelijk, om een zoo zwaar beenbouwsel moesten
zeer krachtige spieren aansluiten; hij herinnerde zich zijn lichaam hoe het was vóór
de ziekten, forsch en vitaal.
Een oogenblik vond hij zijn toestand beangstigend. Hoe zou dit ooit weer te recht
komen?
Maar te zelfder tijd bijna dacht hij aan het belofte-vol-heerlijke van de zeereis met
de lange rust in de stoelen op het promenadedek, het goede, overvloedige voedsel,
en in blijheid rekte hij zich met wat onbeholpen beweging... Het zou nu wel alles
goed gaan. Hij had het leven gewonnen. Dag bij dag voelde hij zich minder zwak.
O! God, hij vertrouwde het, alles zou goed gaan.
Toen begon hij zich te scheren. Wit kwam het vel op de gereinigde deelen te zien,
de bleeke lippen even roze daar midden in.
En het bad! Een weldadigheid was het! Een zeer verrukkelijke zaak, o het koele,
klaterende, leven-brengende water! Hij wist niet ooit grooter genot gekend te hebben
dan hij ondervond toen hij neerlag in het frissche, heldere bad. Hij wentelde zich
om en om in het water en plaste en proestte blazend. Hij voelde het: het leven kwam
terug, het water bracht het leven! En hij plaste, en wreef zich het magere lijf en
wentelde zich om en om.
Zoo genoot hij een lange poos en lag eindelijk, diep ademend, een tijd lang zonder
beweging.
Dan kleedde hij zich weer aan.
Het was of die korte wijle in het bad hem werkelijk al meer levenskracht gegeven
had, zijn huid tintelde overal en een ruimbehaaglijke aandoening bracht hem altijd
nieuwe lust en tevredenheid.
Jules ging naar zijn hut terug en zag weer uit het ronde raampje dat nog open
stond.
Het doffe werkgedreun had opgehouden.
Er bestond nu een wat geheimzinnige rust, alleen was er nog druk geloop op het
dek, maar van machines die de vrachten naar binnen het schip brachten werd niets
meer gehoord en het geloop op het dek deed het ongewone van de stilte meer zeker
gevoelen.
Toch was het alsof dit nauw vooraf ging aan komende, luid-

Groot Nederland. Jaargang 1

427
breede beroering, aan het stampen van de beweeginrichtingen in het diepst van de
boot zelve, aan de met grootere kracht opkomende, zware wentelingen van het
drijfgedoente.
Daar, met een schok van blijheid, hoorde hij het al, de ankers werden uit de
bedding getrokken.
Een hevig, alles overkomend en vervullend gedreun en gerommel gromde als
een gramme donder nu, sterker en sterker en steeds weer sterker...
In den corridor zag hij achter het ijzeren hek het landschap in vreemde schuining
draaien... Jules duizelde een oogenblik, het werd hem even licht en onhelder in het
hoofd; dat ging samen met het begrijpen, heerlijk en lachzingend stijgend: nu wendde
de boot, om met meer kracht straks tegen den stroom in te komen die haar anders
zou terug duwen op de oevers van het landuitsteeksel.
En hij voelde de dreuning gaan als een groot leven, ruw en sterk door het schip,
een willend leven dat zich wakker gemaakt had en nu stug en wil-bewust afging op
het verre doel.
De trap naar het dek opklimmend voelde hij den warmen tocht van buiten al en
hij vermoedde den veel krachtiger luchtstroom boven; hij drukte zijn witten helm
vaster.
Buiten, van af de factorijen hoorde hij verscheurd en ver een paar gongslagen.
Een nieuwe, hevige schudding voer door de boot: eerst had het geluid zich niet
vastgezet in de stoomtoeters, het kraste klaaglijk in boventoon, maar op het oogenblik
dat hij op het dek stapte, schudde het doffe kopergebrom zich uitdagend lomp neer
op de landen en de zee, achter bij de schroef duwde het snelle ijzer zich af in het
geel-borrelende, schuimende water...............................
Jules klom de trap op naar het promenadedek. Alle passagiers stonden daar
leunend over de hekken.
Ze waren verdiept in het bekijken van de langzaam wegglijdende landgezichten,
maar bijna alle zagen ze op toen die jonge man in het wit boven aan de trap kwam
en een korte poos, diep ademend, leunde tegen de zonnetent.
Sommigen nijgden plots de hoofden naar elkander, ernstig, met oogen tastend
en vermoedend en wat woorden zeggend daarna.
Hij zag tegen de wanden van de verhooging midden op het
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dek zijn vouwstoel staan, hij herkende dadelijk de zwart ingebrande letters, J. de
M.
Bavo had den stoel zeker boven gebracht.
Nog altijd bekeken hem vele passagiers maar toen hij den stoel genomen had,
tillend dien tot dicht bij de omrastering, was de emotie van het eerste ontmoeten
voor hen voorbij en zij zagen weer over het water uit.
Jules bleef leunend tegen de omrastering bij zijn stoel staan en zag hoe de boot
tegen den stroom begon op te worstelen om niet neergeduwd te worden op den
landtong.
Op de brug waren de kapitein met de officieren, kijkers voor de oogen, terwijl de
loods het roerrad draaide.
Het oogenblik dat de boot uit de kreek zou varen zag hij het woeste geschuim
van het snelle water tegen de wanden van de boot, maar reeds was in groote vaart
het schip buiten om het land gekomen en in wilde dwarreling dampte het door naar
ruime zee.
De loods draaide het rad; met wind en stroom achterop ging het voort, uitgelaten
dreunend over het strekkende water.....
Vele tijden daarna als hij er aan terug dacht, dan was dat wel het gelukkige
oogenblik geweest waarmede hij een van die allerdroefste tijdperken zijns levens
afsloot.
Dan herinnerde hij zich de eerste kwartieren op het schip onder de witte zontent,
het leven brengende van de warme luchtstroomen door de felle blinking van de
tropenzon, de wegkleining van het lage kustlandschap met de beduidingloosheid
van de factorijen hier en daar, de deugd van het veilige weeldeschip onder zich,
met de heldere, onbezorgde voorgezichten van nieuwe dingen die gezien zouden
worden hoe dieper de boot zou doorgaan in het Noorden. Dan was er weer een
hoog lied van zuiver geluk in hem als toen, toen hij het leven waardeeren mocht
zóó immens, zóó vol en heerlijk wonderbaarlijk.
De boot was wijd in de zee gekomen.
Jules was al gewend geraakt aan de voort-durende machinesidderingen die hem
eerst zeer onrustig waren geweest en storend.
Nu sneed het schip zich recht een weg door de zee, die nog mijlen ver geel
gekleurd zou zijn van de groote rivier die er in uitstroomde.
Hij had een kleine wandeling gemaakt naar voor, om te zien
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hoe het water in twee doorschijnende naar op-zij wegvallende golven verdeeld werd,
in V-vorm uitlengend en uitlengend totdat die golven heel ver achter, in zachte,
gladde deining zouden komen, die altijd minder zou worden, eindelijk gansch in het
oppervlak te niet gegaan.
Achter, waar de schroef draaide en draaide, bekeek hij nu het schuimende, in de
geeseling vervlakte watergeel: het siste en ruischte daar van al de uitspattende
bellen, die na diepen neergang weer dwarrelend naar boven welden en uit kleine
kolken weggeslingerd soms suffig bleven tollen op de breed-platte zogbaan, waar
verder weg de zon in scheen.
Soms daalde de schroef wat lager neer. Hij kwam zoo dichter bij het oppervlak
en hoorde het barsten der waterbellen dan duidelijker.
Ook over het dek van de tweede klasse was een wit zeil gespannen. Daar
vermaakten de passagiers zich met blauw-gele, groote papegaaien en handige,
verstandig doende apen, die ze uit de binnenlanden hadden meegebracht.
Er was ook een wilde kat, die naar een dierentuin moest vervoerd worden.
Dat dier was opgesloten in een houten kooi met ijzeren tralies, het had nauwelijks
ruimte om in te leven. Dikwijls kwam een kleine, jonge man naar de kat toe en
plaagde dan met een rietje, de kat blaasde en beet en krabde en de vlokken haar
vlogen uit het hok.
Ook de papegaaien werden in kooien bewaard, de mannen maakten de
kooideurtjes open en de vogels wandelden naar buiten en maakten klein geluid van
behagen.
In een van de stoelen lag op den rug neer een zeer magere man.
Hij had de uniform aan van de Congo-spoor-beambten, het witte pak met de
vergulde knoopen.
Van de vele menschen, die hij had zien sterven in de binnenlanden, had geen er
zoo hopeloos afgeziekt, zoo lijkig-grauw uitgezien als deze mensch.
Om het strakke beenhoofd met de half-dichte, flets-groene oogen lag het
aangezichtsvel in smartvertrokken plooien. De handen waren als van een geraamte,
grauw, met de aderen er slap-blauw boven op. Onder de uniform vertoonden de
beenvormen zich. Toch wist Jules, dat dit geen stervende was. In dit skeletachtige,
gemartelde
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lijf zag hij de rust van het aangekomen herstel, de geluksbezwijming van het eerste,
zich vrij weten uit de doodsbeklemming.
Hij had dat àl gekend.
Hij had bijna geleund tegen den dood, één oogenblik in zwartste wanhoop wel
gewenscht het andere leven te zien, maar misschien was het àl geweest om nu, uit
de loutering, bevend van zaliger vertrouwen heen te gaan, van jongs af langs der
keer-kringen buiging trachtend naar het hoogste schoon.
Het begon warmer en warmer te worden nu de zon welhaast het felst zou schijnen.
Hij wandelde weer langs het eerste klasse dek terug.
Door de vierkante raampjes kijkend, zag hij de bedienden de tafels dekken in den
salon.
Een oogenblik leunde hij tegen den wand en zag uit over de zee naar het Oosten.
Van de Afrikaansche, lage kusten was geen gedaante meer, de zee was nog
altijd oker geel. Volkomen stil gleed de boot voort, en altijd klaterde het in V-vorm
verdeelde water wegvallend voor langs den boeg.
Dan kwamen er lange mijmeringen en lieve gedachten aan het ouderhuis,
waarover de lange winternachten vol sneeuw lagen, en gedachten van hevige koude
die er in het Noorden was, van bevroren water en van het gerucht der scharen op
het ijs, van lage landen wit en boomen bladloos-stil, tot hij opgeschrikt werd: de bel
voor het eten gaf luidende klankdringing over de boot.
Dadelijk begon de trek naar de eetzaal, van beneden uit de hutten, van boven
van het promenadedek, een paar dienstdoende officieren van de brug, de
officier-machinisten van de machineruimen.
Jules ging dicht bij den ingang staan, wat nieuwsgierig om de andere passagiers
goed van zeer nabij te zien, om af te lezen van hun gezichten wat ze waren en wat
ze hadden te verduren gehad.
De drie eersten schenen hooge ambtenaren, ze werden met eerbied door de
anderen gegroet. De kleinste was wel de gewichtigste, een dik, breed man in witte
kleeren met een witte pet.
Later wist hij, dat het de gouverneur van den Belgischen Congostaat was met
zijn omgeving van ambtenaren en officieren.
De passagiers drongen kalmpjes naar binnen, afnemend de petten
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als ze langs de trappen in den kajuitbak daalden waar de eettafels bepronkt stonden
met spijzen, terwijl in glimmende standaards varens en palmen groeiden.
Het was er ruim, zeer zindelijk en bijna voornaam gezellig.
Jules koos zich een tafel bij een paar officieren, twee van de drie die hij op de
brug gezien had.
Het bedienen begon. Een lachgepraat kwam nu de ruimte vullen. De gouverneur
vertelde grapjes en de om-zittenden waren in toebuiging eerbiedig vroolijk en vingen
toen ook aan grappig te zijn, bescheiden eerst, maar toen luid-ruchtiger, meer
uitgelaten en toen er wat wijn gedronken was werd de gemeenzaamheid grooter;
de gouverneur vond het eindelijk goed iemand op den schouder te kloppen en
daarmede was voor de heele verdere reis elk der tafelgenooten goed overtuigd
geraakt van zijn veiligheid, er mocht wat gezegd worden, er was gelijkheid en
harmonie en de vormen waren een heel eind achterop gezet.
Jules dronk geen wijn, hij vond dat de waarnemingskracht er door verzwakt werd
en hij wilde van de lange reis alleen de zuiverste indrukken behouden. Maar hij at
veel.
Als alle van zware ziekten herstellenden had hij een bijna niet te verzadigen lust
tot eten en bijna iedere maaltijd werd met groote opgeruimdheid door hem tegemoet
gezien. Dat gaf hem telkens weerkomende, aangename gedachten, want hij wist,
zoolang hij honger gevoelde was dat tezelfder tijd een bewijs voor den krachtigen
drang zijns lichaams naar genezing.
En het voedsel aan boord was overvloedig en frisch, schildpadden en visschen
en eenden uit de rivier, alles in ijs bewaard, versche annanassen, mango's, malollen
en bananas.
Er ging Jules een gedachte door het hoofd: zou het passeeren van de evenachtslijn
weder op feestelijke wijze gevierd worden, zooals hij dat beleefd had aan boord van
de boot, waarmede hij uit Europa weggereisd was. Hij vraagde dat in het Hollandsch
aan den officier, die tegenover hem zat. De officier antwoordde hem met sterk
Vlaamsch accent:
‘Neen, bij het passeeren niet, er zijn te veel zieken aan boord, wat hier aan tafel
zit is maar de helft van wat er is. Je zoudt het niet zeggen, maar de boot is tegen
gewoonte vol. We hebben wèl een feest met nieuwjaar, een paar dagen vóór Accra,
maar dat is eigenlijk een geheim, zeg niemand er iets van.’
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‘Ik zal niemand iets zeggen. Hoe lang zou de gouverneur in Boma geweest zijn?’
‘Er is me gezegd drie jaar.’
‘Als de booten in Antwerpen terug komen worden ze dan feestelijk ingehaald?
Het zag zwart van menschen toen we indertijd uit Antwerpen weggegaan zijn.’
‘Neen in alle kalmte komen we altijd binnen, géén soldaten en geen muziek, wel
wat menschen, maar een officieel plezier wordt er niet van gemaakt.’
Dat had iets bijna angstig geheimzinnigs voor Jules.
Waarom werden de booten, die terugkwamen, niet feestelijk ingehaald en zelfs
nu niet, nu de gouverneur-generaal aan boord was? En als donkere uitleg van wat
niet te verklaren scheen, rees voor hem een gezicht van de vele ellendig afgeziekte,
half-doode menschen aan boord, van de bleeke, magere menschen, die nog juist
het bestaan gewonnen hadden in den langen kamp met het vernietigend
tropenklimaat, het akelige gevecht om het leven.
Jules dacht er lang aan en zeide weinig meer.
In den hoek bij den gouverneur was luid-ruchtigheid; veel stemmen spraken
dooreen, er werd champagne gedronken.
Door de lage ruimte van de eet-kajuit, waarin het spreekgeklater nu gestegen
was tot een damp, tot een vastheid van dichtopeengezette, heete rumoeren, kwam
nu nog de warme, weinig verkoelde tocht uit den dag buiten, uit den fellen dag, die
was als hooge fonteinen tot den hemel gestegen als vele fonteinen van
zenggeschitter over de matelooze zee.
Jules begon zich vergeten te voelen; de officieren spraken veel met elkander. De
andere tafelaars praatten waarschijnlijk alleen van zich zelf, zij sloegen den tijd dood
en waren straf opgestopt in den kleinen pleziervonkigen gezelligheidswaan van het
met-velensamen-zijn. Hij leunde achterover in zijn stoel en liet zich leven, voelend
het gedreun van de machines en den ongezond-opgemonterden geest der dwalende
gesprekzelfstandigheden. Het maakte slaperig.
Hij voelde, dat hem de wil begon te ontbreken zijn hoofd op te houden en toen
de officieren waren weggegaan, dommelde hij over zijn sigaret, door de rookkrinkels,
oogen-half-dicht kijkend naar de mensch-poppen, hoorend het slaperig-makende,
praatvlottend-vreemde.
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Een lichte pijn aan de hand maakte hem opeens geheel wakker.
Hij sloeg snel op de plaats waar de vingers pijn hadden. Dat slaan was nog oude
gewoonte, hij meende zich door een insect gestoken en het was een instinct-gebruik
om zonder te kijken op het insect te slaan, het zoo te dooden.
Jules bemerkte zijn vergissing, het was zijn sigaret die langzaam afsmeulde tot
tusschen zijn vingers.
Nog zaten de menschen aan de tafels, enkelen waren weggegaan.
Toen stond hij ook op. Hij had nu een plannetje, hij zou boven op het
promenadedek rusten in zijn stoel, en lezen en een pijp rooken, uitkijken ook over
de zee.
Zoo deed hij.
Terugdenkend een oogenblik aan het land, en boven gekomen, voelend dat het
heetste uur van den dag nu al voorbij was, kwam een lichte siddering in zijn lijf; op
het land, daar moordde het dag vuur nu in uitbundigheid, daar sloop al wat leven
in had nu angstig in de schaduw en lag er stil, gedwee, als geslagen....
Boven vond hij zijn stoel en lei zich er in neer.
Een ruim en zalig, veilig genot doorgloeide hem.
Hij stak zijn pijp aan en nam zijn boeken op de knieën.
Zoo, hullend zich in die intieme zelfzucht die het zuiverste genot geeft dikwijls,
proefde hij de oogenblikken één na één.
Wat was het warm; zelfs op zee, in de schaduw.
Het was of de wind de hitte van een verren brand bracht. Maar hij lag rustig en
onbewogen; de warmte hinderde hem niets, deed hem leven.
En meegaand luisterend naar het machinewentelen dat gelijkmatig, domp was
in het drijvende, naar het wegspatten van het verdeelde water, ziend naar de zee
die geel nog was maar zonder golven, zóó proefde hij den vrede en de goede genade
in àl wat gebeurde....
Jules sliep nu.
Overal lagen de passagiers, languit achterover in de stoelen en sliepen.
Het was stil op het promenadedek. Soms, voorzichtig ging een stewart voorbij.
In de dekhut van den kapitein deed een jonge neger zijn werk en zong zacht in
weinig en veel herhaalden toon.
Uit de hooge, enorm breede, gele schoorsteen puilde dik-ineengedrongen een
zwarte walm, die achter het schip in zeer lange wolking hangen bleef....
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Het werd drie uur.
Toen kwam er weer wat leven.
Sommigen geeuwden luid-ruchtig, rekten zich en vielen willoos terug in de stoelen,
slaperig en moe kijkend over het water.
Jules werd nu ook wakker, hij stond op uit zijn stoel, strekte wijd de armen en
drentelde naar de banken langs de verschansingen.
Aan een kant langs de omrastering waren nu ook kleine zeilen neergelaten, want
de zon was lager gekomen en had fel op het dek geschenen.
Hij zat een tijdlang, leunend, half liggend op de bank en de wind waaide hem nu
veel minder heet al tegen het gezicht.
Over de gladde zee lag in geheim warmen lichtschemer het oudere dagglanzen.
Het water, verzadigd van warmte en zon, deinde licht, moe en glad; soms was
het als hellende vlakken, die opgingen heel zacht de mateloosheid in, maar veelal
lag het mysterieus en onwaarschijnlijk als ware het vastheid van gepolijste zee-zaal,
waarop gespeel zou komen van wezens vreemd en nooit gezien.
Dan weer was het als een gele damp, zeer ijl, waarin het schip stil zich voortduwde
in richtingen waarvan niemand wist, een schip zwevend in ijle nevels, en niemand
wist waarheen....
Dan hoorde Jules het ruischen van het water dat schuimde, stuk gesneden door
het scherp wringende boegijzer, dat was de werkelijkheid weer.
Hij riep een stewart om zich thee te laten brengen en ging weer naar zijn stoel
terug toen hij nog wat rond geloopen had.
Hij vulde een nieuwe pijp en stak die aan.
De middag ging wel snel voorbij, nog een paar uren en de zon zou onder de kim
zijn.
De wind waaide minder sterk, de rook van de tabak bleef in zijn dadelijke omgeving
bestaan en de geur er van bedwelmde zacht en zoet, deed alle gedachte vervagen
tot een onduidelijkheid van droomachtig genieten.
Hij dronk zijn thee en slikte, maar smaakte niets.
En zeer langen tijd lag hij neer, zich wel bewust dat er iets buiten-aardsch
gebeurende was, zonder te voelen het leven van zijn lijf, niet meer tastend met zijn
werkelijk vermogen de materie zooals die gewoonlijk te vatten is.
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Het was eerst tegen het avondmaal, dat Jules zich wilde wegnemen uit dezen staat.
De zon ging toen onder.
Hij stond weder op en liep naar den anderen kant van de boot, waar alle reizigers
zagen naar den wereldbrand.
Ha! dat waren de verschijnselen van het schoone, daar was het opnieuw het
grootste schoon, de hechte verwantschap met het vreeselijk tragieke, met het bange,
het stervens-angstige.
Maar nu was het grootsch alleen, een hooge verheffing, het was niet meer die
akelige bevangenis, hij kon nu zijn in contemplatie huiverend-ontroerd.
Het waren figuren weer, hemeljuweelen.
Het was een leger van roode mannen die schilden droegen en daarboven een
menschgedaante in lang hangend prachtgewaad waarop het vonkte van velerlei
versiering. En er waren paarden ook, die sloegen met pooten, en ruimte-dronken
op-op stampten, hoog-omhoog zich wrongen als orkanen, en neerstortten zich langs
der hemelen schijnwand in diepten van eeuwigheid.
Maar dichte drommen van naar verten verdwijnende, nieuwe, rood opdeinende
oorlogsmachten wuifden met banieren, die bloedig uitscheurden en flardden over
alles en het was of hemelheiren muziek gemaakt hadden, harpklanken-gewijdheid,
tot vreugde en kracht van al wat in den hemel voorkwam. En de zee waarop geen
rimpel ging gaf alles weer zooals het was in de roode luchten; het wegnijgende,
klaterende water voor, bij den boeg was rood en het glinsterde als spattend vuur,
maar het was meer leven-vol dan vuur en lachend van zoete tevredenheid....
De bel begon te luiden voor het eten.
Jules hoorde het, het schamele, droge kopergelui, hoe vreemdstar klonk het, zoo
klein en nietig en onharmonisch in dat voorname wereldvertoon.
Allen daalden opnieuw in de kajuit.
Jules zat weer bij de officieren, maar hij zeide niets.
Een tijd lang werd er nog met daglicht gegeten.
De roode avond scheen vlak naar binnen door de open raampjes en bracht een
zeldzame beving in de lage ruimte.
Toen werd het snel donker en de electrische lampen gloeiden aan.
Ook de lucht, die naar binnen waaide, begon minder heet te
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worden, maar het bleef toch alles warm nog, alles voelde warm aan, tot zelfs het
metaal waarmee gegeten werd.
Toen er wijn gedronken was, begon de luid-ruchtigheid weer.
In den hoek, waar de gouverneur zat met de ambtenaren, steeg het rumoer het
eerst en in het kleine licht van de electrische lampen, die slecht brandden dien
avond, tuimelden de vroolijkheidsstemmingen dol dooreen en het lachen klonk
lallend en uitdagend, het lachen van menschen, die zich moedig voelden en
zelfbewust.
Achter al dat pleizier vermoedde Jules nu veel duidelijker weer het zieke en
onsterke, alsof een bleeke klauw den kleinen hoop staag bedreigde, maar ook in
zich zelf voelde hij het, dat wèl het doodsgevaar van zijn lijf geweken was, maar dat
nog als giftige verborgenheid een voorbeschikking tot nieuwe krankte hem afhankelijk
maakte.
Toch stellig wetend dat de volkomene genezing niet uit kon blijven, maakte dat
vertrouwen hem krachtiger, gaf het heerlijke lichtglans in zijn ziel...
De tijd verging.
Er werd na het eten niet lang getalmd en bijna alle passagiers gingen dadelijk
naar boven om daar hun sigaren en pijpen te rooken. De gouverneur en de
ambtenaren en ook de kapitein bleven nog.
Het was Jules als een droom dit nieuwe leven.
Rust, diepe rust was de kern er van, en omzwevend alles, een steeds
weerkeerende dankbaarheid, een gelukzaligheid tot het weerverworvene, het leven
dat in vrede mocht herbegonnen worden.
Toen hij buiten de kajuit op het dek gestapt was, stond het duister boven de zee,
op de plaats waar de zon verdween scheen nauw een verre gloed, de zee was
onbewogen en de sterren werden er in weergezien.
Jules boog zich over de verschansing en zag naar beneden.
Het water tegen de wanden van het schip vlamde en vonkte blauwachtig. Het
waren blauwe, groene lichten die opkwamen en breed uitplatten als ze kwamen
aan het oppervlak.
Soms was er een oogenblik niets te zien, maar dan kwam er een zeegedeelte
waar het lichten meer werd, het waren sterren en kleine slangen en stralen, alles
vreemd en dof verschietend en grillig wemelend dooreen.
Dan wandelde hij door naar het achtergedeelte van het schip.
De tweede-klasse-passagiers lagen plat op den rug in de vouwstoelen en rookten
en praatten.
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Naderhand begonnen zij liederen te zingen die wonderbaar heen klonken over de
zee.
Hij stond toen heel achter en keek naar de loglijn die, in lichte buiging, schuin
helde het water in.
Telkens klonk het geting van het belletje in het instrument als er een nieuwe mijl
afgelegd was en strak in het ruw opgeslagen water ziend, dacht hij aan de duizenden
van mijlen die nog door te gaan waren; hoe wonderwijd en eenzaam was de groote
boot in het donker van den stillen oceaan.
Hij klom naar boven het promenadedek.
Hij schoof zijn stoel dicht naar de omrastering om beter den hemel te kunnen zien
als hij achterover zou liggen.
Het was nu windstil; vele passagiers waren al naar hunne cabines gegaan, maar
anderen lagen en rookten en praatten weinig, in vol genieten van den tropennacht
op zee.
Toen hij zich in zijn dekstoel geschikt had, hoorde hij van beneden nog optonen,
het zingen van het achterdek, zwakker en zwakker, hij kreeg een zeer schoone
gedachte van een vaartuig waardoor niet het doffe razen ging van machines, maar
dat met gespannen witte zeilen eenzaam gleed den zeenacht in, en de wind trilde
door de getouwen, en verder was het er stil, stil... Toen sliep hij in, als van heel ver
even hoorend nog het afslaan van den tijd op de scheepsklok en toen was er niets,
een donze, warme duisternis...
Hij wist niet hoe lang hij geslapen had toen hij wakker werd. Het kon niet lang zijn.
Iets onbekends, iets dat hij nog nimmer ondervond leefde in hem als een
gewijdheid.
Nog maar enkele mannen in dekens gewikkeld waren op het dek. Er ging geen
geluid buiten het ver beneden weerklinkende, ijzeren malen.
De sterrebeelden straalden diep.
Orion stond ver en gansch omgekanteld aan de Noorderkim, als juist in alle stilte
opgedoken.
De sterren schenen heen over het water en gaven er lange lichtvegen; hij zag
niets dan sterren en altijd weer sterren achter sterren, veel dieper weg.
Zou hij Orion weer zien als vroeger? Niet meer zoo vreemd
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omgekeerd? Dat andere sterrebeeld, juist onder den rand van het zon-schutsel, dat
zou weggaan, verdwijnen, neerzinken achter de zuider-horizonten, zooals het
Zuiderkruis wegzinken zou.
En zou hij die sterrebeelden nooit meer zien?...
Voort ging het schip den nacht door, eeuwig eenzaam, eeuwig eenzaam...
Hoe volkomen in heerlijk wonder was die groote rust.
Hoe vernietigend was boven de zwarte binnenlanden de tropennacht als de
tornado's hun gillende bliksems wegsmeten over de sidderende aarde. O! Als de
koorts brandde in het zieke lichaam, dat akelig-verlaten neerlag, weken lang, in de
heete, nauwe kamer van een factorij, als dan de vorschen tierden in de poelen en
de lauwe nacht van uur tot uur gestoord werd door het vreeslijke schelfluitende
gesjirp van krekels en velerlei insecten, hoe bloedig, in droeve gelatenheid lijdend
smeekte het gefolterde lichaam om eindelijke verlossing...
Een vredige dankbaarheid lachte in hem.
O! Hoe wonderbaar, en van lavende genade was het leven nu, wat was hij één
met al het omkringende schoon.
Was dit dan waarlijk àl vóór hem en òm hem, was dit een teeken?
Had hij dit àl verdiend omdat hij zoo geduldig had weten te lijden?
In diepe toekomst was het leven donker wel en hij voelde het, voelde het stellig
dat er nog veel leeds moest komen, maar waarom was een deel zijns zelfs dan nu
zoo bandeloos verheugd?
En hij dacht: Was het om het leven eigenlijk.
Het leven was wel de groote drijfkracht maar het was niet de kern van het geluk,
van die hevige, duidelijk ondervonden lust die hem nu tegelijkertijd deed neerzitten
in uitgelaten verrukking en in zelf-door-kende, hoog-rustige
vertrouwenis............................
De nacht boog nu diep over de zee.
Hij stond op om naar zijn cabine te gaan.
Een tijd lang, lustbevangen zag hij leunend over de verschansing uit door den
nacht heen.
Sterren, altijd sterren, eeuwig sterren.
De wereld diep, de eeuwige ruimte....
Beneden in het schip waren de lichten al uitgedraaid.
Toen vond hij zijn cabine en de slaap kwam, maar zonder droomen.
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De boot gleed voort door den nacht.
Staarde, lichtend, de eeuwigheid.................................

II.
Tegen half zes begon het licht te worden en hij werd wakker.
Hij had deze hut alleen. Uit de bovenste ligplaats die hij ingenomen had keek hij
door de cabine. Het was er buitengewoon zindelijk. Het stevige koperbeslag van
de glad gewreven, bruine deur was blinkend opgepoetst, op den houten vloer was
niets onreins te bespeuren. Op de randen van den ventilator lag niet het minste stof,
de ventilator zelf was helder wit geschilderd en gevernist.
Door het openstaande, ronde venster zag hij de zee.
Hij kon nu opmerken hoe buitengewoon weinig beweging er in het water was,
want de cirkel van het raampje werd zuiver gehalveerd door de kimlijn en soms
maar even zag hij die lijn hooger komen en dan langzaam weer dalen.
Hij bleef liggen en luisterde en voelde het schipgestamp, altijd ging het voort, altijd
door.
Jules daalde uit het hooge bed naar beneden. Eerst scheerde hij zich en toen
ging hij naar de badkamer. Het water gaf hem weer een ruim genot en het tintelde
in hem toen hij de trappen naar het dek opging om daar te wachten totdat de bel
voor de koffie zou luiden.
Een zachte, warme Zuid-Oosten wind waaide over de zee.
Over de verschansing leunend zag hij iets dat hem veel vreugde bracht.
Het water had niet meer de gele kleur, de boot was buiten de ruimte gekomen
waar de uitstrooming van de groote rivier nog merkbaar was. Het was nu helder
groen en zeer doorschijnend tot op groote diepte.
Er ging heerlijk lichtspel overal, de zon stond nog laag en reuzig-rood in het Oosten
en de lichten waren van rose in glanzen van parel-moer.
Voor op het dek keken een achttal passagiers op het voor-dek neer.
Een dertigtal negers huisde daar. Het waren mannen met hunne
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vrouwen uit Accra die gewerkt hadden aan het laden van booten uit Matadi, Boma
en Banana, crew-boys noemden zij zich, er waren ook zeer lange Senegaleezen
met kaalgeschoren, hooge koppen. Overal lagen tegen de verschansingwanden
dekens en koffers, men had ook houten schutten getimmerd.
Twee Accra-negers waren bezig uit een groote koffer twee valiezen te vullen.
Zij namen er kleeren uit, alles nieuw, gele schoenen, hemden, witte pakken met
gele en blauw-zijden sjerpen, zijden bretels, sportpetten. Al die kleeren hadden ze
gekocht in de winkels van de kustfactorijen, nadat ze eerst maanden lang, naakt
gezwoegd hadden voor weinig loon aan de losplaatsen; nu keerden ze naar huis.
Er stonden ook nog zeven ossen. Dat was slachtvee, die moesten dienen tot
voedsel van de kleine wereld aan boord. De ossen stonden stil, keken in hun
etensbakken en loeiden soms.
Midden tusschen alles rees hoog een mast. Heel boven in was een man bezig
een lantaarn los te maken en beneden hielden mannen touwen vast.
De bel begon haar geluid door den morgen te wringen.
Druk pratend stapten de passagiers in groepjes naar de eetsalon.
Waggelend en blazend kwam de gouverneur de trappen op.
Hij had nu niet meer het witte pak met de vergulde knoopen aan, maar een
flanellen buisje dat zeer om het dikke lijf spande, alsof het erg gekrompen scheen.
‘Dat smaakt’ hoorde Jules hem zeggen tegen den officier die naast hem ging. Dat
waren zeker de cocktails dacht Jules. Terzelfder tijd raakte de gouverneur in een
hevige hoestbui die duurde totdat de heele trein binnen de eetzaal was, en ook toen
allen aan de tafel zaten ging het gehoest nog door. Eindelijk was het gedaan.
Dat hoesten kon niet anders dan van een wat te haastig ingeslikten cocktail zijn,
al was het nog zoo vroeg in den morgen; den dag te voren had hij er zich wel zes
laten brengen voor het eten, allicht dat er ook een in de vroegte genomen werd.
Dit was dan de zoogenaamde ‘koffie’ die anderhalf uur voor het ontbijt genomen
werd, de tafels waren weer rijkelijk met voedsel bedekt. Glimmend nikkelen
koffieketels, schalen vol gebak en kleine broodjes en ronde blokjes boter op kristallen
schaaltjes.
Boven tegen het plafond wemelde in voortdurend verbuigen de
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zilveren terug-kaatsing van het zeewater, de weer-schijn uit het water van de
zonnelichten. Dat lichtgekabbel vervulde de ruimte met heuglijke stemming en
dikwijls naderhand verheugde hij er zich bij het opstaan mee, dat hij weer de koffie
zou kunnen nemen in de vroolijke eetzaal waar die vriendelijk-heldere schijn bestond.
De koffie was gauw genomen.
Velen gingen naar het promenadedek om daar een eigenaardig werpspel te
beginnen. Anderen daalden weer naar de hutten.
Jules bleef buiten op het dek tegen de wanden van de kajuit leunen en zag uit.
Tegen den avond zou Kaap Lopez gepasseerd worden en de boot zou vol in de
golf van Guinea zijn; dan nog een paar dagen vóór Accra. De toekomstbeelden
stormden aan.
Er zou feest zijn den volgenden nacht, het Nieuwjaar-feest. Na Accra zou de boot
weer lange dagen langs de kusten varen, langs Kaap Palmas, langs Liberia en
Freetown in Sierra-Leona, en dan zou het voortgaan, recht aan op de Kanarische
eilanden en verder, verder; de hitte zou minder worden, na Gran Canaria kwam de
luchtstreek waar alweer de winter van het Noorden voelbaar was. Maar wat was
dat ver weg.... zou hij er wel ooit komen?
Duizenden mijlen.... duizenden van mijlen....
Vliegende visschen wipten op uit de zee, fladderden grijsdicht aan het zeevlak
en verdwenen. Heel in de verte sprongen dolfijnen in sierlijk-hoogen boog, kromden
de lijven en plasten neer met vroolijk gespat en dartelden voort, altijd springend in
grillig gekrom van zware vischlijven, slaand door het water zich dat het er van te
schuimen begon....
Niets gaf hem teleurstelling, het was alles aan boord nog oneindig veel heerlijker
dan hij het ooit gedacht had toen hij weken lang als een ongelukkig gevangene
geduldig wachtte den tijd, dat er een eindlijke verlossing komen zou. En steeds
herhaalde hij het in zich, dat hij nu van oogenblik tot oogenblik de levensverrukking
proeven moest, druppel bij druppel moest smaken dit weldadige.
En de uren gingen voort, afgeslagen op de scheepsklok, het getoon als
wegzingend van een fijn brok geslepen glas, een geluidtint-samenvoeging kleurend
elke tijdgedaante van den dag in steeds rijker verandering.
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Kwam dan de avond met roode, stralende hemelverschijnsels, zoo wijd, zoo diep
gesteld.
Schepen opkomend. Opkomende lichtschepen in rood-bruisende wateren. Het
spatte, het water en ziedde neer langs de kimmen en beukte gloeiend tegen de
schipflanken. Bezijds sprong het als vuurfontein tot diep boven de masten op en
spatte hooger nog, hooger....
Er was een ronde bal glansrood die alles droeg. Dat was de kern van al, die
boorde de lichtschichten diep den hemel door en smeet driest met zware
vuur-harpoenen die, neergekeild op het zeevlak, alles gingen treffen dat in den weg
stond. Zoo hadden dan ook die vuur-harpoenen de groote boot getroffen die
brandend tegemoet voer de brandende vloot, waar de vlammen hooger sloegen,
hooger, dieper....
En de kern van al zeeg recht achter de zee, die zeeg gansch weg en de brand
der vloten minderde, een ster glansde aan den top der masten, waar nog langs
leekten vuurdruppelen. Een bange afschijn van diepe branden vlaagde angstig in
der ruimten duizelverten. Purperen gordijnen werden gezwaaid, avondmantelen
hulden voorbereidend, dichter beschermend, en de sterreharpen juichten meer en
zongen heldere gezangen van nieuwe zege en verwinning.
Dan drongen de belklanken op. Aan de zoldering van de groote eetzaal was rosse
schaduwing, de avondvroolijkheid verdreef het gladde rustgezicht van den warmen
dag; later werden de sigaren opgestoken, velen bleven beneden, maar de anderen
gingen naar het promenadedek.
Jules had na het eten de omwandeling gedaan, hij had weer gezien naar de loglijn,
en in de smoke-room op de aankondiging gekeken hoeveel mijlen er afgelegd waren,
en nu stond hij opnieuw leunend over de omrastering te kijken naar het lichten van
de stille zee.
Het was nu veel sterker dan den vorigen avond. Voor bij de boot waar het water
ruw gescheiden werd en waar de schuimende golving begon die zoo naar achter
verliep, daar was een wit-blauwe lichting die wijd weg verflauwen ging. Zoo gleed
het schip dan tusschen glorende banen heen, en ook heel achter waar de schroef
geslagen had, bleven lichtsels wel tot aan het einde van de zeezalen.
De sterren sidderden gansch nieuw en veel, met roode en
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groene, gele en oranje gekleuren en teekenden lange figuren van varens en
pluimgewas in de zwijgzaamheid van het nacht-water.
Zoo geleek het wel alsof heel diep groote feesten gevierd werden, heel diep feest
in de zeewouden.
In alle zeegrotten en rotspaleizen, op de bergen en in de dalen diep, was het
feest, groot lichtfeest neergedwaald.
Achter de sterren aantorende violette wereldruimte, langbestorven wereldgezicht
waarin roerlooze lach van gelukzaligheid hoog behouwen stond.
Hij lei zich weer neer in den stoel. Een groepje passagiers, ook languit liggend,
neuriede een liedje, een van hen floot er bij, zacht.
Van het voorschip zweefde het spreekgeluid van de negers op.
Ergens klonk gezang van matrozen bij het aanbonzen van een gitaar.
Het was oudejaarsavond.
Des middags had het hevig geregend, in den avond was het koel nu en de luchten
waren dik vol wolken.
In de groote smoke-room waren alle passagiers bijeen, ook die van de tweede
klasse.
Er zou in alle eendracht plechtig feestgevierd worden, dat was zoo de wil geweest
van den kapitein. Er zou een officieel en een officieus gedeelte van den avond
komen, dat zou zijn vóór twaalf en na twaalf.
Anderhalf uur na het eten was het gezelschap bijeen. Er waren nu meer menschen
dan Jules tot nog toe gezien had, er was ook een zeer lang man, een reus bijna,
uitermate gezond van gezicht. Toch, hoorde Jules, had deze man drie jaren
achtereen in Boma gewerkt en hij had van ziekte nooit iets anders gekend dan een
gezwollen rechter been, waaraan hij ook lijdende geweest was de laatste dagen
voor de inscheping in Boma. Hij was nu genezen en dezen oudejaarsavond was
het hem voor het eerst mogelijk te loopen. Die man ging voor de piano zitten en
leidde den avond in met Es braust ein Ruf. Dat was ter eere van den kapitein die
een Duitscher was.
Toen werd de Brabançonne gespeeld, de Belgen neurieden mee, maar er was
overeengekomen dat er niet samen gezongen zou worden vóór twaalf uur. Als het
twaalf uur sloeg dan, wist iedereen, zou dat mogen gebeuren.
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De kapitein was op de gedachte gekomen op bier en sigaren te trakteeren, verder
was er een programma opgemaakt, enkelen zouden zingen bij de piano.
Er waren twee rustbanken in de smoke-room gebracht, daarop lagen onder hun
plaids een paar zieken die den avond mee wilden maken, daarbij merkte Jules ook
den jongen man op die hij den eersten dag dadelijk gezien had, de magere, jonge
man met de doodskopachtige trekken. Hij zag er nu al minder ellendig uit. Naast
dien zieke lag een zwart gebaard persoon, die het eene oog gesloten hield. Iemand
naast hem wist te vertellen dat die man aan dat oog blind geworden was.
Hoewel er een deur openstond en de tabaksrook zoo voortdurend wegtrekken
kon, begon stil aan de grijze walm de kleine ruimte zeer te vullen, maar hoemeer
er gerookt was, en hoemeer flesschen Spaten-Brau opengetrokken werden, zoo
veel te meer nam de luide toon onder de feestvierenden toe.
De passagiers zaten op de banken tegen den muur en op vouwstoeltjes. Op een
divan, onder een vierkante spiegel zaten drie missionarissen. Twee Franschen en
een Amerikaan. De Amerikaan was zeer mager en bleek, hij had lange haren die
langs zijn gezicht neerhingen, zijn gezicht was geheel kaalgeschoren, hij droeg een
bruin geruit pak met staanden boord. De Franschen hadden ernstiger uiterlijk, zij
waren in wijde en lang hangende, zwarte gewaden, hoog toe aan den hals, hunne
haren waren kort geknipt en lange, zwarte baarden bedekten het onderste gedeelte
van hun wat gezwollen, gele gezichten.
Het was of hun tegenwoordigheid een vredig karakter aan de bijeenkomst gaf.
Zij spraken vertrouwelijk onder elkander en rustig, naast hen zat de kapitein die
veelal tevreden om zich rond keek, voldaan dat er vele menschen door zijn toedoen
zich opgeruimd en feestelijk gestemd gevoelden. Er werd gezongen en piano
gespeeld, gedronken en gerookt. De feestgeest bedwelmde aangenaam en op
eenmaal kwamen door dien invloed weer ongewone gedachten in Jules. Het was
ook alles zeer ongewoon wat hier gebeurende was. Feest aan boord. En ver in het
Noorden.
Wat was er in het Noorden?
En op de zee, wijd op de zee, het schip alleen door den donkeren nacht, de
menschen vasthoudend zich uit gezelligheidszucht aan oud gebruik, het zelfde toch
alles zooals het gebeurde in de vader-landen.

Groot Nederland. Jaargang 1

445
Eerst het rijkelijke middagmaal, dan de lange avond bij lampeschijn en al de
verhelderde, vroolijke gezichten. De warme dranken dampend in het zilver en de
kristallen schalen vol gebak. Wat was dit vreemd en ongewoon, zou hij dit wel ooit
meer beleven?
Er werd een nieuw stuk begonnen aan de piano, een jonge Belg zou zingen.
Sterk opgezet ruimden de eerste klanken het lied in. Eerst waren het dezelfde
geluiden die vol en machtig inleidend beheerschen gingen de luisterenden. Dan
vermeerderde alle toondichting en uit donkere klankwellen duwde zich rondend
heen door den aandachtigen geest in die kleine muziekruimte het goede lied. En
de Belgen, voelend in zich weer vervoering om eenvoudige schoonheid, neurieden
weer mee:.... Je crois en toi, Maître de la Nature, semant partout la vie et la fécondité!
Dieu tout puissant qui fis la créature, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté....
Dat lied werd wild toegejuicht en er werd gedrongen, het moest nog eens, en ze
riepen, in vervoering nog, de Belgen: Dat was skoon! Dat was skoon! Nog een maal
Rieke! Kom menneke! Kom menneke! Rieke! Rieke! 't Was skoon! Nog een maal.
En weer begon het, forsch opgezet: l'Immensité, les cieux, les monts, la plaine;
l'astre du jour qui répand sa chaleur, les sapins verts dont la montagne est pleine,
sont ton ouvrage, o divin créateur....
En toen het uit was ging er opnieuw een groot gejuich:
Bravo Rieke Haske! Bravo Rieke! En voor heel den verderen avond was Rieke
de gevierde omdat hij zoo goed gezongen had.
De stemming was nu veel duidelijker feestelijk geworden. De beide zieken
geraakten ook onder den invloed en lachten en kregen meer kleur in de pijngezichten
en voor dat 't geweten was daar sloeg het scheepsglas twaalf uur af. Er was uiterste
beroering en vreugde en nu begreep Jules plotseling sterk ook de groote beteekenis
van dit uur. Het oude jaar heen, voor immer heen, de droeve tijden heen en het
verbazende, nieuwe leven aan helle kim.
En maar een enkel ding mishaagde hem, dat was toen weer het Duitsche volkslied
gespeeld werd en toen weer de Brabançonne.
En toen de glazen hoog gingen en de gelukwenschen kruisten had hij willen
drinken, en schreeuwen:
Holland!.... Holland!.... Maar dan dacht hij weer, de Belgen waren van zelfden
stam en goed bevrind en hij zong mee met geestdrift, in verbroedering.
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De glazen werden opnieuw gevuld en versche sigaren aan brand gestoken.
Het officieuse gedeelte was gekomen en het zuivere karakter van het feest verloren
geraakt.
Een jonge man begon een schuin liedje te schreeuwen, de missionarissen
wenschten toen het gezelschap goedennacht, zij spraken nog een oogenblik met
den kapitein en gingen naar hunne cabines. Ook de zieken waren weggedragen en
er was nu niets meer dat aan banden hield. Men maakte liederen; er werd ook een
lied op den kapitein gemaakt waarin hem dank gebracht werd voor het vele plezier
dat hij de passagiers had gegeven.
Maar de algemeene ontaarding volgde spoedig.
Iemand van de tweede klasse had te veel gedronken en legde zich op den grond.
Later toen hij weer bij orde kwam wilde hij twist zoeken en hij moest naar zijn cabine
gesleept worden. Daarmede was het feest gedaan, want allen hadden veel drank
genomen en verlangden naar rust. Een na een slopen ze weg....
Voor hij naar zijn hut ging wandelde Jules nog eenmaal naar achter.
De nacht was donker; de lucht was nog altijd dik bewolkt, aan Oostelijken horizont
zag hij weerlicht rossig vertintelen tusschen zwarte wolkverschrikking.
De nacht drukte zwaar en in de lucht was geen beroering.
Maar waar het water gebruist had daar was weer het blauwige vonken en achter
het schip wees een lange, breede streep manig blauw naar de kimmen, lichtende
banen door het duister van den nacht.
Het Nieuwe jaar werd ingeleid met een paar geweldig heete dagen.
Den eersten dag had de thermometer honderdachttien graden aangeduid. Doch
den tweeden dag was het kort na twaalf uur tot drie uur toe alsof de zee laaide, alsof
boven de volkomen gladde zee vuren brandden, alsof er vuren brandden ook
om-heen en boven alles, het was een hitte die radeloos maakte.
Honderdveertig graden in de zon.
Jules wist niet dat ook op zee, op het water de hitte zoo hoog kon gaan.
Dien dag zou het schip twee uren voor zonsondergang een
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uur stil liggen voor Accra waar de crew-boys thuis behoorden.
Hij had een tijd lang neergekeken op het voordek. Daar zag hij de negers de
landing voorbereiden. Zij hadden de koffers midden op de kampplaats in een kring
gezet.
Alle leven van menschen op het schip scheen door de hitte versmoord te zijn,
maar onder de negers was groote drukte en beweging, zij praatten veel en wild als
lieden die iets zeer aangenaams in uitzicht hebben en die elkander daarvan niet
genoeg kunnen verhalen.
Daar zaten ze en lagen ze op het heete dek.
Iets was er onder hen dat Jules altijd met verwondering had opgemerkt. Zij
bedekten zich het hoofd niet. De lange, wel-gemaakte glimmende, kaalgeschoren
koppen, daarop scheen dadelijk die felle zon en geen enkel hunner hinderde dat,
geen een dacht aan bedekking. Jules herkende in zich de angst van elk blank man
voor de tropenzon, hoe ieder zich nooit zonder breede, witte helm buiten wagen
zou, uit vrees voor zonnesteek. Hij dacht toen even aan een verhaal dat de stewart
hem gedaan had, van drie mannen in de tweede-klas die coup de chaleur gehad
hadden. Een van hen lag bijna voortdurend bewusteloos, een ander was geheel
lam geweest, zoo ellendig, dat hij zelfs geen vinger bewegen kon. Toch had hij ook
zoo gelegen, toen hij aan boord was van de hopperbarch die hem uit de binnenlanden
naar Brazzaville bracht.
Tegen half drie was de Accrakust te zien gekomen. Met den kijker gezien waren
het lage, witte huizen en witte muren van een Engelsch fort. Hij was juist bezig in
zijn dagboek bij te schrijven toen hij boven de opschudding hoorde die er altijd gaat
aan boord wanneer er na dagen lucht en zee weer land te zien is.
De crew-boys zouden van boord gaan. Vele passagiers stonden naar hun
voorbereidingen te kijken. Onder de negers ging dat wild woeste leven rond dat op
te merken is bij een samenscholen van natuurwezens.
De koffers stonden open en er was een omwoelen en gegrijp in het nieuwe goed,
er werden schoenen en kleeren en bretels opgedoken met veel vaardigheid. Zij
slingerden zich de nieuwe kleederen om het lijf en duwden en stompten elkander
in drukke beweging. Sommigen wachtten en keken, los op de verschansing zittend,
uit naar het land waar zeer vele kleine visschersbooten, met driekante zeilen als stil
op het water stonden.
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Het land was nu ook zonder hulpmiddel te zien, de boot ging langzamer en langzamer
door een groote vloot van de kleine, witgezeilde prauwen heen. De lage kust scheen
hooger te komen, alsof het land oprees uit de zee.
De negers geleken wel blijde kinderen. Die op de verschansing zaten omdat er
nog geen plaats tot kleeden voor hen was, spraken de anderen toe met sissend
afgeknauwd geluid, dikwijls vertrokken ze de gezichten breed in harden lach.
De Bruxellesville zou spoedig stil liggen.
De Accrakust strekte zich helder en dicht bij in het Noorden, de witte huizen
schenen witte vlammen uit te slaan, naar den schaduwloozen hemel toe.
Het geraas van de machines had plotseling opgehouden en op het nu stil glijdende
schip was het neerplassen van de ankers opeens vreemd-duidelijk uitgehelderd als
een nieuw, laatst scheepsgeluid dat kort afsloot de stilte na het verstorven
ijzergedender.
Drie malen gonsde het door de heete lucht.
Breede roeibooten kwamen op het schip aangeroeid.
Dat waren de booten die de negers zouden halen.
Terstond hadden die van de verschansingen gezien dat de booten aankwamen.
Zij sprongen nu toch in de volte van de zwarte drukte der kampplaats, werden
weggeduwd en gerukt om hun ruwheid, kwamen dan bij hun koffers en begonnen
zich onder groot misbaar te kleeden.
Er waren er nu veertien die bijna gereed waren.
Zij hadden kleine stroohoeden op het hoofd gezet, witte hemden en witte linnen
broeken aan met blauwe, roode en gele bretels, ook zware, bruine schoenen. Er
waren er bij die te nauwe schoenen gekocht hadden, die bleven op bloote voeten
en toen zij de witte jassen ook hadden aangetrokken knoopten zij de vetereinden
aaneen en legden zich de schoenen als een keten om den hals.
Enkelen hadden blauwe en rood-zijden sjerpen gekocht die zij zich om de heupen
strikten.
Met een domp geraas was de eerste roeiboot tegen het schip gebonsd en
vastgemaakt aan de trap die naar beneden gelaten was.
Toen kwam de ontscheping. Iedereen wilde de eerste zijn. In de worsteling ging
er al veel van de kleerenwitheid verloren. Een scheurde zijn wat strak sluitende
broek. Maar met een vlugheid
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als van apen hadden de negerlijven zich naar beneden gebracht, de eerste boot
werd losgemaakt, en de tweede botste tegen den schipwand. Weer grepen de
stugge armen en kromden de wit bekleede lijven zich en sloegen de negers zich
vast aan de trap. Een viel er in zee, onder luid gesis en gejoel van de tien laatsten
die in de derde en vierde boot moesten komen, maar dadelijk boven water dook hij
binnen de boot en was er nog het eerst van al.
De derde en vierde boot waren onmiddellijk bezet, daarin werden ook de koffers
neergelaten.
De kampplaats was nu leeg en wat rommelig, vol stukken van blauwe en grijze
dekens en pano's. De vijf overgebleven Senegaleezen begonnen het dek op te
ruimen.
Jules zag de vier booten snel weggaan naar de kust over de gladde zee en, als
een droomige terugroep naar de dagen die hij op het land geleefd had, kwamen
over de warmtetrillende watervlakkingen nog even de jagend-krakende praatgeluiden
en het weinige mineurgezang van de roeiers.
Een uur lag de boot nog stil en met zon-ondergang ging het verder voort langs
de kusten.
Het einde van den langen, warmen dag.
Geen wolken waren er in het violetter worden van de voornachtluchten. In de
kimmen waar nu het land weer laag te zien was ging neer de zon, groot-rood
hemelwachter, lillend aan bloedende, ronde uitersten.
Aan boord was het stiller en stiller. Op het promenadedek waar anders voor het
eten de bitters en de cocktails vreugd brachten was het nu doodstil. Wijd beenen
en armen gespreid om de hitte, sliepen de meesten. Anderen staarden voor zich
heen in het scheidende licht.
Dan werd de bel voor het eten geluid.
De zon was toen juist het grootst warend aan de kim en bleek stil te staan, zeggend
in laatste, schampere taal van den dag, waarvan het vuur gemoord had in overheete
machtigheid.
Met die warme dagen draalden de passagiers na het eten meestal naar de
smoke-room waar alle raampjes openstonden, zoodat het er door den tocht wat
koeler werd en voor zooveel er plaats was, legden zij zich languit op de banken.
Anderen die de hitte minder hinderde gingen naar het promenade-
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dek en rookten er in de stoelen, maar gesproken werd er weinig.
Jules ging na het diner naar de badkamers, liet zich het lauwe water over het
lichaam storten. Dat gaf een gevoel van rustig welbehagen, en dan ging hij naar
het promenadedek.
Dezen avond had hij zijn vouwstoel tot vlak bij de omrastering geschoven.
Er was geen wind meer en de zee was stiller dan ooit.
De maan zou zeer laat opkomen en de sterren glansden nog veelvuldig; met diep,
klein-bewegend geheimig licht brandden de diepe sterren zonder rust. Hij had
opgemerkt hoe de stand der sterrebeelden veranderde hoe meer het schip naar het
Noorden kwam. Orion had hij in Banana even aan de kim gezien, gansch omgekeerd
en zoo ook de Groote Beer. De sterrebeelden stonden alle omgetuimeld in het
Noorden. In het Zuiden stonden er de vreemde die hij nooit gezien had. Iederen
nacht waren het gansch onbekende gezichten voor hem geweest; wat was dit alles
wonderbaarlijk ongewoon en heerlijk, zacht verrukkend om te zien en als muziek
van gelukzalige gepeinzen.
Diep zag hij de sterren door.
Als een kind keek hij en tuurde hij. Altijd kwamen er meer te zien en allen bewogen
ze, kleine schitterdieren die, altijd wachtend op de zelfde plaats, in eeuwigen
ruimtehonger, zonder rust zich verbrandden.
Er waren vlekken ook, witte en gele en groene nevelvlekken, dat waren andere
zonnestelsels....
Hij voelde opeens het dreunen van de boot, voortgaand, altijd door. Het water
dat ruischte....
Er was overal lichting. De zee met haar lichtfeesten en de wereld zich voedend
met licht en gevend weer het licht....
Wonderbaarlijk, eeuwig wonderbaarlijk als het ruimtedronkene der zonnestelselen,
wonderbaarlijk was het leven.
Dan sliep hij in en het was of er een geklank zijn wezen nam en hem ganschelijk
vertooverde tot licht, bij de eendracht van ijle geruchten....
Zoo sliep hij een paar uren en heel vroeg in den morgen ontwaakte hij.
Alle passagiers waren naar hunne cabines en hij was alleen.
Hij rekte zich en liep naar het achterste gedeelte van het promenadedek.
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Aan de Oosterkimmen was juist de maan gerezen, een akeliggroot, bloed-rond
monstergezicht vol donkere vlekken, over de zee glansde het rood naar de boot
toe.
Hij leunde nog even dommelend over de omrastering. Half wakker dacht hij er
aan dat het binnen een paar uren dag zou zijn.
Dan daalde hij de trappen af en dieper nog het schip in naar zijn hut.
Hij kleedde zich uit, met een wat loom gevoel in de beenen en was al gauw weer
in slaap.
Buiten werd het lichtfeest nog altijd gevierd.
De roode maan over de lichtzee.
De sterrebeelden kantelden....
(Wordt vervolgd).
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Op schobber-de-bonk.
Door G. Simons.
Door de kleine verweerde ruitjes, waarvoor twee ontluikende fuchsia's stonden,
keek Sjo-me-teu de morsig gore achterbuurtstraat in van den ‘ermen-blok.’
Onder de laag neerhangende wolken, die als een grauw-grijze smook uit ontelbare
zwarte schoorsteenen voortmurrelden langs de groen beschimmelde roode daken,
stonden de verwaarloosde treurende huisgevels.
In emmers en tonnen gudsten de goten hun water schuimspattend neer.
Uren en uren plaste de regen uit den kleurloos somberen hemel neer, de hobbelige
keienstraat herscheppend in een breede smerige sloot.
Voor de vele venstertjes, die lang bekend de straatgeul starend intreurden,
gluurden weer de ouwe vrouwkes, de ochtendplunje om de skelettige lijven.
Vlak naast het raamke van Sjo-me-teu glazerde dat van Mie de Wringerd en links
dat van Deineke-danst-'s, dat er eenigszins ordinairder uitzag, als het beplakte oog
van een vechtlustige maandaghouder.
Ieder oû-wefke keek de regen-klamme straatsloot door, trachtte nog een pluim
van den wattenden smoor boven de glinsterende pannen te zien, de rimpelige toetjes
tegen de oude ruitjes, de verschrompelde bevende handen zedig tegen de peerse
nachtjakken, de schonkige oû beenen in den groen verschoten zwarten rok,
zit-steunden ze leunend tegen het vervelooze tafelke waarop een komfoor met 'n
'alfke vuur erin te smeulen stond.
Sjo-me-teu keek mismoedig, korzelig bijna. Want dat was nou louter pesterij.
Gisteren hadden d'r eksteroogen niet gestoken en
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nou regende het nog wel tienmaal erger dan anders. Daar moest je nou door om
bij je vrijdagsche klanten te komen. Ze sjoefelde wat heen en weer, trok toen d'r
nachtjak maar uit en deed een gelig-groen lijf aan, dat ze voor de gelegenheid reeds
op den anderen stoel in het hokje had uitgehangen.
Het lekkend geplas en zabbel-gekabbel van den neerputsenden regen duurde
voort. Dat smakkelde nou net als al die kwijlende monden bij het feest van den
president.... allemaal aan die rijke tafel met gesmeerde kadetjes en sjokkelade in
witte kopkes met oorkes.... dè-nog-toe! - als je de oogen sloot, dan zag je nog al
die bruine smakkelende monden. Dat was wat geweest met Jan-toe-te-roet en
Barend-mot-neus - gossie-mijne wat waren die mannen er akelig van geworden.
Die dachten net als Jan-roet dat ze volop jenever zouden krijgen. En ze kregen
niets dan van die lekkere sjokkelade, ze bleef allemaal hangen tusschen de tanden....
maar die kerels pruimden ook zware maastrichter! nou! nou! maar je moest 't ook
niet overdrijven.
En ze tuurde weer met de uit-geleefde oogen de straatgeul in, naar het flits-ritsen
der regen-sitseling, heur af-mummelende snoetje in geluidlooze woorden-preveling
het slechte weer beredeneerend.
Toen doopte ze heur bevende vingers in het wijwaterbakje, bad drie
wees-gegroetjes voor eenen gezegenden dag en slofte dan naar de deur die ze
zachtjes op een kier open zette.
'n Smeulende lucht van vuur-in-testen wolkte traag grijs binnen; door de gang,
rood plavuizen vloer bestrooid met witte zandspiraaltjes, slitselden de klepper-muilen
der ouwe wefkes. Gedempt geluid kreunde uit tandelooze monden; de droog
verrimpelde handen lagen in rust op de uitgezakte buiken, de magere beenen in
zwarte kousen slenterden langzaam onder de korte rokken.
Sjo keek nieuwsgierig de deur-spleet door.... 't was de kliek van Kaat-ballast,
allemaal late-opstaanders, die nou nog om water en vuur moesten gaan. 'n Schamper
lachje vertrok even haar oude gezicht. Zij had al koffie gezet, die pruttelde al lekker
op de stoof en éen bolleke had ze nog over, vandaag nieuwe koopen.... nou....
lekker.... en d'r weer twaalf.... twee voor iederen dag, achter houden....
Ze troetelde heur vleeschlooze handen met de blauwe bloed-âren overrimpeld,
boven de zachtjes puffende koffiekan en snoof langzaam den bitteren pee-geur op.
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Eén bakje zou ze nog nemen. 't Zou buiten wel schrikkelijk zijn, water-koud, je kon
't zien, de ruitjes sloegen aan.
Ze kneuterde zich met heel heur saplooze lijf inéen gehurkt over de warme stove.
De wegschuilende oogjes tuurden naar buiten.... 't was gemeen om 't nou vandaag
te laten regenen.... nèt nou zij moesten rondgaan.
In heur versleten gedachten wrocht dit vrijdagsche klantenbezoek de wijdsche
idée van bollekes en warme koffie.... en langzaam telde ze de vierduitenstukken,
duim en vinger schuivend over elkaâr.... Daar had je de fermielie Hoogstad van
twee vierduiten, die magere weduwvrouw die d'r man pas gestorven was twee
cent.... en - en - hardop toen ineens:
- Kom t'r maar in, Mie.
- Mensch, mensch wad 'n weer - zee 'k 't gistere nie - ik zee 't oe ommers nog ge geloofde me nie, zeede.
- 't Is 'n merakel, mensch. Wa' gij wit, wit-te goed. M'n moeder zaliger, 't mensch
zelf, 'k hoor 't 'r nog zeggen, Sjoo, zee ze, Mie 'ed 'n goei verstand, wa' ze wit, da'
wit ze goed, zee ze. En die wist 't. 'n Bakske, Mie?
- As 't oe nie sjeneert, Sjookes?
Toen mummelden de twee over den vrijdag. Dat was een zeer bizondere dag
voor de oudjes. Zij waren bij de fijnsten van den ermenblok en hadden de beste
klanten. Sjoo had ze van d'r moeder geërfd en daar waren die judassen van
Kaat-ballast altoos jaloersch op. Dan kwam Deineke binnen na eerst steels te hebben
‘gehumd.’ Ze leuterden hun bakskes leeg, zabbelend als jonge biggen in den trog
en maakten toen aanstalten om ter kerke te gaan.
Door de grijs schemerende gangen schuifelden de vele ouwe wefkes, de
verdroogde handen op den ingevallen schoot, de groen verweerde rokken om de
scheeve heupen, de stakige beenen voortslenterend in de groote leêren pantoffels
en muilen.
Stank van smeulende briketten onder het verkolende hout der stoven nevelde
grauw over de menschen van den ‘ermenblok.’
Bruin raagden de. geuren van pruttelende peekoffie door de open deurtjes der
vele kleine kamerkes. Een weeë bedorven lucht, soms droog warm
kuchens-benauwend als van smeulend hout, bij wijlen klam vochtig waar nog water
te zieden stond, zweefde af en aan bij het deinend voortbewegen der kerkgangers.
Deuren klemden toe. Jan-toe-te-roet kuchte ontzettend hard, heel aan het eind van
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den mannekes-gang. Dat leek het signaal voor Sjo-me-teu, die den geel-groenen
omslagdoek vast spelde, d'r goor mutske recht schoof, de flossige grijze haren
wegmoffelde en toen een enorm regenscherm uit een schaduw-duisteren hoek
opdiepte. Ze zette de koffiekan op het tafeltje. Ze zei en haar stem betoogde dit
héel ernstig:
- Ons Jan gaat al - 't zal zoo luiën - - gut gut, wad 'n weer - wad 'n weer.
Bultige Deineke sloot de deur, en ze liepen nu langzaam, zachtjes monkelend,
de met wit zand bestrooide plavuizen over. Duffe lucht traag wolkte over de drie
vriendinnen, stank van vochtige kleeren en klam natte kousen gedroogd boven
gloeiende briketten, armoêreuk van vele dompige kamerkes, vele lange wintersche
dagen potdicht gesloten voor de kou. Voort sjokten ze tusschen de gewitte muren
van de lange gang met hun straat-vuil kleurige sjaals en doeken, met hun
vragend-klagende armoe-snoet op den ingevreten vergeelden nek. En het leken
zoo wel drie verwaarloosde heksen, uitgedroogd, versleten en vergeten,
weggesmeten als ouwe verrimpelde over-jaarsche appelen.
Angstig gluurden ze de regenvolle straatgeul in, en ze weifelden nog 'n oogenblik
als watervreezende katten even schuilend in het vóorportaal.
Al stapten ze schoorvoetend den bemodderden keiweg over, al plaste het water
over hun rillende lijven.
Onder de éene groote parapluie trachtten ze te schuilen. Even twistte Mie-vrijdag,
de bolle zuchtige, met krom scheeve Deineke, die links wilde loopen van Sjo-me-teu.
Maar Sjo had ernstig de parapluie toegedaan en gezegd, dat er te véel wind stond;
zoo'n duur ding uit de fermielie moet langer meê dan vandaag.
Toen hadden de twee schooisters met de oude door-leefde gezichten maar ja
geknikt, hoewel ze anders dachten, en ze waren onder den smadelijken regen de
leste bewoners van ‘den ermenblok’ achterop geslenterd, den lang bekenden weg:
de Koevoetstraat, het Boeven-steegje door, dan de Brugstraat in, waar de weduwe
woonde van de twee cent 'n alf, en dan de markt over naar de kerk.
Regenstralen spoten over de smoezelige mutskes, siepelden neer langs hun
gekerfde snuitjes; de aschbelt-gore omslagdoeken dropen, de korte rokskes
glinsterden groenachtig als drassig slootwater. De uitgekeken oogjes staarden
druilerig het glim-zwarte plaveisel
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over. Langzaam trokken ze de schoone rijke huizen langs, als een sloom
voortgezeulde hoop afval door-baggerden ze het kerkplein, hun armeluis-luchtje als
de schroei-stank van smeulende vodden in een frische kamer.
Ze hadden de knikker-groote paternosters reeds in de geheimzinnig diepe zakken
verborgen. Jan-toe-te-roet had zijn kokkert al gesnoten; nog enkele dooven lagen
geknield op de houten banken heel achter in de kerk. Maar de meesten waren al
recht óp gaan staan, wachtend den zegen van den priester heel voor aan het altaar.
- Ite, missa est, klonk als een afscheidsgroet door het groote gebouw. Dan stonden
de lesten op en saâm-schuilend, bedaard voort-slenterend trokken de ermen-blokkers
naar de pastorie waar ze het eerst bedeeld werden.
Vóor het grootsche huis met den in hardsteen opgetrokken gevel, wachtten de
ouden van jaren, zachtjes murmelend dat 't toch zoo'n slecht weer was.
Sjo-me-teu en hare vriendinnen stonden op het trottoir, 'n beetje afgescheiden
van de anderen, want zij hadden de beste klanten, zie je, en wat meer in de pap te
brokken dan die kliek van Kaat-ballast.
De regen ritselde neer, klatsend en plassend over het morsige, verweerde oude.
De wind plakte de door-natte rokskes tegen de knikkende knieën; het water stroomde
over de enorme parapluiedaken waaronder de ouw-vrouwkes met drie en vier
stonden te kroebelen.
Nu scharrelden ze al dichter op het trottoir te saâm. Jan-toe-te-roet, met zijn
slungelig lam lijf hoog boven de ruggekromden uit, zou de bel wel trekken.
De deur open!
In het witte licht der wit-marmeren gang de vleezige meid in het katoenen jak, de
weelderige vormen warm-brallend in de spannende kleeren, het bloedroode gezicht
glim-glinsterend onder het strakgekamde haar, waarop het wit-kanten mutsje als
een kroontje.
Al de dof-starende oogen der blok-bewoners óp naar de rijke meid, met het
lekker-warme en zalig-gekoesterde van een vetdoorvoede.
Maar de graaiende vleeschlooze handen al begeerig open, in schooiend gebaar
naar de onverschillig-gevende meid.
Nu had Sjo, om de eer niet te verliezen, ook haar regenscherm
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opengeslagen. Ze sjoefelden thands met hun drieën voort, geduldig wachtend vóor
de deftig-lang gesloten deuren, beglurend de spiegelende ruiten waarachter rijk
leven als in broeikassen voortgroeide; eventjes opschrikkend als de meid
frisch-blozend vóorkwam, die in de dikke vochtig-warme hand de vierduitenstukken
geprangd hield; zoovéel dat Sjo er 's nachts van droomde.
Ze hadden nu zeven en veertig centen, dat was bij de vaste klanten, en dat bezat
een ieder.
Maar Sjo-me-teu en heur twee vriendinnen kenden nog een paar huizen, waar
ze den eersten vrijdag van de maand mochten schooien.
Eén kende Sjo voor haar alleen! Daar waren al de anderen, oók de twee
vriendinnen, vreeselijk jaloersch op, want Sjo mocht binnen komen, in dat schrikkelijk
rijke huis.
Deineke en Mie stonden dien tijd maar in den regen te wachten, want Sjo zou
voor geen sterveling de parapluie, een oud fermieliestuk, uit de handen geven.
Als verstompt, de grauwe verlepte koppen schuins tegen den wind, het
neêrstralende water over hun peersende jakken en hun groenverschoten rokken.
Door-nat de kapot geslofte kousen in de groote leeren muilen. Maar ze stonden er
en bleven staan, willoos als twee bange honden voor een kar, in den smadelijken
regen.
En weer open ging de deur: Sjo-me-teu stapte den drempel over, voorzichtig
kalm, genadig bijna de twee wachtenden toeknikkend, die nu lekker, schuilend onder
het breed-tentende afdak, meêsjokten naar Koos Penders om inkoopen te doen.
In den ermenblok terug, schuifelden ze moe en traag door de grijzig dampende
gangen.
't Vuur in de licht-groen-glanzende testen werd blootgelegd en weer in de stoven
gezet; de klam natte kleeren over de schroeiend heete briketten en spoedig de
koude voeten prikkelend warm. Bruin dampte de pruttelende koffie op het kooltje
vuur in het rood-koperen komfoortje. De bevende gele handen koesterend om de
warme kopkes; in de zuig-smakkende tandelooze monden de zoete bollekes.
Rusteloos de zig-zag-striemende regen tegen de verweerde ruitjes. De straatgeul
grauw somber, de roode daken glinsterend boven den kopergroenen uitslag.
Vaal-goor droefden de regen-zwangere wolkenlijven boven ‘den ermen-blok.’
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Literatuur.
J.K. RENSBURG. Japanse Verzen. Rotterdam, J o h a n P i e t e r s e .
Men kan gerust zeggen dat met dit boekje van den heer Rensburg het Japanisme
zijn intrede doet in onze letteren. Het heeft zich bij ons wat langer laten wachten
dan elders, maar de verschijning is er nu ook te completer door.
Zooals meestal, is Frankrijk ons ook in dit opzicht voor geweest. Het Japanisme
heeft daar zijn invloed doen gelden de laatste helft der vorige eeuw: Japansche
kunst werd er bewonderd, behalve door een kunstzinnig publiek, door tal van
literatoren; Pierre Loti won veler harten, maar vooral veler neigingen met Madame
Chrysanthème; schrijvers als De Goncourts, als Jules Laforgue en zijn medestanders
symbolisten lieten zich bekoren door de fantazie-rijke teekeningen in kleurig en
graciel gelijn, en zoo compleet mogelijk beeldde Albert Samain zijn Oost-Aziatisch
voelen uit in het volgende sonnet:
La vie est une fleur que je respire à peine,
Car tout parfum terrestre est douloureux au fond.
J'ignore l'heure vaine, et les hommes qui vont,
Et dans l'Ile d'Email ma fantaisie est reine.
Mes bonheurs délicats sont faits de porcelaine.
Je n'y touche jamais qu' avec un soin profond;
Et l'azur fin, qu' exhale en fumant mon thé blond,
En sa fuite odorante emporte au loin ma peine.
J'habite un kiosque rose au fond du merveilleux.
J'y passe tout le jour à voir de ma fenêtre
Les fleuves d'or parmi les paysages bleus:
Et, poète royal en robe vermillon,
Autour de l'éventail fleuri qui l'a fait naitre,
Je regarde voler mon rêve, papillon.
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Ik wil hiermee niet beweren dat de invloed van het Japanisme ons land onberoerd
gelaten heeft. Ieder weet hoe Vosmaer met hooge bewondering van de Japansche
teekenaars getuigd heeft, en onder onze artiesten zijn er, uit wier teekeningen
bewondering voor en studie van Japansche modellen duidelijk blijken. Maar onze
letteren als zoodanig zijn er vrij wel buiten gebleven.
Wel is de opnieuw ontwaakte belangstelling voor het boeddhisme samengegaan
met een vernieuwde studie van het zuid- en oost-Aziatische leven, - wel heeft met
name Henri Borel in zijn studiën over Chineesche wijsheid en schoonheid en
tooneelkunst getracht zooal niet bewondering en liefde, dan toch hoogschatting aan
te kweeken voor wat zoover van onze Westersche beschaving getuigt van bizondere
opvatting of inzicht in een voor ons vreemde sfeer van voelen en denken, - maar
van literaire kunst, ontstaan onder den invloed van en het rechtstreeksch verkeer
met volks- en kunstleven daarginds, we zagen er nog geen verschijnselen van.
Nu is er in de liefde voor het Japansche, welke uit Rensburg's verzen spreekt, en
die van de Fransche artiesten waarop ik boven doelde, een groot onderscheid. De
laatste richtte zich voornamelijk, zoo niet uitsluitend, op de kunst, die nieuwe vormen
voor de schoonheid openbaarde, en de kunst-liefde was, als bij Samain, er tevens
een van vereenzaming in subtiel schoonheidsgenot. Maar Rensburg blijkt niet de
verfijnde symbolist, die op zulk een wijze zich een ‘Ile d'Email’ voor zijn fantazie
kiest om er onaantastbaar te heerschen in schoone verbeeldingen, - hij ziet behalve
de kunst, ook de samenleving, het willen en streven der menschen.
Dat willen en streven heeft een paar jaar geleden een Belgisch dichter, Iwan
Gilkin, een waarschuwing doen uiten in satire-vorm. Zijn satire Jonas, die beurtelings
fantazie en feiten liet spreken, vermaant het Westen om op zijn hoede te zijn voor
het Oosten. Gilkin ziet daar van verre dreigen het Gele Gevaar.
Het is wel eigenaardig dien dichter op de meest praktische wijze te hooren
betoogen, met nadruk van feiten en cijfers, hoe dreigend de wolk is die daar ginds,
door de meesten onopgemerkt, aan den Ooster-horizon klimt. Hoor hem:
‘Europeanen, zelf smeedt gij het mes dat uw dood zal brengen. Gij wapent met
dat mes den geheven arm van den Oosterling.
Gij verkoopt hem uw repetitie-geweren en snelvuur-kanonnen.
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Erger nog! Gij hebt hem uwe machines verkocht, die meer te vreezen zullen blijken
dat bataillons en regimenten.
Het Oosten kocht uw lijnwaad en uw wollen stoffen; uw koloniën verbruikten uw
ijzer en uw steenkool.
Gij zijt gekomen; gij hebt den Oosterling aangewezen het ijzer en de steenkool,
verborgen in zijn grond.
Hem ontbraken werktuigen om te ontginnen. Hij was als een hond bij een
korenveld: het brood kan hij niet maken.
Die werktuigen - gij hebt ze hem geleverd. Dank zij uw onverstand ontgint hij de
mijnen, haalt er kool en metalen uit.
Spoedig koopt hij uw werktuigen niet meer, maakt hij ze zelf goedkooper.
En gij zult hem uw beste werktuigkundigen zenden om daar ginds zoo goed
mogelijk te maken wat u verderven zal.
Gij hebt hem machinaal spinnen en weven geleerd. En terwijl bij u de werkman
vier à vijf franken moet verdienen om van te leven, stelt zijn werkman zich tevreden
met veertig of vijftig centiemen.
De arm van den werkman is een koopwaar als elke andere. De prijs van de
wereldmarkt zal zich regelen naar den laagsten arbeidsprijs.
Het loon van den Oosterling zal alle loonen regelen. Want wie arbeid koopt, koopt
dien tegen den minsten prijs.
De koopprijs weerspiegelt zich in den prijs van 't fabrikaat. Als het Oostersche
weefsel minder kost dan het Engelsche - wie koopt nog het Engelsche? En wat
wordt er dan van den Engelschen werkman?
Reeds vóór 1895, had Japan in het consulair arrondissement Osaka-Yogo, 31
weverijen die van 8 tot 28 percent dividend gaven.
Op 't zelfde tijdstip leden 67 weverijen in Lancashire een verlies van ongeveer 10
millioen franken.
Die 31 Japansche fabrieken gebruikten 5780 werklieden à 45 centiemen per dag
en 19219 vrouwen à 21 centiemen per dag.
Dat zijn 24999 paar Oostersche handen die het brood rooven van 24999
Westersche monden.
Ziedaar wat daar ginds de machines doen, die gij aan de Aziaten verkocht. - En
uit dit voorbeeld leidt gij de rest af.
Alle groote industrieën van het Westen, waarvan millioenen mannen en vrouwen
leven, gaan kwijnen en versterven als bloemen in een uitgemergelden grond.
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Het Oosten zal al het sap onttrekken aan den Westerschen bodem. Het Westen zal
verdorren; onvruchtbaar worden en aan een woestijn gelijk.’
Ik meende deze pessimistische beschouwing van den Belgischen poëet als
achtergrond te kunnen laten dienst doen, waartegen het idealisme van den heer
Rensburg nog helderder uitkomt.
Ten deele is zijn Japanisme een artistiek behagen in Japansche schoonheid en
Japansche kunst en in zooverre lijkt het op het Japanisme van de Franschen, over
wien ik boven sprak. Dat schoonheidsbehagen uit hij door zich zelf voor te stellen
als een ‘japansch poëet’, die stil op een ‘blank vel van rijst-velijn’ zijn verzen zit te
penseelen. Ook als hij die Verzen zelve personifieert en toespreekt.
Maar voor ik hem dat laat doen, even een woord over iets anders. De heer
Rensburg gebruikt een heel eigen spelling. De Kollewijnsche is hem nog lang niet
radicaal genoeg. ‘Ik wens di zo doortastend mogelik te verniwen tot behoud en
verbreiding van onze taal in Zuid-Afrika en elders. De internaatsionale woorden srijf
ik zoveel mogelik leesbaar voor vreemdelingen.... Soms heb ik opzettelik ter wille
van de staatsi een woord ouderwets gespeld, b.v. de Bloem ‘Chrysanth.’
Ik acht dit laatste een bedenkelijke concessie. Alle spelling is in hoofdzaak een
overeenkomst. En ik vat niet waarom ‘Chrizant’, zoo dit eenmaal als spelling werd
aangenomen, minder staatsie zou hebben dan het andere. Mijn groote bezwaar
tegen de spelling van den heer Rensburg is, dat hij alleen die spelling volgt. Daarbij
is vermoffelen van letters die nog wel degelijk gehoord worden, zooals de ch in
schrijven, een ongemotiveerde en te ver gaande vereenvoudiging.
Maar laat me nu den dichter in zijn artistiek welbehagen, den eigenlijken Japanist
leeren kennen. Ik kies daarvoor het sonnet:

Geisha's.
Nu trippen één voor één mijn Verzen aan,
1)
Beheerst door samisen- en koto-klank,
2)
Een drom van geisha's met een wuft gewank
Der haarvracht, waarheen sporten spelden staan
En als tot steunsel schuins de oogen gaan.
Ze schuifelen zoetjes: er vlied goudgesprank
Van reigers om 't blauw zij gewaad, wijl rank

1)
2)

samisen = citer; koto = liggende harp.
spreek uit: geej-sja = zangeres en danseres.
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Ze' aan één hand over 't kapsel wajers slaan,
1)
Dan weer wijd-arms in d'enge obi hangen
2)
Aan rijen of d'afhoegi voor 't gezicht
Als uit een mom met donkere iris lonken.
Zo zi 'k mijn Verzen in figuren slangen,
Wier zwaaj en dans juist naar de maat verzwicht
En zwirig in gespitsten kleedval flonken.

Dit is duidelijk een soortgelijk welbehagen als Albert Samain toonde in de voorstelling
van Japansche realiteit. Telkens weer vinden we in dit boekje de uiting van dat
artistiek beminnen. Telkens rijst het bevallige beeldje van de moesmé met den
reuzevlinder op den rug, in kleurige kimono, onder de parasol, met den waaier;
telkens wijst ons de dichter op het schoone van huis en straat en landschap, tracht
hij ons te brengen onder ‘Mongoolsche stemmingen.’
Ik zocht als dichter niwe schoonheids-sferen:
Tot heil der toekomst-kunst vloog 'k naar Japan.

Ik weet niet of we dit letterlijk moeten opvatten, maar zeker is het dat de heer
Rensburg geen studie, 't zij in boeken, 't zij in de werkelijkheid geschuwd heeft, om
geheel op de hoogte te raken van het milieu werwaarts zijn verlangen uitging. Zijn
gedichten zijn als zoodanig gedocumenteerd. Maar 'k twijfel of het voortdurend
gebruik van Japansche woorden, samen met zijn ongewone spelling van het
Nederlandsch, wel aan de verspreiding van het boekje zal ten goede komen. Te
meer omdat de dichter niet practisch geweest is in de plaatsing der noten. Waarom
die in twee afzonderlijke registers gegeven en niet aan den voet der bladzijden? 't
Haalt er heelemaal ‘uit’, als men telkens bij een onbegrepen woord in een register
moet zoeken.
Zooals ik reeds zeide is de heer Rensburg een optimist, een idealist. Hij ziet niet
in het Oosten een Geel Gevaar: hij ziet er een wordende schoone wereld. Behalve
dichter is hij sociaal mensch, die zijn eigen droomen heeft door toekomstig
wereldwelzijn. En de oude wereld gaat hem niet zeer ter harte.
Ik ben geen dichter, di zich voelt versmeten
Uit vreemde wereld, di hij rijzen ziet,
Haar herfstig-somb'ren aanblik wil vergeten
En in gedroom naar oude tijden vlied....

1)
2)

zijden gordel met breeden strik op den rug.
waaier.
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zoo zingt hij, en ziet zonder weemoed Rome verdwijnen aan de kim der eeuwen en
met haar alle midden-eeuwschen adel- en ridderpronk.
Ook aanschouwt hij onbewogen den ondergang van 't Mohammedanisme en den
val van Mekka's heiligdom, even onbewogen als den val van Peking als zinnebeeld
van Oud-China's ondergang.
Ik treur niet bij de grote Wereld-Wejen.
-----------De wind des tijds verwaajt de litaniën
Van hen, di half deez' Maatschappij begrepen....

Het dient erkend - al is de uiting niet altijd overtuigend of overweldigend, ja soms
wel wat gezocht en in bochten van vreemde taal-zwenkingen gewrongen - dat er
in deze verzen iets nieuws is, dat de heer Rensburg geheel-en-al het plat-getreden
terrein van onder-onsjes of subjectieve lyriek verlaten heeft, en zijn meer algemeene
gevoelens op geheel eigene wijze heeft trachten te uiten. Hij is een man van frissche
monterheid, zonder romantische neigingen, die er niet over denkt om als laudator
temporis acti op te treden, de middeneeuwen verheerlijkend ten koste van het heden.
Hij is een zoon van het moderne leven en dat leven bewondert hij, heeft hij lief:
Ook ik wil d'oude Metropolen prijzen
Maar meer de jong'ren, waar het velo-zwiren
Den weerschijn overijlt der licht-paleizen:
Hotels, café's, waarin dwerg-palmen tiren
Als van stads-zwoelte, waar de treinen grijzen
Van stof langs stage zwaaj van hun kwartiren
Als ewig jagend rad, of di ze' ontgiren,
Terwijl de telegraaf met dalen, rijzen
Hijgt, zwoegend door hun stoom. Doch niet met schempen
Zal ik de stem van mijn gevoelens dempen,
Di klagend luid of fluisterend toch verkonden,
Wat in di Sentra niet werd weergevonden
Van feodale praal uit vroeger Leven,
Di hun de Niwe Era wéér zal geven.

Wat hij zich in die Nieuwe Era voorstelt?
Een ‘Nieuw-Zion’ - ‘de Aard-ster als één Stad.’
Wie dat verwacht is niet bang voor een Oosten dat een Westen verderven zal,
ziet niet met angst uit naar een komend Geel Gevaar, verheugt zich als ook daar
ginds een volk ontwaakt tot modern leven, zichzelf leert kennen in volle kracht.
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Hij ziet met Walt Whitman onbevreesd:
The Japan waters, the beautiful bay of Nagasaki land-lock'd in its mountains.

en roept:
1)

You Japanese man or woman!.... Health to you!

Want hij verheugt zich in den opgang van dat volk ter algemeene, ook sociale
ontwikkeling. Hij ziet zijn overnemen en aanpassen van het beste der Westersche
beschaving en hij verheugt zich in het doordringen der menschwaardige
vrijheids-idee, die 't volk zelf tot regeeren roept. Het is hem als een frisscher leven
van jonger maatschappij, krachtiger en fleuriger dan het verouderde leven in 't oude
Europa. Zoo dunkt het mij ten minste. Want ik kan me moeilijk een Nederlandsch
dichter denken, die tot lyrische geestdrift of geestdriftig lyrisme bezield wordt bij de
jaarlijks met stijve praal terugkeerende opening der kamers van
volks(?)vertegenwoordiging. Welnu de heer Rensburg voelt die geestdrift en dat
lyrisme in zich, denkend aan dat feit in Japan.
Men oordeele zelf.

Staten-Generaal.
Door forse zwaaj van d'Aard-Bol aangedragen
Uit donkeren vormen-dompel rekt en richt
Zich land na land nu naar het niwe Licht,
Dat boven de Bastille uitgeslagen,
Juist honderd jaar daarna door 't wolk-geschicht,
Van Dzji-Pon-Koewé's kim roosde' en welks stagen
2)
Triomftocht reeds Tschoeng-Koewé's Volkeren zagen,
Welks kust nu in dien gloed gewenteld ligt.
En als tans in Nippon bij 't openingsfeest
Van 't Parlement het Volk het troon-woord leest
3)
In rose krant op straat, in tram of trein
En menig hoofd gloejt in den wederschijn
Van zulk een blad, dan lijkt het of het rood
Dier morgen-pracht er elk gelaat bevloot.

Wel een contrast als men denkt aan de uitwerking van een trouwens nooit op roze
papier bedrukte troonrede op Hollandsche hoofden!....
De eenige Nederlandsche dichter die haar - voorzoover mij bekend - tot heden
als onderwerp voor een gedicht koos, was Multatuli, maar dit gedicht leek veel op
een parodie.

1)
2)
3)

Salut au Monde.
Rijk van het Midden, China.
De democratise Yozodzoe, gedrukt op roze papier.
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Ik heb den heer Rensburg met bizondere belangstelling gevolgd op zijn zwerftocht,
die naar ik meen er eene van zuivere fantazie is geweest. Evenals wijlen prof. Veth
ons Java, moet hij Japan tot onderwerp van nauwlettende studie gekozen hebben,
toen hij eenmaal in zich voelde den ‘trek naar verre, verre landen....’
Er is een jeugdig idealisme en optimisme in zijn verheerlijking, die wel eens wat
gedoken gaat onder een te wichtige, te compacte wijsheid, - en verschillende van
zijn gedichten zijn werkelijk zeer gelukkige uitingen van enthousiasme. Als zoodanig
zijn ze, afgescheiden van het onderwerp, onder ons iets nieuws. 't Zijn uitingen van
kracht en energisch optimisme en geloof in een toekomst voor de menschheid.
En niemand behoeft te meenen dat de Nederlander met die liefde voor het zoo
ver-uitheemsche, iets inboet van zijn Nederlanderschap. Als de dichter naar hartelust
in dat verre, zonnige land vertoefd heeft, ons er heel wat heeft doen zien in
eigenaardige kleur en beweging, op straat en in huis, dan komt de tijd om afscheid
te nemen en den koers weer westwaarts te wenden. Natuurlijk is ook hier het
scheiden van veel bekoorlijks niet licht.
Nog nijgen
- 't Kleed eng saamvattend - geisha's tot mij, schuiven
De lucht betrippend nader....
------------....: arme moesmé's, hoe met lonken, wenden
Gij m' ook wilt houden in Uw tooverban,
Kan ik slechts van ver U nog wat kussen zenden
Als laatst: ‘Vaarwel! Tot weerziens!’ - aan.... Japan!

Maar de Hollander wordt weer dermate in hem wakker, dat hij aan boord op 't geluid
van het Wilhelmus, door een harmonica voortgebracht, zijn verlangen haast niet
meer meester is. De vaderlander ontwaakt bij het hooren van

Het Oude Lied.
'k Word in droom door harmonika-orgeling gestoord,
Waar ‘Wilhelma’ in spreekt ‘van Nassouwe.’
Zo klein-vroom - en toch groot - psalmt het zeevolk van boord
Tot den Heer als: ‘schilt ende betrouwen.’
Weer wenkt westwaarts de Drikleur, 't Oranje mij voort,
Waar langs Amsterdam d'IJ-wateren stouwen,
Waar door wolkwit en grijs toch het zonnetje gloort
Over Hollands wijd groenende gouwen.
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Neen, in 't Rijk van de Rijzende Zon, de Chrysanth
Zal mij langer geen geisha meer pajen,
O, ik wou nu wel schouwen van ver uit het want
Naar het land, waar de tulpvlammen lajen,
In de velden bij 't blond starend duin, aan het strand....
Naar het land, waar de molentjes drajen!

Ik heb hoop dat in het molentjes-land deze gedichten belangstelling zullen vinden,
ondanks hun mindere toegankelijkheid.
W.G.v.N.

Naschrift. De heer Herman Teirlinck zond mij naar aanleiding van mijn beoordeeling
van zijn roman Het stille Gesternte, in de vorige aflevering, een brief, waaruit ik met
zijn toestemming het hier volgende laat drukken, als gevende een zeer interessante
toelichting tot zijn wijze van werken:
‘Ik heb in Groot-Nederland uwe meening omtrent mijn Stille Gesternte met groote
belangstelling gelezen.
Ik en spreek niet geerne kritiek voor of tegen. Dat is ook 't werk van den schrijver
niet. Evenmin laat ik me door krenkende of streelende woorden beïnvloeden en kijk
liefst naar den grond der zake, waar ik dan nut uit putten kan. Al dikwijls zeg ik bij
mezelven: ‘Die heeft gelijk, daar vind ik mijn voordeel in.’ Meermalen echter, hoe
roemend ook de kritiek zij, heb ik 't spijtige gevoel dat men mij misbegrepen heeft.
- En dat altemet is mijne grootste moedeloosheid.
Omdat ik u nu briefwisselend ken, is dees voor mij een vrij leutig gepraat, als het
u niet kwalijk voorkomt. De vensters hangen vol zonnegoud en 't weer is zoet en
daar kwinkeleert een tsieperend windeken.... Zoo is 't praten een vrij leutig ding.
Dat zegge 'k.
.... En lees ik in uwe beoordeeling niet dat mijne menschen soms boven hun
machte woorden uitspreken, die onmogelijk hunne woorden (van boeren) zijn
kunnen? Ja, en gelijk hebt ge. Maar duidt ge mij dat ten kwade? Ik deed het met
opzet, en wil gij, mij nu eens uw oordeel geven omtrent de uitlegging ervan, die ik
hieronder neerschrijve.
Moet de kritiek zooveel mogelijk het standspunt van den schrijver aannemen?
Beter zeg ik: de kritiek moet toch heel vast dat stands-
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punt inzien, eer 't werk mag besproken worden. Neen? Ik zeg, dees is mijn
standspunt:
Het is vooral van esthetischen aard. Ik doe tweevoudig mijn personagiën spreken:
o

1 . zooals zij, boeren, niet spreken kunnen,
o

2 . zooals zij wel spreken, in den alledaagschen gang, met vloeken en naïeve
wendingen en uitroepingen.... Ja.
Dat hebt gij wel gemerkt, en ook daarop hebt ge in een paar woorden (er over
slibberend om geen kwaad te zeggen?) de aandacht gevestigd. Het feit is, dat ik
het doe. En voor mij is 't van 't allergrootst belang, een literair middel, dat ik misschien
nog niet krachtig hanteer, maar dat zuiver intentionneel toch is, hetgeen mij à priori
vrij pleit van slordigheid of onstandvastigheid.
Ik zie nooit een man alleen, als een eenigheid daarstaande.
Ik zie hem met wat hij is ommendomme, in 't heele ambiante, daarin wegsmeltend,
in de klatering van boomen, de wiege van landerijen, de verven van 't hooge en 't
lage, 't gedoe van deuren en vensters - al wat door hem kan opgenomen worden
als blijvende perceptie. Zoodanig zie 't het zoo, in zijn geheel en al zijn detailleering,
dat ik zijn oogen noch zijn lippen zie, omdat dit voor hem geen objekt wordt - niet
waar? Gij ook en weet geen gelaatsportret van Teunis noch van Lote, tenzij door
wat er van weerstraalt in het omliggende?
Ik zie dus alzoo een man, dien 'k weergeven moet. En hier komt nu de uitlegging
van het literair middel.
Als 't gezegde van een man deel uitmaakt, als klànk, van het omliggende, dan
spreekt hij boersch.
Als 't gezegde 't gevoel vertolkt, door 't omliggende gewekt, dan spreekt hij mijne
taal, dan vertaal ik zijne woorden om schooner zijn gevoel uit te drukken.
Hij zelf zou 't onvolledig doen stellig, en misschien ook slecht doen. En nochtans
is, als een sluiting der beschrijving van het omliggende, zijne uitdrukking m.i.
esthetisch een noodig ding (overigens is die noodwendigheid niet te bespreken) zoo doe ik het, om schoon te blijven en waar te blijven.
Geef ik een voorbeeld hiervan?
'k Wil o.a. een avond beschrijven, of een feeste. Er zijn daar geluiden die meedoen
in 't algemeene, en meetoetsen op het gemoed. Dan hoor ik:

Groot Nederland. Jaargang 1

468
1)

- Goeienavond - Goedjiete - 'k Ben mijn karrewielken kwijte!.... enz.
Of 'k wil van een anderen kant, 't gevoel weergeven van den verliefden Teunis,
die alles om de blinde zoo schoone ziet, al die bloemen en die zonne.... en hij zegt
geloof ik: .... 't weer zal om uw lijf zijn zachte zoelte leggen. Dat is een vers.... niet
van Teunis, maar heelemaal toch uit het vleesch van Teunis.’
Ik acht het schrijven van den heer Teirlinck belangrijker dan mijn antwoord aan
hem, waarvan ik alleen meedeel dat het, beknopt saamgevat, hierop neerkwam:
dat een dergelijke uitlegging, hoe bevredigend ook, noodzakelijk à posteriori gegeven
wordt, en dat het voor niemand als Herman Teirlink geraden zou zijn ze als theorie
te volgen. Dat ze voor hèm de gòede theorie is, heeft hij trouwens voldingend
bewezen.

1)

Vijffrankstuk.
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Bibliografie.
Boefje.
Naar het leven verteld door M.J. BRUSSE. Rotterdam. W.L. B r u s s e . MDCCCCIII.
Van dit boekje, eenvoudig in zijn innerlijk wezen en eenvoudig in zijn uiterlijkheden,
heb ik genoten. En hier en daar overkwam mij bij de lezing een weldadige ontroering.
‘Jan was 't eerste klantje van Pro Juventute dat ik voor mijn rekening kreeg. En
met de lijst van al zijn boosdoenerijen in me zak ging ik kennis met 'm maken.’
En de heer Brusse maakte kennis met een eigenaardig jongetje uit ‘een zeurig
vale armeluisstraat’; een jongetje, dat voorbestemd schijnt om van boefje tot boef
op te groeien; een jongetje, dat liegt en steelt en treitert; een jongetje, dat op de
welwillende vraag: ‘Zal je dan niet meer stele...?’, zonder omslag antwoordt: ‘Wavvóór
niet? As ze je niet pàkke...?’ Maar Jan heeft ook goede eigenschappen, als:
gevoeligheid, openhartigheid, ja zelfs eene zekere mate van ridderlijkheid. De goede
eigenschappen van Jan wijken echter maar al te vaak voor de slechte, door de
omgeving, door den slechten omgang, door de gelegenheid, door zooveel, dat den
materiëel arme doet wortelen in zielsarmoede. Totdat de heer Brusse zich Jans lot
aantrekt en dezen bedorven knaap ‘langs lijnen van geleidelijkheid’ tracht te
verbeteren. Ten slotte wordt Jan afgeleverd aan het ‘Huis der Broeders van de
Moeder der smarten’, alwaar hij opgroeit tot een' goed mensch, een goed mensch
zonder valsche vromigheid, zonder schijnheiligheid, een goed mensch, die zijne
deugdelijke innerlijkheid behoudt en in wien de natuurlijkheid niet wordt gedood.
Prachtig geteekend is het ‘boefje’, het in den grond goedige boefje in Jan. Al
dadelijk voelt men, dat de teekening zuiver is, zonder valsche versiersels. Een schat
van menschenkennis ligt er in de karakteristiek van Jan's gemoed, waarin goed en
kwaad snel en meestal onverwacht wisselen. Goed gekarakteriseerd zijn ook Jan's
moeder en Jan's vader. De heer Brusse heeft de drie types gewetensvol
waargenomen en even gewetensvol weêrgegeven. Er komen in het boek gedeelten
voor, die sterk ontroeren, doordat de schrijver er zijn echt gevoel in heeft weten te
leggen. De heer Brusse is niet slechts een goed realist, hij is ook een goed
psycholoog. En er is liefde in zijn werk.
Tot bladzijde 204 is Boefje voortreffelijk. Verder zakt het verhaal nogal
aanmerkelijk. De laatste twee hoofdstukken, ‘Tam geworden’ en ‘In het Huis der
Broeders van de Moeder der smarten’, zijn slap in vergelijking met de vorige. Toen
Boefje tam werd, ondervond de heer Brusse als mensch eene groote mate van
zelfvoldoening, maar de kunstenaar zag zijn heerlijk type verworden en vond, als
artiest,
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blijkbaar minder genoegen in het kenschetsen van den getemden jongen dan van
het wilde, grappige, oolijke boefje.
- ‘Habbes!’ schoot ie ineens los met de echte jool weer in z'n oogen.... ‘Hè je dat
gezien?.... Nou dà's binne.... Kaik 'm saskere.... Há! en dat stomme waif laat 'm
stiekem loope.... hè je nou ooit zoo'n dood merákel gezien? O jé, 'k had 'm al zoo
làng in de smieze!’
‘Wie dan toch?’
‘Hei je dan nou niks gezien?.... hei je de kat van beneje niet zien legge loere?....
Gò, wel 'n hallef uur, nou! Bóve op 't dak had ie 't ommers al geroke.... En toe' is tie
d'r voetje voor voetje heengebeend; hè, z'n laif héélemaal uitgerek.... En toe maar
zitte wachte, zonder 'm te verroere.... Maar ie kéék wel.... 'k Begreep 't derèc! - Weet
u wel moe dat de bu'vrouw van hierover vanochend zukke lekkere, dikke schòlletjes
stong te bakke....? Nou, poessie doch netuurlijk: die lus ikke ook wel, hè?... En hij
hèt er een, hoor; èn 'n vette!... potverdikkeme nou!... de béste!... want ie stong net
klaar voor d'r man. - Vader zal ook wel da'lijk komme, moe. - De bu'vrouw zat 'r vlak
bai, moe.... ze zit er nòg.... dat luie dierazie zit zeker weer te maffe.... Ha! nou kraigt
ze 't óók in de gate.... Ja, mensch, je scholletje is de lucht ingevloge.... Kaik ze
kaike.... hà.... Smul jij maar lekkertjes, hoor poes.... Poessies màgge wel gappe....
Zàl dat waif weer kraige van d'r vent, hè?... hè moe?’... Ziedaar een tooneeltje uit het boek, dat min of meer de stelwijze van het geheele
verhaal teruggeeft. De stijl is, alweêr tot bladzijde 204, doorloopend levendig.
De schrijver is geen aanhanger van Lombroso. Op bladzijden 128/131 geeft hij
een gesprek tusschen hem en een' psychiater weêr, waaruit ik het volgende aanhaal:
‘Nee, wij kunnen constatééren, maar geen voorzienigheidje spelen, hè?
Lombroso-zelf heeft al water genoeg in z'n wijn gedaan. We kunnen alleen zeggen,
dat al die verschijnselen, elk op zich zelf en tezamen bij de meeste misdadigers
voorkomen. Maar 't omgekeerde.... 't Milieu doet zoo veel. De sterkst
gedegenereerden, die rijk zijn, komen niet tot stelen, wat? En van al die teekenen,
die ik opgenoemd heb, vind je er terug in de grootste mannen, de geleerdste bollen
van onzen tijd, en op de portretten van kranen op elk gebied in de musea. Kijk 's
rond in je eerste families, in de comedie, in de kerk.... als dat allemaal misdadigers
moesten worden?
't Milieu is voor dien jongen bovendien héél ongunstig geweest, daar op dat
armzalige hofje in die buurt met al dat rapaille; met zoo'n zenuwachtige, kijvende
moeder, en 'n suffigen vader die er bij tijd en wijlen plichtmatig opranselt met 'n riem
met 'n gesp!.... Maar de Heere bewáre hem voor een rijksopvoedingsgesticht; dat
is je reine hoogeschool voor de boeven; wat de één niet weet, leert ie wel van den
ander, en als volleerde misdadigers komen ze d'r uit. Stuur 'm naar 'n rustige
omgeving, midden op 't platteland, waar ie flink leert werken, onder secuur toezicht
- maar niet al te streng - van brave menschen. En laat 'm een vak leeren, dat ie
alleen op 't lànd en niet in de stad kan gebruiken. Want de stàd, met al die verleiding,
is de hel voor zoo'n degeneré.... Misschien dat ie dàn nog wat tot bezinking kan
komen.’
‘Dus u gelooft niet, dat die jongen per se moet verongelukken?’....
‘Per sé.... die noodlotstheorieën.... wat kunnen wij er eigenlijk nog van zèggen?
Kijk 's, uw Jan is

Groot Nederland. Jaargang 1

471
er één met 'n zwarte vlek erop, hè, da's zéker. Hij draagt 'n hoopje buskruit in zich
mee; komt ie nu nooit in de buurt van 'n vlammetje, wèl, dan hindert 't 'm niet, hè?
Maar als ie te dicht bij 'n kaarsje komt.... en er zijn voor zulke individuen zooveel
kaarsjes om aan te ontvlammen....’
Misschien wekt dat gedeelte het vermoeden in den lezer op, dat Boefje een
strekkingswerk is, zooals de laatste twee hoofdstukken, hierboven genoemd, doen
denken aan eene reclame voor ‘Pro Juventute’. Doch er is zooveel goeds in Brusse's
werk, dat men het als geheel erkentelijk aanvaardt.

Peterke's Beeldenstorm en andere dorpgeschiedenissen.
Door MARIE MARX KONING. Uitgave van C.J.A. v a n D i s h o e c k , Bussem. 1903.
De veelzijdigheid van deze schrijfster wordt overstelpend en.... bedenkelijk. Nu weêr
dorpsgeschiedenissen. Wat weet Marie Marx - Koning van het dorpsleven af? Dat
begint men zich af te vragen. En na de lezing van deze dorpsgeschiedenissen luidt
het antwoord: den buitenkant. Trouwens, alleen in de weêrgave van de gesproken
taal tracht zij de ‘locale kleur’ vast te leggen. Al het overige is rhetoriek, volgestopt
met fantastische psychologie. De schrijfster is er niet in; ze staat er buiten, wel met
een goed hart en een vriendelijk oog, maar toch op een' afstand. Kijk eens, wie er
in is, moraliseert niet gansche bladzijden achtereen.
‘Och, waarom met hem meer medelijden dan met honderden van zijn soort! Hij
is een type dat zooveel voorkomt, een type dier arme, hongerende kinderen, niet
alleen hongerend naar het lekkerder eten, de betere kleeding die wij hebben, maar
ook meestal onbewust, somtijds bewust, hongerend naar levensgenot, naar
levensmooi....
Zie, wij lezen, gezeten in een gemakkelijken stoel, gezeten bij 't vuur, over “het
volk” zooals een kostschool-jufje leest in haar schoolboek van “de menscheneters”,
die, o! zoo ver uit haar buurt zijn gelukkig; en heel ver van Pa en Ma ook; en van
de zusjes ook, goddank! Wij lezen, zeg ik, in een gemakkelijken stoel gezeten, bij
een warm vuurtje en een heldere lamp - neen, de kap een beetje zóó, zoo valt 't
licht beter - van “het volk”, van het brutale, gemeene, ons hatende volk, dat zoo ver
van ons afstaat; en we omringen ons met een toovercirkel die hen van ons afhoudt,
om toch vooral niet in aanraking te komen met hun ruwheid. En zoo we door
noodzakelijkheid, ambtsbezigheden of zoogenaamde philantropie gedreven, iets
nader tot hen moeten komen, dan nog valt die toovercirkel niet weg. Wij, we spreken
nederbuigend, och! met zooveel goedheidsvertoon tot hen. We willen wel liefjes
zijn! En zij, ze beproeven hun toon, hun manieren wat netter te maken dan
gewoonlijk, of ze zich schamen in ons bijzijn over hun onbeschaafdheid. Maar in
waarheid haten ze ons, zooals de mismaakte den schoongevormde moet haten:
met machtelooze woede: een woede te feller omdat ze machteloos is tegenover
een beetje geld, en een beetje met geld gekochte beschaving. Begeef u onder hen,
ge zult gemeenheid, vuile beestachtigheid vinden en uw “liefjes-doen” en uw
“aalmoezen” zullen met ondank beloond worden. Maar ge zult het vergeven.
Aanschouw, neen gevòèl die levens, denk u er in, en ge zult vergeven. Denk, hoe
gij u zoudt voelen, als ge, met hard werken maar even genoeg verdienend om in
gezonde dagen uzelf en uw gezin te onderhouden, ziek geworden en dus buiten
werk en verdienste, een net gekleed jufje binnen zaagt komen,
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dat wel wat van haar overvloed wilde afstaan, om u juist genoeg te geven dat ge
uren verder leven kondt, opdat het gesjouw dóór zou kunnen gaan, ál maar door.
Zoudt ge dan dat jufje zoo erg liefhebben? Of zoudt ge het benijden, benijden met
al de ruwe, dierlijke kracht die dan in u zou zijn, zoodat ge, wel wetende nog te
moeten danken, inwendig vervloekte de onrechtvaardigheid die háár rijk maakte,
opdat ze u met haar aalmoezen zou kunnen vernederen?
Ge zult echter, zoo ge u onder hen begeeft, ook op vuilnishoopen bloemen vinden,
even schoon, zoo niet schooner dan in de kweekkassen der beschaving. Helaas,
die arme bloemen! ze kwijnen meestal uit gebrek aan licht en lucht, ze dorren vaak
in een verpeste atmosfeer van armoe, onkunde, vuilheid en laag genot, vóór ze tot
vollen bloei geraken. En ze groeien meestal zoo in 't donker, dat onze aan licht
gewende oogen ze niet zien, vooral omdat ze groeien op een plaats waar we niet
verwachten.’
Daar is veel waars in en er blijkt het beminnelijke gemoed, het goede, liefderijke
hart der schrijfster uit. Maar de stijl is er een uit verhandelingetjes en tractaatjes, en
de beschouwing is, in dien vorm - een preekvorm -, in novellistiek ten eenenmale
misplaatst.
In elke der dorpsgeschiedenissen, vijf in getal, is iets van dat preekerige terug te
vinden. Dat is zeer hinderlijk, althans uit een oogpunt van kunst beschouwd.
Ook uit anderen hoofde staat deze bundel beneden het gemiddeld kunnen van
Marie Marx-Koning. Zij beweegt zich niet op een terrein, dat haar gemeenzaam is,
weifelt daardoor, heeft geen vasten toets. De bruutheid van zoo menigen
dorpsbewoner overmachtigt haar, en de kenschetsing van die bruutheid is
oppervlakkig en zwak. En daartusschendoor altijd, in alle vijf geschiedenissen, de
duidelijk opzettelijke toepassing van: ‘Ge zult echter, zoo ge u onder hen begeeft,
ook op vuilnishoopen bloemen vinden, even schoon, zoo niet schooner dan in de
kweekkassen der beschaving.’ Nu is het zoeken van bloemen een heel goed werk,
maar mij komt het voor, dat de schrijfster niet zelden maar fantaseerde, ze gevonden
te hebben. Wel zoû deze fantasie op zichzelf weêr goed werk kunnen zijn, doch
waar het klaarblijkelijk de bedoeling der schrijfster is, realiteit te geven, aanvaarden
wij hare fantasie, hoe goedertieren ze ook van aard is, niet als realiteit. Ik geloof
stellig, dat de sprookjesdichteres in Marie Marx-Koning haar in deze
dorpsgeschiedenissen af en toe leelijke parten heeft gespeeld.
Aan het slot van ‘Een leven’ verzekert zij, dat zij geschreid heeft. Mij zijn de oogen
droog gebleven. Daarentegen hebben hare sprookjes mij wèl tot tranens toe ontroerd.
‘Un très-petit nombre d'artistes ont traité avec un grand succes tous les genres.’
K.
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Dionyzos.
Door Louis Couperus.
IV.
Geleidelijk verwelkten de hemelen, verwelkte het azuur tot donker violet van viooltjes,
den geheelen binnenluchtkoepel overwazend; hier en daar prikten de eerste sterren,
en daar de maan nog wassende was, en al begon te zilverspiegelen in de
meergladde zee, was het niet noodig toortsen te ontsteken: Selene glimlachte neêr
zusterlijk zacht en welwillend op den gewichtigen vooravond van Dionyzos' eersten
reisnacht. Als in een legerkamp was, na lange en volledige siesta, een blijde
beweging begonnen in de beemden en bosschen van Nyza. En Dionyzos, éven
weemoedig, lachte toch nog, toen hij zeide:
- Vaarwel, o lieflijke oorden, waar ik leefde mijn kinderjaren! Nyza, waar hoed- en
enkelgevleugelde Hermes mij bracht na mijn tweede wondergeboorte uit Zeus' dij,
om mij in je handen, o nymfen, o voedsters, veilig te leggen voor de lagen van Hera,
wie Zeus strengelijk verbood Nyza's bergenkling te overschrijden! Vaarwel, o weiden
vol anemonen, waarop daalden de waardige Muzen neêr, mij nemende in haar
midden, reidans om mij wevende, met zang en harmonischen klank van snaren,
die regelmatig de gouden cymbelslag onderbrak! Het uur is gekomen, dat de wereld
zich opent, en zijn taak Dionyzos toelacht! O, nymfen, o voedsters, niet éene van
je allen, die te Nyza achterblijft! Verlaten voor langen tijd zullen de weiden zich
strekken, en zullen de wouden schaduwen en zal de zee spiegelglad liggen tusschen
enge bergkling. Maar de wingerd, die ik er zelve plantte, zal tot den herfst toe zwellen
van vreugde, en, eerst schuchter, later vertrouwder, zullen herders en landbouwers
komen tot deze plaats
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en Dionyzos' eigene trossen plukken in blijden wellust en nieuw genot! Vaarwel, o
lieflijke oorden! Dionyzos' wagen staat klaar en vier saters zullen mennen de lynxen,
aan sterke ranken van veil, en zijn leger van faunen heft hoog de omslingerde
pijnappelroeden, en ikzelve, hier, breek mij af dezen langen agavebloemensteel,
opdat hij mij schepter en wapen zij en in Dionyzos' hand verschrikkelijk worde! O,
wellust, wie ons volgt, maar wee, wie ons weêrstaat.... Nu op, op, gij allen, die
Dionyzos zult volgen op zijn overwinningstocht door de wereld!
Er stormde een luid gejuich, maar toch was er geen uitgelatenheid onder de
talrijke troepen van Dionyzos, alsof, hoe glimlachend ook, een ernst nadenken deed,
dien vooravond van den strijd. Dionyzos was in zijn wagen gestegen, die hem de
ijverige faunen hadden vervaardigd, en vier saters menden de lynxen, nijdig als
katers, met uitstaande snorrebaarden. En achter hem vloeide het na van nymfen
en Panszonen en van zoo vele wezens der wouden, en zelfs van enkele menschelijke
stervelingen, die zich, als Dafnis, reeds gevoegd hadden bij den stoet, den thiazos
van den god. Ieder droeg er den thyrs, en ieder, voor het laatst, had zich zware
trossen geplukt van den wonderwingerd van Nyza, om vreugde te hebben dien
nacht der reize. Maar plotseling barstte een schateren uit en ging door de gelederen
als een heerlijke stormwind, omdat Silenos, met vele woorden van aansporen tot
voorzichtigheid en omzien, zich hijschen liet op een witten ezel, die hem de saters
gevonden hadden. Hij liet zich hijschen, en rondom hem lachten, blank en verleidelijk,
de nymfen van Nyza, de blijde voedsters van Dionyzos. Omdat de nacht frisch was
van waaiende zeekoelte, hadden zij allen, de nymfen van Nyza, zich gespikkelde
vellen van beesten omgeslagen, die hingen over hare schouders en heupen, met
de levenloosheid der bengelende koppen en slappe pooten neêr, en om hare slapen
hadden gestrengeld zij zich ranken van wijnlof, met aan de ooren groote trossen,
en hare blanke jeugd van blonde en blauwoogige nymfen, hare lieflijke zachtheid
van naakte nymfen, glimlachend als spelende kinderen, verbarbaarschten zich
vreemd in warreling der ranken, tusschen de trosversierselen, heur slapen purper
omprangend, en in de ruigte der beestenvellen of zij half nymf, half tijgerkat plotseling
zich herschapen hadden. Tusschen haar aller vroolijkheid en schertsenden spot
bereed Silenos zijn blanken ezel nu,
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kwinkslag gevende op kwinkslag, en hij haalde Dionyzos ter zijde in. Faun, ter
andere, bereed een getemden leeuw, wien hij de hijgende flanken met de hielen
spoorde. En het nachtwoud kraakte en ritselde van den stoet, die zich in beweging
zette. Uit de zwarte schaduw der steeneiken ging het met rustigen tred van
schrijdende dieren, in toom gehouden, en van paden tredende hoeven der
trappelende saters, langs de boorden van de zee, de bergen te gemoet. De weiden
strekten zich wijder, de gesloten zee openbaarde zich plotseling tusschen de
wijkende kapen, het woud bleef als schaduw achter, de vlakte strekte in de
sneeuwblankte der maan zich wijd als een witte woestijn, vaag van velden, en als
zonder horizon wegtintelend in de klare lucht zelve. Het was heel wijd, heel ruim en
heel licht. En de wijde vlakte, onmerkbaar eerst, steeg en deinde naar boven; de
zee viel lager weg, opende zich geheel, en het gebergte, als een nachtviolette wal,
kartelde zijn rotsscherpe silhouet, uitgeknipt en zigzaggelend aan in de klaarte.
Dionyzos steeg op. Pad was er niet, maar de saters, trappelend met bijna dansende
voeten, traden het pad in wat struikgewas warrelde laag, altijd verschoonende de
blondere granen, moederlijke Demeter ter wille. Zoo naderde de stoet het gebergte
en slingerde de rotskam op, in rustige blijde reize. Soms brulde luider een tijger of
ander wild beest, soms schaterden-uit de nymfen, of kakelde, kwinkslagend, Silenos
onvermoeid; soms danste heftiger de voorhoede der saters van vreugde te voren,
maar Dionyzos bleef glimlachend ernstig, Faun op zijn leeuw hem ter zijde, ernstig
glimlachend als hij. En hoewel vreugde er was en vertrouwen in de gelederen van
het vreugdeleger, was er hier en daar wantrouwen wel, om zoo groot voornemen
en wellicht driestheid van een veldheer, die een knaap nog was, vrouwelijk week
de leden gebootst in de teederheden van het mollige vleesch, knapeveldheer,
gewapend slechts met agavebloemesteel, en wie zoo groote schare van nymfen
haast gedachteloos volgde.
Zoû Dionyzos verwinnen, nu hij den strijd aanbond tegen al wat in de wereld
somber zoû zijn; zoû Dionyzos de wereld verwinnen...?
Maar zij, die zoo dachten, behoefden slechts een druif, een enkele, van hun
nachtvoorraad te snoepen, om zich plots te voelen verblijden, en nu te weten, dat
wie zoo heerlijke vreugde kon geven, ook de sombere wereld overwinnen zoû. En
al hooger
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steeg de stoet. Nu ging de stoet het gebergte over, op de uiterste kam, en schaduwde
tegen den nacht aan, als een wondere optocht, waarheen in den Nàcht-Olympos
de gewekte goden nieuwsgierig heen zagen. Doelbewust trok de stoet voorbij, uren,
uren lang. De pijnappelroeden geheven teekenden over de bergkam een woud van
bewegende lansstokken uit, sidderende in het licht van de maan. De getemde dieren
brulden, maar schreden gewillig. En uren, uren lang trok de stoet voorbij, doelbewust.
Al opende half de oostelijke poort zich, om Eos uit te laten, toen de laatste
volgelingen van den blijden Dionyzos aan de helling der steile bergkam pas
verdwenen in daling van spleten. En toen de morgen, zonnegoud dadelijk, rozigde
over de zee, lag Nyza en haar woud en haar vlakte, van Dionyzos verlaten, in
vreemde door de vogelen nauw gestoorde eenzaamheid achter, in betooverde stilte
vreemd, tot de landbouwers en herders dien morgen, nieuwsgierig, aanslopen en
zagen den wonderwingerd, en ervan plukten en dronken, en den wijnstok
voortplantten, overal.
Nu dien morgen ontwaakte in zijn paleis de beheerscher van Ikaria, koning Ikarios,
werd hem dadelijk een bode voorgevoerd, die hem zeide:
- Heer, schrikverwekkende tijding, helaas, deel ik u mede; de morgen rijst op over
een dag van onheil, zeer zeker. Want dezen nacht naderde over het gebergte een
onafzienbare vijandelijke strijdmacht de grenzen van uw rijk, en tot ontzetting der
naar alle zijden vluchtende bevolking naderen die barbaarsche horden de poorten
van uw stad. Tijd zal het nauwelijks zijn, Heer, uw leger te verzamelen en den vijand
te gemoet te trekken.
Toen zeide, terwijl weeklaagde rondom hem het toestroomende volk, de
beheerscher van Ikaria:
- In steê van wanhoop, o Bode, meen ik vreugde te mogen koesteren om wat gij
mij mededeeldt. Oude voorspellingen kondigen aan voor Ikaria een nieuwen god,
die ons een nieuwe vreugde zal geven; wellicht is het aantijgende leger, het leger
des gods van vreugde. Zoû ik hem niet welkom heeten? Is er zoo veel vreugde door
de oude goden gesprenkeld over mijn rijk? Heerschten niet pest en hongersnood
gedurende lange tijden, en schaduwde niet als een wolk somberheid over mijn
onderdanen? Demeter wendde zich van ons, onze granen verschroeiden zwart.
Geheimzinnige winden voerden ziekten aan, en het onheil regende neêr. Sinds
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langen tijd scheen de lucht mij niet blauw meer, ook al boorde zij zich diep azuur.
Nu.... zie, de lucht is blauw! Er zweeft als een glimlach over Ikaria! O, gij, edele
grijsaards, gaat te gemoet, wie komt! Vrouwen en maagden, neemt palmen en
myrtetakken ter hand, en wuift van verre het welkom tegen.... Ik weet niet waarom
ik heradem, en waarom ik geen vreeze voed! Goud is de morgen en vroolijk! Sinds
lang was de morgen zoo vroolijk niet en sinds lang niet zoo goud van vreugde. Gij
allen, mijn volk, hebt vrede en weeklaagt niet meer! Het IS de nieuwe god, die
aankomt en ons zijn nieuwe vreugde biedt!
Zoo riep de beheerscher Ikaria's, en omdat het volk hem zeer lief had, slaakte
het zijn weeklacht, liet zakken de armen en zamelde rond hem, vertrouwend. O, het
ellendige volk, de ellendige onderdanen Ikarios'.... gegroefd van ziekte was hun
wang, geribd van magerte de pijnlijke borstkas, van armoede gerafeld hingen
onsierlijk de vodden en het rag om hun leden. Zelfs zóo scheen de waardige
heerscher, mager van wang en van borstkas, hol van oog, en zijn mantel was niet
meer mooi, en van zijn staf was het goud dun gesleten. Rondom hem wachtte het
volk, en zij spiedden allen uit. En plots zagen zij naderen, terug, de palmtakken en
myrtetwijgen, naderen de edele grijsaards en achter hen stuwde, als een stroom,
het vreemde leger aan, de pijnappelstaven omhoog. Een geruisch gonsde, als een
stormwind door woud. Plots, schel, pepen honderde fluiten. Het leger naderde met
muziek en met dans, de jonge veldheer voor: een lachende knaap, heerlijk naakt,
gezeten in een kar, die nijdige lynxen trokken, als katers, met snorrebaarden. Daar
steeg de veldheer uit, met een dartelen sprong, een blijden jongen gelijk. En hij liep
toe op den ouden Ikarios, die van verbazing de armen ophief.
- Ben jij de nieuwe god? vroeg de beheerscher Ikarios. De nieuwe god, dien de
voorspellingen kondigen aan?
- Ik ben Dionyzos! riep Dionyzos jubelend uit zijn naam; en zie, hier zijn druiven,
en ik kom brengen de purperen vreugde! Beheerscher van Ikaria, Dionyzos opent
de armen, en wil je drukken aan zijn hart! Oude koning, ik ben blij, want ik kom de
vreugde brengen! Weet, oude koning, dat razernij mij bevangt en allen, die mij
volgen, om wie mij niet blijde ontvangt, maar weet ook, dat niets dan vreugde, jeugd,
wellust en zaligheid zal zijn aan allen, die mij blijde ontvangen! Kies, Ikarios, tusschen
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mijn woede en mijn vreugde, en kies voor allen de uwen!
Terwijl de god en de koning zoo spraken, juichten de faunen het volk toe:
- Hij is de zoon van Zeus! Hij is de zoon van Semele, die verblaakte in Zeus'
blakenden gloed! Hij is de god der vreugde! Eert hem, eert Dionyzos! Plukt de
vreugde, die wij u bieden! Hier zijn de trossen! Voor allen zijn er purperen trossen....
Maar tusschen het volks- en faunenrumoer riep Ikarios uit:
- O Dionyzos, o zoon van Zeus, zoû ik je niet blijde ontvangen? Was er dan zoo
vele vreugde in Ikaria, dat ik kan zeggen: ga, Dionyzos, een anderen weg? En dat
ik niet dankbaar zoû zijn voor de nieuwe vreugde, de purperen vreugde der zwellende
trossen? Ik ben oud, Dionyzos, en hier, mijn vorstin is oud, en ziek zijn wij beiden,
en ziek zijn ook velen van mijn volk, en somber zijn wij na herinnering grauw aan
pest en aan hongersnood.... O Dionyzos, zoû ik je niet blijde ontvangen? Maar
Dionyzos, ik open mijn armen, als een nederige vader, o zoon van Zeus! Maar
Dionyzos, ik ben je eeuwig en innig dankbaar, en mijn tranen van blijdschap vloeien
mijn half blinde oogen uit, alleen omdat ik je zie, zoo mooi, zoo jong, zoo heerlijk,
zoo blij, zoo stralend en goddelijk!
- Ikarios! riep Dionyzos. Dan omhels ik je als een stralende zoon, die, rijk aan
schatten, een armen vader komt geven van wat hij won door zijn vlijtigen arbeid.
Het wonder gebeure.... Ikarios, zie!!
En Dionyzos strekte zijn agavesteel uit in de richting van het verweerde paleis.
Er beefde lichtelijk de aarde en de aarde spleet open en het bruischte uit de opene
spleet. Toen ook wankelde het paleis op zijn vervallene zuilen, en het dak dreigde
te storten in een. Maar staan bleef Ikarios' woning en een wonderwingerd wies op
in een oogwenk, zijn knoestigen stam schietende snel uit de spleet. Knoestig rekten
de knoopige takken zich uit langs de wanden van het paleis, de ranken omwingerden
geveldriehoek en dak, de ranken omwingerden de zuilen met breedbladig festoen,
en de zware trossen zwollen te voorschijn. Eén groot druivenprieel herschiep zich
het oude paleis. En de faunen gaven het voorbeeld, en zij klommen op, en zij plukten
de trossen af, en wierpen ze in de handen des gretigen volks. Des konings fanfaren
bliezen
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maar de fluiten der saters en Panszonen schaterden uit, overklaterd door Dionyzos'
stem:
- O beheerscher Ikarios, o gij allen van Ikaria, weest blijde, weest blijde, dat gij
de vreugde aanvaardt! Niet heerschen meer pest en hongersnood, alleen heerscht
Dionyzos' vreugde! O ellendig volk van Ikaria, wees vroolijk, wees vroolijk altijd! En
opdat je vooral dezen dag vroolijk zult zijn, zal ik doen wat ik kan: je voor dézen dag
allen drinken laten uit mijn eigen drinkschaal, zie hier: groote, diepe, ronde beker,
waaruit je allen, o oude koning, o oude koningin, o arme en zieke Ikariërs, o blinden,
o kreupelen, melaatschen, o armen en somberen en kermenden, zult drinken den
weldadigen most van mijn druiven, geknepen door mijn eigen vingers, zult drinken
jeugd en schoonheid, gezondheid en stralend gezicht, vluggen gang, blanke
lichaamstint, weelde, helderheid, lach! Weest vroolijk vooral dezen dag! Koning,
wees jong en mooi, en heb nòg eens lief je koningin, jong en mooi; nauwelijks
genezen pestlijders, hebt krachtige lenige leden en worstelt met elkaâr in het perk;
kreupelen, loopt met elkaâr om het hardst; blinden, ziet tot diep in het diepe azuur,
en tot ver over de lachende zee; gij allen, weest rijk, hebt vreugde, geniet! O, geniet
allen dezen dag, vooral. Eeuwig zijn niet mijn gaven, maar de tijdelijke vreugde, die
ik je geven kan, geniet; en morgen zal je wel oud weêr zijn en niet meer rijk, o ouden
en armen, maar zalige herinnering des te meer zal je doen glimlachen dankbaar bij
de gedachte aan Dionyzos, die vèr dan zal zijn: het wonder.... het wonder gebeure!
En Dionyzos, zich slingerend op Ampelos' schouder, opdat hij hoog troonde boven
de menigte, lachende en dartel, zwaaide langzaam rond zijn agavesteel. En het
wonder.... het wonder gebeurde.... Plotseling was ieder jong, gezond, krachtig van
leden en vroolijk! De koning verjeugdigd omhelsde zijn blozende koningin; oude
bedelaars waren jeugdige athleten; al wie oud was werd jong, al wie leelijk mooi, al
wie ziek gezond! Om alle huizen rankte de wingerd, en de blijde landbouwers plukten
er stokken af, en geleid door fluitende zoontjes Pans, en geleid door blij trappelende
saters, verspreidden zij zich in alle gunstige richtingen, zochten àlle gunstige
richtingen op, plantten overal Dionyzos' wijnstok. O, hoe tevreden was de god, terwijl
hij zijn drinkschaal bood aan den nu jeugdigen koning Ikarios, aan zijne

Groot Nederland. Jaargang 1

480
jeugdige koningin! Op het land, in de stad en het paleis, was vreugde, was feest,
was genot! Plotseling lachte het leven. De nymfen, hand aan hand, slingerden zich
door de stad en alle vrouwen deden haar na, vertuitten zich met wijnlof het haar,
trossen aan de ooren, sloegen het beestenvel om schouders en heupen, en zwaaiden
de pijnappelroè. Alle oogen glinsterden in den vreugdemorgen. Armen grepen elkaâr,
van most gepurperde lippen zochten elkander: schuchtere liefde zocht schaduw
der wouden, of liever loovergeheim nog van wingerd. Plotseling juichte het leven!
O, hoe tevreden was Dionyzos om verwinning zoo heerlijk, en zonder zweem van
smart en van pijn voor wie ook, omdat zij allen zijn vreugde wilden. Wèl hem, die
hem de armen open ontving; wee, wie zijn gaven hem weigerde!
Nu rende Faun met hem op den schouder gezeten door de stad, en zij riepen
hem uit: Dionyzos! Dionyzos, dank! Hij wuifde de hand, hij schaterde! Hij wierp hun
zijn kushanden toe. Hij wierp hun trossen toe. Zij vingen ze op in de gretige palmen.
En het was de nieuwe wellust overal. In de velden gebeurde het wonder, en Dionyzos
schaterde er van blijdschap om. Overal plantten de nieuwe wijnbouwers de stokken
van den wonderwingerd, en de ranken schoten weelderig uit, en de faunen namen
de ranken lang en leidden ze als feestfestoenen van lagen boom tot lagen boom,
van wilg tot populiertje, en van berkje tot abeel, en tusschen Demeters armelijke
velden festoenden de feestranken blijde, als was haar geheele veld éen enkele
feesthal geworden, door het welvend azuur overbogen. En Dionyzos, meêlijdend
om de schrale gewassen, niet door Demeter geacht, riep uit:
- O Demeter, o moederlijke zuster, o Demeter, die ik liefheb en acht! Waarom
hebt ge in smart om Persefone van Ikaria uw blik afgewend? Kom, o blonde Demeter,
en glimlach over zóó schrale aren, en zij zullen zwellen in dien nieuwen zonneschijn!
O Demeter, meng uw goud met mijn purper, als ik morgen ver van Ikaria ben!
En het blijde volk herhaalde Dionyzos' bede, en het stroomde in Demeters
heiligdom. Geen middagrust was er dien blijden dag. De vreugde vierde dien morgen
niet uit. De nieuwe jeugd overal verlustigde ook in de brandendste uren.
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V.
Over de landen spreidde de mare van de komst van den blijden god, en boden,
snelvoetig, liepen toe naar het paleis van koning Minyas, beheerscher van
Orchomenos, en riepen:
- Heer, schrikwekkende tijding, helaas, deel ik mede: de morgen rijst op over een
dag van onheil, zeer zeker. Want dezen nacht naderde over het gebergte een
onafzienbare vijandelijke strijdmacht de grenzen van uw rijk, en tot ontzetting der
in alle zijden vluchtende bevolking, naderen die barbaarsche horden de poorten
van uw stad. Tijd zal het nauwelijks zijn, Heer, uw leger te verzamelen en den vijand
te gemoet te trekken.
Toen zeide, terwijl weeklaagde rondom hem het toestroomende volk, de
beheerscher van Orchomenos:
- Nooit zullen wij dulden, dat wie ook, nieuwe veldheer of vreemde god, zich met
zijn barbaarsche horde dringe in onze bezitting, en onzen rustigen ernst verstore.
Wij roepen dus ten snelste op de scharen van onze dapperen om den indringer te
gemoet te treden, en te jagen ver over de grenzen des rijks.
En, inderdaad, ten spoedigste, verzamelden zich rondom den fronsenden Minyas
de dappere scharen der krijgers. En als een bewegende wal van ronde schilden,
die blikkerden, waarboven spietsten de lansen bliksemend, ging, koperen kracht,
Minyas' leger Dionyzos te moet. De god, in den bewolkten dag, zag van verre het
leger toch naderen, heel snel: de blikkering der schilden, de bliksems der lansen,
dof, in het sombere morgenlicht. En zijn saters riepen het naderende leger toe:
- Hij is de zoon van Zeus! Hij is de zoon van Semele, die verblaakte in Zeus'
blakenden gloed! Hij is de god der vreugde! Eert hem, eert Dionyzos! Plukt de
vreugde, die wij u bieden! Hier zijn de trossen! Voor àllen zijn er purperen trossen!
En dansende de trossen heffende, naderden de saters Minyas' in zwaar brons
gewapende strijdmacht. Om zóó vreemde vreugde vijandelijk, en zoo ongekend
reuzig ooft, dat zeker krijgslist beduidde, aarzelden de krijgers hun pijlen te schieten,
of hun lange lans drillend te heffen, vooral toen heel helder de stem van den god
zelven plots klonk:
- O Minyas, waarom somber als de lucht van den morgen
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zelve, fronst zich uw voorhoofd, onder den blits van uw helm en uw zwarte pluim,
die er donker wuift? Waarom treedt gij mij te gemoet met zwaar gewapende
legerschare, of is het alleen om mij te heffen in zege, op uw blikkerende schilden,
en mij in thyrsen uw lansen veranderen te doen? Wilt ge, dat ik op uw schilden
blikkerend mijn faunen beveel druiven te stapelen als op schalen breed; wilt ge uw
helmen ophouden en er uit drinken bedwelming van mijn nieuwe vreugde; wilt ge,
dat op een enkelen wenk van mijn agavebloemesteel een wonderwingerd uit den
splijtenden grond schiete, tusschen ons beider machten, en ik u toon, dat IK de
machtigste ben?
Maar, achterdochtig, en fronsend de brauwen, onder den blits van zijn helm en
wuiving van zwarte pluim, antwoordde Minyas niet, de beheerscher van Orchomenos,
den goddelijken Dionyzos; en zijn boogschutters schoten de pijlen af naar de
dansende saters en troffen hen, tot het gehuil der woeste bokspooten opsteeg
pijnklagend, en hun bloed vloeide, te zamen met het bloed der druiven. Een razernij
beving Dionyzos. Hij stortte zich uit zijn wagen, hij slingerde zich op Ampelos'
schouder, en, onherkenbaar plots, was hij verschrikkelijk. Die hem volgden, staarden
hem allen aan. Zijn lachend week knapegezicht was bleek vertrokken in een strakken
tragischen maskergrijns wreed, zijn bronsblonde lokken stonden kronkelend overeind,
gelijk aan Meduza's serpenten, huiverend rondom zijn hoofd. Zijn viooloogen, hard
als staal, staarden Minyas toe, en zijn anders altijd lachende lippen, blozend van
wellust-verlangen, vertrokken tot een tronie zijn gansche gelaat, en hij krijschte,
schuimend, onverstaanbaren klank. Een rilling voer zichtbaar zijn lichaam langs,
als een koorts, die hem liep over de leden. Zijn aderen zwollen aan zijn heerlijke
lichaam, en zijn vingers krampten als tijgerklauwen. Nu brullend als een dier, spoorde
hij Faun, zijn liefsten vriend, wreed den hiel in de flanken, maar niet vertoornde
Faun, en snelde lastdier-gewillig, voort met den razenden god. En allen, die hem
volgden, den god Dionyzos in razernij - saters en faunen op panthers en leeuwen,
de nymfen van Nyza, bakchanten-herschapen, de stervelingen, Dafnis, Eole,
Panszonen groot en klein, - allen, die Dionyzos volgden, stak zijn eigen razernij
goddelijk aan, zelfs meêsleurende Silenos op witten ezel, die balkte tusschen
tijgerkatten, den wijsgeer en meester, dronken en razend om wie zijn goddelijken
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leerling weêrstond! En eene zelfde razernij gaf allen een zoo plots goddelijken
kracht, nu zij zich stortten op Minyas' krijgers, dat de wal van koperen schilden
beefde, en verbrak onder den aanval, en dat naar alle zijden vervluchtten, verflitsten
de koperen lansen. De saters, schuimbekkend als beesten wild, wierpen zich op
de vluchtende krijgers, sloegen hun de klauwnagels in de oogen, en in het lillende
vleesch, verscheurden krijschend de lichamen en hitsten hun leeuwen en panthers
aan, die zich wierpen op wie poogden te vluchten. Krijschend onder de sombere
lucht van wolken grauw, waartusschen zagen de goden neêr, omringden de
beestevel-omkleedene Bassariden, de bakchanten razend, nymfen van Nyza,
Minyas' eigen lijfwacht, niet achtende pijlsteek of bijlhouw, en hare wreede woede,
huilende, dansende, omcirkelde geheel die keur van krijgers, in wie zij de nagels
sloegen. Zij waren geen nymfen meer. Zij waren tijgerinnen en tijgerkatten. Zeus,
vertoornd om wie zijn zoon weêrstond, verzamelde donker de wolken, slingerde zijn
bliksem, en de donder rolde de hemelen door; de goden, bevende bang, verwijderden
zich vol eerbied van den oppergod, vader van Dionyzos: fronsend in wolken bleef
Zeus alleen, neêrzien op Minyas in toorn. En plots zag hij dit: Dionyzos, zijn zoon,
onherkenbaar de mooie knaap in razernij, zich werpen op Minyas zelve: zooals een
leeuw zich werpt op een stier, hem in den nek breed en de schoften zwaar zonder
aarzeling de klauwen slaan, verscheurens gereed. Dionyzos, als een wilde leeuw,
brulde, en sloeg de nagels in Minyas' oogen. De koning slaakte éen onmenschelijken
kreet en was blind. Maar niet was Dionyzos tevreden, en hij riep:
- Minyas, die mij weêrstond, blinde Minyas, nooit heb je goed gezien! Want altijd
dacht je jezelven een man en een vorst, maar verblind was je al, voor IK je verblindde,
want je bent altijd een wijnstok geweest!! Minyas, Minyas, zie nu?? Poog dan te
zien! Zijn je beenen geen wijnstokken twee? Is je tors niet een tros, en zijn je armen
niet knoestige ranken? Druipt de most je niet uit de oogenholten, als mijn versmade
wijn vloeit uit diepe schalen?! Minyas, ben je een man? Minyas, ben je een koning
en beheerscher van Orchomenos? Of ben je een wijnstok? Ben je een wijnstok?
Wacht, persen zal Dionyzos je uit!
En krijschend wierp ten tweede male Dionyzos zich op den vorst, sloeg hem de
nagels in het lillende vleesch.
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- Zie!! riep Dionyzos in zege. Zie nu, poog nu te zien! Je druipt wijn uit overal! O,
overdadige wijnstok!
Onder den aanval van den razenden god, werd waanzinnig de ongelukkige vorst.
- Een wijnstok? Ben ik een wijnstok? riep hij uit. O, Dionyzos, ben ik een wijnstok?
Zijn al mijn krijgers dan wijnstokken ook? Een bijl, een bijl! Hier houw ik ze af, de
wijnstokken van Dionyzos, opdat ik ze plante in mijn rijk!
En, blind, in stroomend bloed, sloeg hij met de bijl woest in het rond, en doodde
hij zijn eigen krijgers....
Nog fronste Zeus, alleen, toornig in wolken, en hij wierp zijn bliksem voor zich uit,
en de donder rolde de hemelen door....
Maar bij Minyas' lijk ontwaakte uit razernij Dionyzos, en riep snikkend:
- O, rampzalige, waarom niet de vreugde aanvaard!
-------------------

VI.
Dien avond, over de heuvelen, en hooger over de bergen, sneeuwbedekt, onder
den wolkenden hemel, waardoor heen vaarde, als een witte boot, der maan snel
schietende sikkel, zwierden, lange rij, hand aan hand, de menaden na Dionyzos'
zege; en van af het slagveld, zagen Minyas' krijgers, die er lagen gewond en vergeten
en kermend, schimmig de verschrikkelijke vrouwen dansen voorbij op de lucht,
zagen zij roode vlammende toortsen, en hoorden zij haar schaterende lachen. Nu
steunden de gewonde krijgers met den elleboog op de ronde schilden, en tuurden
zij, brekend de blikken, naar den verren dans en het feest daarboven, dat festoende
over den heuvelenkling, en rankte hooger de bergkam op. Somber in den feestnacht
klonk der leeuwen gebrul, en een ezel balkte, belachelijk....
Weeklaagden in pijn de strijders, stervende en bloedende uit, want verscheurd
en gereten met nagels hadden de nymfen hen, en met klauwen de panthers en
leeuwen, en met thyrsen en met agavesteelen hadden hen onmeêdoogend
gegeeseld de saters, en het zware brons van hun helmen en schilden en speeren
en lansen had niets vermocht tegen de woede van de wezens des wouds, volgelingen
des machtigen Dionyzos'! Nu vierde de god daarboven, over heuvelkling, over
bergkam, zijn zege, en de menaden zwier-
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den.... Maar wie gingen over het slagveld heen, waar Minyas' strijders lagen
vergeten? Waren het roofzieke dieven, die den stervenden kleinood ontrukten en
sieraad, dat zij zich bukten over de lichamen?
- Zijn het roofzieke dieven, Lykurgos? vroeg Pentheus zijn vriend, terwijl hij in zijn
armen te sterven lag, uit zwaar gereten borst bloedende. En willen zij den stervenden
afrukken.... kleinood en sieraad.... dat zij zich bukken over de lichamen?
- Zijn het medekrijgers, Pentheus, die ons zoeken om ons op hun schild te tillen
en naar hun tenten ter verpleging te voeren....
- Niet schijnen zij, die daar dwalend gaan over het slagveld, en over de
verslagenen bukken, mij boos van aard, en eerder weldadig van doen....
- Nu naderen ons er twee....
- Wie naderen ons, Lykurgos en Pentheus, dwalende over het slagveld en wie
bukken nu over ons?
- Wij zijn de faunen van Dionyzos, klonken aan hun oor zachte stemmen; en de
god beval ons te treden tusschen je allen, verslagenen, en je te laven de veege
monden, en zoo mogelijk je te genezen je wonden, en je te behouden voor het
vroolijke lachende leven, want Dionyzos is weldadig aan àllen, die aannemen zijn
vreugde en het nieuwe genot, en verschrikkelijk is hij alleen, wie, somber, hem
tegenstreeft.... Wij zijn de faunen van Dionyzos,.... en zie hier, Lykurgos en Pentheus,
edele vrienden twee, samenstrijders in den bloedigen krijg, wie leeuwen en saters
en razende nymfen hebben gereten de nu lillende leden, en de van pijn grijzende
gezichten, zie hier! Druiven komen je brengen de faunen van Dionyzos! Wij houden
den helm je op, en wij persen in den helm de trossen uit: zie, het sap druipt ons
tusschen de vingers, en wij mengen den most met honig, die wij meêbrachten in
versche vijgebladeren, en zoet en weldadig zal de drank je laven en kracht in je
merg doen stroomen! Drink, Lykurgos, en Pentheus, drink!
- O faunen, weldadig is Dionyzos, wanneer hij verschrikkelijk niet is! O, de drank
uit onze helmen, de most vermengd met den honig, zoetheid en kracht te zamen....
o faunen. is het nog mogelijk, dat wij leven, terwijl wij Tartaros reeds zagen zwart
schemeren; o faunen, is nog mogelijk, dat voor het vroolijke

Groot Nederland. Jaargang 1

486
lachende leven wij behouden bleven, of is het alleen de troost van het laatste
oogenblik, dien je, weldadige faunen, ons biedt...
- Diep zijn je wonden, o Pentheus en Lykurgos, maar kracht stroomt je Dionyzos'
gave in, en hier zijn kruiden en bladeren van genezende kracht, die vermengd met
honig en wijn je wonden, zoo niet sterfelijk, genezen zullen, en waarmeê wij stelpen
je vloeiende bloed. Maar drinkt opnieuw den helm uit, o Lykurgos en Pentheus!
- Lykurgos! zei Pentheus. Mijn oog verheldert zich, en mijn ziel is, ik weet niet
waarom, zoo blijde. Nu sta ik op, en ik help je opstaan, en al wankelen je beenen,
ik voel in je, mijn vriend, kracht gelijk aan de mijne stroomen, en ik voel, dat je
behouden zult zijn voor het vroolijke en lachende leven.... O, weldadige faunen....
waar is het vroolijke, lachende leven....? Wij waren strijders aan de zijde van
somberen Minyas, den beheerscher van droefgeestig Orchomenos, en weten niet
het lachende leven te vinden; o faunen, waar vinden wij het? Waar vinden het
Lykurgos en Pentheus? Aan de zijde van Dionyzos? Bloeiende rondom Dionyzos?
Rankend Dionyzos rond? O faunen, waar vinden wij het? Het bloedige slagveld
purpert somber onder den somberen hemel, door wiens wolken de maan snel schiet;
maar waar purpert helder het vroolijke leven van Dionyzos' rijke en lachende gaven?
- Lykurgos en Pentheus, beide genezende en krachtig al, zoo je wilt eeren in
dankbaarheid en in vreugde den machtigen god Dionyzos .... gaat, waarheen je zal
leiden.... hoort!.... de schelle fluit van dien kleinen jongen, zoontje van Pan,
bokspootig en ruig al van wangen, met staartje, dat kwispelt, dartel bokje, dat voor
je uit zal trappelen en zal pijpen zijn rietje op en neêr, en neêr en op.... heel hoog
en dan lager, als beekje, dat stroomt over rots, schuimt op, en weêr valt, stroomt
op en weêr wegvliet.... Volgt, Lykurgos en Pentheus, het bokspootje blijde en gaat
waarheen hij je voert... Wij gaan verder het slagveld over, om de helmen van je
stervende makkers te vullen met most en met honig.... hen te genezen, zoo
mogelijk.... en velen zal je er vinden terug, waarheen je lokt het vroolijke wijsje....
- Lykurgos.... zie je het bokje?
- Voor ons uit trappelt het vlug met zijn hoefjes en lachend ziet hij om, ruig in het
licht van de heldere maan. Hij wenkt
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ons en fluit! Laat mij je steunen, o Pentheus, laat mij je in mijn armen voeren, want
niet zoo krachtig ben je als ik.... Nu naderen wij hem, maar hij schiet weêr voort;
met enkele sprongen is hij héel ver! O, nu zie ik hem eindelijk! Zijn kopje is als van
een kleine geit; een baardje heeft hij waarachtig al; twee horentjes steken zijn
lofkrans uit; zijn oortjes zijn spits, en twee lelletjes hangen hem onder de kin! Zijn
staartje kwispelt boven zijn billetjes, en zijn donkere vingers kriebelen over het fluitje!
Wat blaast hij er schelle klankjes uit, heel hooge en dan weêr lagere.... Vlug,
Pentheus, verliezen wij ons bokje niet, in den nu weêr donkeren nacht, want de
maan is weg, achter de wolken.... Daar, daar zie ik hem, hóog op een rotsblok....
nu klimt hij naar boven.... nu weêr is hij weg.... O, Pentheus, ik zie hem niet meer....
Wacht een oogenblik....: daar giet weêr de maan haar licht.... Ik zie hem, ik zie hem,
o Pentheus.... en hij lokt ons: hierheen, hierheen.... O, Pentheus, ben je sterk genoeg
hem te volgen....? Wil ik je tillen op mijn schouder....? Kan je niet verder....? Ben je
zoo uitgeput....? Je alleen achterlaten, Pentheus? Neen, nooit, dàn laat ik het bokje
maar slippen....: ik blijf bij je, mijn krijgsmakker, hoor! O, wat fluit nu het mannetje
schel, als of hij ongeduldig wordt! Kan je nu weêr volgen, o Pentheus.....? O bokje,
vlug bokje, wij zijn zieke soldaten, nauwelijks door Dionyzos' gaven genezen, en
wij kùnnen zoo vlug je niet volgen, daar waar het leven vroolijk en lachende is!
Maar, Pentheus steunende, streefde Lykurgos en struikelde en viel en stond op
weêr, en het Panszoontje lokte hem de heuvelen op, en het slagveld viel onder hun
blikken weg, zich wijd strekkende, sombere vlakte. Weêr was de maan achter de
wolken, maar een rosse gloed, verder en hooger op, blaakte als een brand, die zich
over het gebergte verspreidde. De beide soldaten klommen hooger, maar zij zagen
en hoorden het Panszoontje niet meer. Tot zij plotseling hoorden gejuich en gelach,
tot zij zagen aannaderen den toortsenrook en de menaden, hand aan hand, de
saters, flambouwen zwaaiende, aandansend van rotsblok op rotsblok, de oogen
woest in dionyzische vreugde. Met éen zelfden kreet telkens weêr, wierpen zij zich
achterover de lenige lijven, en wie struikelde en viel, werd opgesleurd, als aan een
onverbreekbare ketting telkens. En toen zij zagen Lykurgos en Pentheus, riepen
de woeste vrouwen:
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- Wie naderen onzen dans en ons feest, en zijn naakt van beestevel en wingerdrank
en zijn ongewapend van thyrs!
- O woeste menaden! riep Lykurgos; hoort ons éen oogenblik: Lykurgos en
Pentheus zijn wij, krijgers van somberen Mynias; verslagen stierven wij al op het
bloedpurperen slagveld, maar Dionyzos' weldadige faunen zochten ons met honig
en most, en pleegden onze wonden, en laafden ons de dorstige kelen, en een
bokspoot, dartel en klein, lokte ons met wijze zoo blij de heuvelen en rotsen op,
opdat wij het vroolijke en lachende leven zouden vinden bij Dionyzos! Menaden,
waar is Dionyzos, die zoo weldadig is als verschrikkelijk? Menaden, waar is de
overwinnaar? Wij willen hem zien en hem eeren, met dankbaarheid en met
bewondering! Wij vreezen hem en hebben hem lief al! Menaden, waar is Dionyzos?
- Volgt ons, Lykurgos en Pentheus, volgt Dionyzos' menaden en volgt zijn saters....
Hier, neemt ter hand een flambouw, opdat je in duister niet struikele over de rotsen
en verdwijne in afgrond diep....: volgt ons, Lykurgos en Pentheus.... Maar eerst,
drinkt de druiven uit diepe schaal uit....: nieuwe kracht zullen Dionyzos' druiven je
geven....: hier, hier, met veil nu omrankt, met trossen beladen, met tijgervel om, de
thyrs in de hand of de toorts.... volgt ons, volgt ons, Lykurgos en Pentheus.... en
volgt ons tot Dionyzos!
En zij volgden de woeste menaden, die hen omringden en meêslierden; de nacht
was purper van druiven, van toortslicht, van vreugde. Tot zich breidde een
hoogvlakte, waar blank de sneeuw nog op lag, en een juichen opging en een lachen.
Daar stond Dionyzos in zijn kar en schaterde, en schaterden rondom hem de
faunen. En omdat zoo schaterde de blijde god en zoo schaterden zijn blijde faunen,
zóo, dat de lynxen brieschten en brulden, stroomden van alle zijden menaden en
saters aan, elkander optrekkend aan gordels van veil en lianen, - dronken van wijn
en van juiching en zege - en weten wilden zij allen waarom zoo schaterde Dionyzos
en de faunen rondom hem schaterden....
- O razende Dionyzos! riepen zij uit. Hij is blijde Dionyzos weêr! Zie, hoe hij lacht!
Zie, hoe hij lacht! Zijn viooloogen lachen, zijn druiflippen lachen, en zijn heerlijke
lichaam trilt niet van razernij meer, maar van blijden lach! O, razende Dionyzos, hij
is
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blijde Dionyzos weêr! God van onze vreugde, zoo razend om tegenstand, wat wekt
je weêr tot den blijden lach? En wat tot de heerlijke vreugde? Is het de zege over
Minyas; of zijn het schalen diep, vol pas geperste trossen?
- O menaden, o saters! riep Dionyzos. O, allen, die mij volgt! Niet is het de zege
over Minyas, niet zijn het versch geplukte trossen, die Dionyzos doen lachen van
heerlijke vreugde, maar het is Silenos, zie Silenos! Eere Silenos, krijgslistig als wijs!
Eere den wijsgeer en dapperen strijder! Dronken, was hij onverwinbaar, en geeselde
hij met agavesteel Minyas' krijgers tot nederlaag, en ontnuchterd was hij een wijsgeer,
en reed op zijn ezel wit, de ooren lang en bewegelijk, naar de overwonnen stad, en
daar praatte hij zoo bezadigd met alle ouden-van-dagen en dikken-van-buik over
de vreugde zijns goddelijken leerlings, over mijn vreugde, over mij, Dionyzos.... dat
hij hen allen, ouden-van-dagen, en dikken-van-buik, kaal knikkebollende en vet
maagplooiende, overhaalde te zoeken witte ezelen, als de zijne, omzichtig van tred,
en de ooren lang en bewegelijk,.... dat hij hen overhaalde ze te bestijgen, de
lastdieren, gewillig en balkend, en.... dat hij met zijn stoet ouden-van-dagen en
dikken-van-buik.... o zie, zie hen aan!.... nu nadert zijn god en zijn veldheer en
leerling, als aanvoerder aan het hoofd zijner schare.... Komt dan toch, menaden,
komt saters, dringt om mij rond, en ziet! Silenos rijdt nader.... zijn ezel balkt.... àl
hunne ezels balken... oorverdoovend.... o, de tijgers brullen,... o, de leeuwen
brullen.... de lynxen brieschen.... maar de ezels, de ezels balken.... zoo luid.... zoo
hevig.... dat ik geloof, in Olympos, de goden uitkijken; en zelfs Zeus, mijn vader,
lacht tusschen de donkere wolken, om zoo vele, zoo vele balkende ezels! Eert
Silenos, menaden en saters! Door wijsbegeerte alleen en onweêrstaanbare
overredingskracht wist Silenos tot Dionyzos zoo vele volgelingen te brengen, die
zich nu scharen in het leger van vreugde! Weest vroolijk en lacht-uit het leven, o
ouden-van-dagen, o dikken-van-buik, en weest welkom in Dionyzos' kamp! De
wereld zullen wij overwinnen! Je zult met ons de wereld overwinnen! Purperen
trossen en blanke nymfen zal je deel zijn en oorlogsbuit! Heel het purperen en blanke
leven, o knikkebollenden op witte ezels! Hi-ha! Hi-ha! Overstemt, ezels, met je
gebalk, onzen lach, den schreeuw van menaden en saters, den schater van de
goden daar-
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boven! Hi-ha! Hi-ha! Ezelvolk van Dionyzos, volgt hem in den strijd! Menaden,
omkranst met ranken en trossen de vroolijke knikkebollers en biedt hun den diepen
beker! Stijgt af, knikkebollers en danst! Danst in het rond en laat schudden je
maagplooien op den maatslag der tamboerijnen! Saters, de cymbels! Faunen, de
fluiten! O, Silenos, in hun midden dans je het mooist, en jij, die de Muzen zag dansen
op de violette anemonen van Nyza, bent wèl hàar waardigste leerling!!!
En zoo luid schaterde blij Dionyzos, dat zijn lach klaterde over de bergen heen,
en de balkende ezels overstemde. Maar wat slingerde - in maneschijn en toortsglans
afwisselend - toch van alle zijden de bergen op, en naar de sneeuwbedekte
hoogvlakte toe....? Hier waren het de nymfen van Nyza, blijden Dionyzos' voedsters,
en zij voerden meê, al lachend en blijde, vrouwen en maagden der stad overwonnen,
àlle vrouwen en maagden van Orchomenos, en zij wezen haar, schuchter,
wantrouwende nog:
- Zie, daar is Dionyzos! Zie, daar is onze god! Zie, daar is onze vreugde! Zie hem
aan, hoe heerlijk hij is! Hij is de vreugde, hij is het genot!
Maar ginds waren het weldadige faunen, en zij voerden meê, al krachtig en vroolijk,
Minyas' gewonde krijgers, àlle krijgers van somber Orchomenos, en zij wezen hun
verwonderd en wantrouwende nog:
- Zie, daar is Dionyzos! Zie, daar is onze god! Zie daar is onze veldheer! Zie hem
aan, hoe onoverwinlijk hij is! Hij is de vreugde, hij is het genot!
En Dionyzos riep uit:
- Komt allen tot mij, ouden-van-dagen, dikken-van-maag, matronen en maagden
en krijgers! Ik ben de vreugde en de purperen vreugde verwint heèl de wereld, zoo
als zij heden Orchomenos won! Zoodra Eos aan de oostelijke poorten rijst, plant
den wijnstok overal, tusschen Demeters' dan blondere velden! Mengt mij met haar!
Ik acht haar als zij mij lief heeft! Welvaart zij in Orchomenos en vreugde omkranse
die welvaart! Tusschen de velden, van lagen boom tot lagen boom, van berkje tot
abeel en van populiertje tot steeneik, festoent rond en sierlijk de ranken! Wees een
feestvlakte, somber Orchomenos! O, sombere nacht, haast je af, en rozevingerige
Eos, verschijn!
Zoo juichte goddelijke Dionyzos, en de wolken trokken voorbij,
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de hemel parelde morgengrauw, de bergrotsen teekenden scherper zich, en de
oostelijke poorten openden met een breeden kier, kimstreep van goud.
En aan allen, grijzaards en matronen en krijgers en maagden, deelden de saters
de wijnstokken uit, en de Panszoontjes, fluitende, lokten tot de gunstige plekken.
Dionyzos, op Fauns schouder getorst, bezocht alle gunstige plekken, tot hij plots,
de stad wit er zuilende achter, het paleis van den verslagenen beheerscher, Minyas,
den vorst van Orchomenos, zag, waarom met vele beweging en stemmen luid
menaden haar thyrsen zwaaiden. Toen riep Dionyzos:
- Zegt mij, blijde menaden, wat roept gij zoo vele beweging met stemmen luid op
om het paleis van Minyas, den verslagen beheerscher Orchomenos'?
- Dionyzos! riepen de menaden woest. Zij schenden je goddelijke wet, de sombere
Mineïden, de dochters drie van Minyas, dien je versloeg in den verschrikkelijken
strijd!
- En hoe schenden zij, o menaden, mijn wet?
- Zij weigeren, de Mineïden, deel te nemen aan onze reien en ronde, het beestevel
om schouders en heupen te slaan, den tros aan haar slapen te hangen, hard de
tamboerijnen te slaan en de thyrsos breed omme te zwaaien! Zij weigeren te komen
uit haar paleis, waar zij blijven aan den somberen arbeid, waar zij weven de lijkwâ
haars vaders! O, Dionyzos, nu zullen wij gaan tot in haar paleis en haar slieren in
vreugde naar buiten, en, zoo zij weigeren vreugde te vieren, haar verscheuren als
waren tijgerinnen wij allen?
Maar Dionyzos sprong af van Fauns schouder en hij drong langs de menaden
door in het paleis. Daar zaten somber in het vrouwenvertrek aan het weefgetouw
de zwart gesluierde maagden en zij bereidden de lijkwâ haars vaders. Zij zagen
niet op en arbeidden door, terwijl de blijde god stond op den drempel en het
binnenpaleis plots straalde van zijn goud goddelijken glans. Zij zagen niet op, en
hare oogen treurden, hare sluiers treurden, hare wevende handen treurden, en hare
zwijgende lippen treurden. In zwijgenden arbeid treurden zij, zonder tranen. Toen
zeide haar Dionyzos:
- O treurende Mineïden, hoort mij aan, mij Dionyzos, den blijden god van vreugde,
die je somberen vader versloeg. Deze
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dag is een vreugdedag, want vreugde ging over Orchomenos op, en wijd welft zich
de blauwende hemel! Mijn wijnstok plantten mijn saters overal tusschen Demeters
velden en de snel schietende ranken, waaraan wonderwelig de purperen trossen
al zwellen, festoenen zij feestelijk van lagen boom tot lagen boom, van steeneik tot
populiertje en van berkje tot abeel. Een feestvlakte herschept zich Orchomenos. O
treurende Mineïden, smart om den verslagenen vader treurt uit je zwijgenden arbeid,
treurt uit je neêrziende oogen, en wevende handen en geslotene lippen, maar,
gelooft mij: dag van smart is niet deze! Dag is hij van purperen vreugde. Beweent
morgen den somberen vader, weeft hem morgen de lijkwâ, en bewijst hem de
treurige eere: niet zal Dionyzos zich morgen verzetten, die ver dan zal zijn! Maar
deze dag, wiens licht ziet den wijnstok geplant op alle gunstige plekken Orchomenos',
deze dag is een dag van vreugde. Slaat af de sombere sluiers, laat rusten de
weefspoel aan de al half bereide wade des vaders en slaat om de maagdelijke leden
vel van lynx of van spikkelige tijgerkat, vertuit je met zwellende trossen, plant een
wijnstok tegen dit vorstelijk paleis en hebt vreugde om je land, dat zich in vreugde
herschept, en voortaan zal Orchomenos blijde wezen. Morgen, o treurt, Mineïden,
en herneemt den somberen arbeid: maar heden, voldoet aan Dionyzos' bevel en
eert zijn blijde wet!
Maar zwijgend bleven aan treurenden arbeid de sombere Mineïden, en de
menaden achter Dionyzos dringende, riepen uit:
- Wij verscheuren haar allen, o Dionyzos, als tijgerkatten, wij allen?
En tusschen alle zuilen drongen zij door, gereed zich op de vorstelijke maagden
te werpen.
Maar Dionyzos hield met opengebreide armen haar tegen.
- Laat af, o woeste menaden! Aan Dionyzos de dochteren, als de vader! Aan mij
is alleen de straf en de wraak over deze vorstelijke maagden van treurigheid. O,
treurende Mineïden, nog eenmaal roept Dionyzos je tegen: voldoet aan zijn
vreugdebevel en eert hem zijn blijde wet!
Maar zwijgend bleven aan treurenden arbeid de sombere Mineïden.
Toen lachte Dionyzos verschrikkelijk.
Dat was niet zijn blijde lach, maar dat was zijn vreeslijke grijns, die zijn heerlijk
gelaat verwrong tot een masker, plotseling
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onherkenbaar, ontzettend. En zijn thyrsos geheven, riep hij het wonder op te
gebeuren.
Het paleis van den verslagen beheerscher Orchomenos, somberen Minyas,
beefde, en aan alle zuilen, uit splijtenden grond, wies wonderwelig de wingerd op,
festoende de zuilen rondom, hechtte zich aan architraven, rankte van kapiteel tot
kapiteel, en liet overdadig in ironische vreugde zijn zware trossen purperen tusschen
de bladeren groot. Nu zagen de treurende maagden op, nòg wevende in het blijde
prieel. Hare groote oogen begonnen te weenen, en de groote tranen parelden zwaar
neêr en vielen in hare zwarte sluiers, omdat zij herdachten haar vader. En zij weefden
aan zijn wade voort, terwijl de trossen neêrvielen rondom haar heen, en het
druivensap over haar stroomde. Maar zij hielden geen schalen op in het blijde prieel,
dat om haar somber paleis was gerankt, en zij weefden, zij weefden voort. Toen,
voor de tweede maal, beval Dionyzos te gebeuren het wonder. En drie kreten van
pijn en van afschuw vervulden geheel het land, zoo dat in de velden de blijde
wijnbouwers staakten en luisterden, en rondom het weefgetouw zaten geene drie
treurende maagden meer, maar klapwiekten met schermwieken vleêrmuizen drie,
fladderden angstig rond om elkander en de half afgewevene lijkwade en klapperden
op en scholen weg in den wingerd en omdat woest lachten de woeste menaden en
haar wierpen met druivetrossen, flapperden te voorschijn de vleêrmuizen weêr,
stieten klagenden kreet na klagenden kreet en verlieten op haar slapperende vlerken
het prieelpaleis, en verdwenen in schaduw van bosschen.
Zoo, tusschen de druiven, bleef ongeweven de lijkwâ van Minyas, den somberen
beheerscher Orchomenos'!
------------------Maar toornige Hera, de pauw aan haar zijde, naderde Zeus, en zij riep:
- O Zeus, ziet ge wat ginds gebeurt! Niet is het genoeg, dat je bastaardzoon,
Dionyzos, onbezonnen, met wulpschen stoet van al wat wellustigst en dartelst is,
zijn nieuwe plant als een onkruid en gif voort laat tieren langs alle oorden van Hellas,
maar edele vorsten verscheurt hij in zijn razernij van wild beest, die niet waardig
eens gods is, en geen der goden, die tusschen treedt! Zij lachen, zij lachen om
Dionyzos, de wolken verschuivende,
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en zij vermaken zich om zijn dartelheid, onbezonnenheid, zijn wulpschen wellust
en overmoed! Zij lachen, zij lachen, de goden; zij slaan niet van hem hun oogen af,
en, ik geloof, zij benijden zelfs den stervelingen het purperen gif, dat hij uit zijn
trossen hun perst! Maar Zeus, niet is dit alles genoeg, want Dionyzos stelt zijn
knapewet boven menschelijke wet, boven goddelijke wet, en verhindert treurende
dochteren te eeren eens vaders gedachtenis, te weven zijn wâ, en hem te beweenen
in het diepst van haar paleis! Hij spot met haar smart; hij laat zwellen zijn trossen
en festoenen zijn ranken, daar waar haar tranen vloeien; hij stoort haar den arbeid
en, o schande, o smaad! hij verandert haar, omdat zij somber zijn, in vleêrmuizen,
lichtschuw, zoo dat zij, ten einde raad, wanhoop en smart, zich voor eeuwig in
duistere bosschen verschuilen! Zeus, roep ik te vergeefs? Zeus, straft ge dan nooit,
wie mij ergerlijk is? Zeus, laat ge een orde, door goden gesteld en door menschen
geëerd, door uw bastaardjongen verstoren? Ongestraft? Ongestraft?
Maar Zeus fronste de brauwen, en om zich verzamelde hij wolken, en, zacht
donderend, klonk verschrikkelijk zijn stem.
- Hera, wat smaadt en smaalt ge den blijden god Dionyzos! Zie, waar de wereld
oud was, verjeugdigt hij haar; waar zij arm was, maakt hij haar rijk; waar zij somber
was, schenkt hij haar vreugde! Hera, waar Minyas hem weêrstond, met
bronsgewapende krijgsmacht, moest hij wel sneuvelen tegen de purperen vreugde,
want ZIJ zal de wereld verwinnen: Dionyzos zal haar verwinnen: het is zijn erfdeel,
dat ik hem gaf. Boven orde heerscht hoogere Orde, en het noodlot van goden en
menschen, breidt zijn ring onontwijkbaar. Wee de treurende Mineïden, dat Dionyzos
haar noodlot voltrok!
------------------En Zeus, donderende, verschool zich in wolken geheel, terwijl snerpend opklonk
de kreet van de pauw, toornig zijn wielstaart uitwaaierend met oogen van goud en
smaragd aan de zijde der hemelvorstin.

VII.
Dagen van arbeid en vreugde, dionyzische dagen van purperen arbeid en purperen
vreugde volgden elkaâr, sprenkelend welvaart
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en blijden moed, en, des nachts, met zijn altijd aangroeiend leger, reisde de god
over vlakte en gebergte voort, en overwon in den morgen en plantte den wijnstok,
en des middags in koele schaduwen duurde de siesta der rust en der liefde zóó
lang, dat de middag een nacht was, terwijl de nacht zich in feest herschiep, reisde
niet voort Dionyzos. Nu verwachtte men den god overal en overal liepen de boden
uit, den beheerschers zijn aankomst te kondigen, en overal trokken de saters vóór
en toonden onwetenden druivetrossen, en wie éens had de druif geproefd met
verlangende lippen, zag gretig naar den god Dionyzos uit, en velen vielen hem
dadelijk bij, en riepen uit zijn zege. Uit alle overwonnene oorden volgde men den
god Dionyzos, en zijn leger wies aan, onverwinbaar, want één zelfde vreugde en,
om tegenstand, één zelfde razernij bezielde wie hem ook volgde....
Teeder als vriend had Faun neêrgevlijd het bronsblond omlokte hoofd van den
god op mossige kussens en riep hij, heel zacht fluisterende, de duizende viooltjes
op, die altijd den slaap van Dionyzos omgeurden, hem ter eere wademend haar
wierook; en uitgerust dwaalde Ampelos verder door de overwonnene wouden van
Karië. En zoo blijde was hij om Dionyzos' zege en zoo blijde om Dionyzos' liefde,
dat hij glimlachte in zijn blijde zelf, en zijn lange fluit jubelen deed, zacht en toch
vroolijk, door de middagschaduwen, die stoofden onder de zongeblakerde looveren
der eiken. Maar suikerzoet balsemden de accacia's met vol bloeiende trossen den
middag, en zóó van weeldeherinnering en warmte gloeide de Faun, dat zijn
wilde-katvel hij neêrslippen deed van zijn schouder en het, den kop en de pooten
slap, weggooide in het lage hout. Donzig zijn huid goudgetint, dwaalde hij naakt,
kalm en vroolijk. Nu floot hij de vogelen wakker en zij antwoordden hem, even loom
tjilpend. Nu plukte hij de accacia-trossen en proefde de bloemen zoet. Nu spiegelde
hij in het water der beekjes en lachte zich toe, pogende zichzelven te omhelzen,
speelsch, zijn wegrimpelende beeltenis in het water.... Een najade, een oogenblik
zichtbaar blank, lachte hem uit, en hij liep haar na, maar zij dook weg tusschen iris.
Uit de looveren oogden hamadryaden, slaperig en hij omhelsde er eene, maar zoo
slapensmoê was zij, dat zij nauwlijks ontwaakte in zijne omhelzing en hare zusteren
lachten, toen zij verschrikt zich gevangen zag. Maar de najade, opduikende, lokte
hem verder den stroom af, en hij greep haar
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en zij gleden in vochte omhelzing het water af, of poosden op rotsblok. Hij vertelde
haar van Dionyzos, en zij beloofde te zullen komen dien avond in het vreugdekamp,
nieuwsgierig naar druiven vooral. Alleen doolde hij verder, Karië's wouden door, blij
om zijn doellooze dwalen. Tot hij plots een zucht hoorde diep, en hij ontstelde om
zoo smartelijken zucht in de zoele blijde boschschaduwen, en luisterde. Maar er
klonk niets meer na. Toch scheen hij de echo heel fijn van dien zucht na te hooren
in de gestoofde lucht trillen: hij liep toe in de juiste richting en het lage hout kraakte
onder zijn tred. En daar zag hij plots éen slapen, in heel donkere schaduw; een jong
lichaam, wit en rank, hij meende dat eener maagd, eener nymf. Schalk wilde hij
naderen om haar te verrassen, toen Faun zag, dat die daar sliep, was een knaap,
jongeling bijna. Hij lag voorover in het weeke mos, en in zijne armen beide rustte
zijn hoofd, lang gelokt, en de lange lokken geknoopt in een wrong. Maar nu Faun
vlak stond bij den slaper en neêrzag, bespeurde hij, dat de jongeling geheel den
zwellenden boezem had van een maagd, of eene nymf, en dat hij beiden was, knaap
en maagd. Hij was heel lenig en slank van leden, en in zijne sluimering, die droef
moest van droomen zijn, want zijne lippen treurden bijna verwijtend, was tusschen
ronden rug en welvenden onderrug het middel diep geknakt en van leest vrouwefijn.
Nu zuchtte hij weêr in den slaap en de slanke voet trilde in madelieven. Zijn zucht,
even, schokte geheel zijn uitgerekte lichaam en zijn droeve hoofd huiverde op zijn
armen, van smart. Lang bleef de Faun kijken, stoorde zijn slaap niet, maar zag toe,
zette de fluit aan zijn lippen zich.... En hij floot, heel zacht, iets van de blijde wijze,
maar zoo van toon gedempt, dat het nauwlijks duidelijker was dan bruischen van
bladeren of ander geheimzinnig boschruischen, groeien van kruid en geuren van
bloemen: dat àl wat de woudwezens hooren. En de verwijtende lippen des slapers
rondden zich even vroolijker, en hij sliep weldadiger door, zonder zuchten. Hij sliep
heel lang en plots ontwaakte hij - open-oogen, zag op. Hij richtte zich op den elleboog
hooger. Maar hij schrikte toen hij Faun zag, en had een beweging van schaamte
en van vlucht. Maar Faun glimlachte en stelde gerust met een lief gebaar van zijn
breede hand. En de slaper bleef liggen, en herstrekte zich uit. Hij zweeg, en zij
zwegen beiden. Maar toen zeide Faun zacht en voorzichtig:
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- Vertrouw mij toe wie je bent?
- En wie ben je zelve, die waakte over mijn slaap?
- Ik ben Ampelos, Dionyzos' Faun, en ik dwaalde door Karië's wouden in den
zongestoofden middag....
- Ik weet niet wie is Dionyzos, maar ik weet wie ikzelve ben, een treurende en
toch goddelijk van oorsprong, maar niet blijde als goden zijn....
- Zeg mij dien oorsprong....
- Ik ben niet gewoon te spreken; ik leef eenzaam, eenzaam dwaal ik, en niemand
van goden of faunen of nymfen, met wie ik lach of vroolijk ben: alleen de nymf
Salmakis zoekt mij, eenzaam, op, en vervolgt mij, en bang ben ik voor haar, omdat
zij heel donkere oogen heeft, waarin gloeit een mij vreemd verlangen.
- Spreek verder....
- Ik ben niet aan woord en aan klank gewoon: ik zwijg steeds, of ik zucht heel
diep. Ik dwaal eenzaam, en als mij Salmakis ontdekt, vlucht ik haar ver, en val, moê,
in slaap diep.
- Wie ben je en wie zijn je ouders?
- Mijn ouders zijn goddelijke goden. Van schitterend verstand lichtende Hermes
was vader mij, en moeder was van schitterende schoonheid goudene Afrodite. Zij
zijn beide de schoonste en heerlijkste van alle goden, mijn stralende ouders. Maar
vader verwekte mij en moeder baarde mij, dof van smart. Ik geloof, dat ik de
ontroostbare Weemoed ben, want die naam fluisterde mij riet toe, en zongen mij
bloemen, en bruischte mij koude wind, in den eenzamen nacht. Ja, ik ben de
ontroostbare Weemoed. Ik ben Hermafroditos, maar niet schitter ik van verstand
als mijn vader, verstandigste aller goden, en niet lach ik goud, als mijn moeder: de
wellust van goden en menschen, en hun aller opperste schoonheid. Ik ben eenig,
tusschen allen, en eenzaam blijf ik in het woud, overvol. Ik ben, zie, maagd en knaap,
en ik ween veel omdat ik ben maagd en knaap. Liever ware ik maagd, of ware ik
knaap, dan beiden te zijn in ontroostbaren weemoed. Want liefde, die ik zoû vinden
willen, weet ik niet waar te zoeken; de nymfen, behalve Salmakis, wier donkere
oogen gloeien als die van een tijger, lachen mij schel uit als ik nader en een oogenblik
mijn schuchterheid overwin. Mijn ouders zoeken mij niet. Zij hebben mij weinig lief,
als of zij zich schamen voor mij. En toch bruischte
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mij stormwind eens toe, dat Oorsprong van goden en hemelen en aarde en
menschen niet anders was dan ik, knaap en maagd beide. Maar stormwind wekte
geen trots in mij: ik ben de Ontroostbare Weemoed! O, zoo mijn vader mij niet vergat,
en hij daalde even neêr tot mij, in zijn boodschappende vlucht, hoe blijde zoû ik zijn
hem zijn enkelvleugels los te binden, en hem rusten te doen, even zittende! O, zoo
mijn moeder, lust van goden en menschen, mij niet vergat, en zij straalde even neêr
tot mij, mij badende in haar gouden glimlach, hoe zalig zoû ik zijn, mijn armen om
haar leest als een gordel te slaan en haar knielend te zeggen, dat ik haar aanbid!
Maar mijn ouders zoeken mij niet. Ik dwaal slechts Karië door, en mijn grootste
troost is mijn slapen, ook al zijn àl mijn droomen droef.... Faun, wat zeg ik je zoo
vele woorden? Nooit heb ik er zoo vele gezegd....
- Weemoed-oogige Hermafroditos, zoon van lichtenden Hermes, en dochter van
goudene Afrodite, stort in woorden je weemoed mij uit.... Want is Weemoed
onzegbaar en hoe kan Weemoed ontroostbaar blijven, als Dionyzos niet verre is....?
- Ik, eenig en twee, zijn eenzaam altijd mijn dagen gebleven, want ik vluchtte de
eenige, die mij nabij kwam, donkeroogige nymf Salmakis, en hoe ik ook twee was,
eenzaam ben ik immer gebleven, zoowel eenzaam voor mijn mannelijkheid als voor
mijn maagdelijkheid eenzaam. Waar het verlangen mij dubbel smachtte, bleef ik
dubbel onvoldaan, en vluchtte ik slechts dieper in schaduw, bang en schuchter voor
Salmakis, en bang en schuchter voor mijzelven. Eenzaam bleven mijn nachten, en
ik luisterde naar den nacht. Wijd en eenzaam bleven rondom het woud en de wereld,
en de weemoed weligde in mij als donkere klimop. Nu is mijn ziel zwarte weemoed
slechts, als donkere cypressen in klagenden wind. O Dionyzos' Faun, waarom zeg
ik je, eenzame zoon der lichtendste goden, eenzaam kind, dat steeds vluchtte, je
ALLES in vreemd en nieuw vertrouwen? Waarom kan ik niet anders dan zeggen,
en vloeien mijn woorden als stroomend water plotseling, na altijd te hebben
gezwegen....! Je glimlacht maar, en maar even heb je van Dionyzos gesproken.
Maar ik weet niet wie hij is. Is hij een god? Is hij verstandig als Hermes? Is hij
goudstralende als Afrodite? Zal hij als mijn ouders wreed zijn en onachtzaam?
Waarom sprak je zijn naam uit? Je bent zijn Faun, maar wie is hij....?
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- Hij is, o weemoedoogige Hermafroditos, hij is de vreugde, die nadert.... Hij is de
purperen vreugde, die nadert, door de woudschaduwen van Karië heen.... En opdat
hij niet dwale, en vinde vlug, speel ik de blijde wijze.... Hoor....! Zoo klinkt de blijde
wijze! Zie.... viooltjes laat ik opbloeien, omdat viooltjes hem lief zijn: hij slaapt gaarne
op viooltjes, hij loopt gaarne over viooltjes; op viooltjesgeuren zal hij naderen....
Hoor.... Zoo klinkt de blijde wijze.... Hermafroditos.... zie in het water hier, en spiegel
er in je glimlach.... Zacht glimlachende Hermafroditos.... het is niet om mij, mijn blijde
wijze en mijn viooltjes: het is om Dionyzos, die nadert.... Hij is de vreugde, de
purperen vreugde....: hij nadert.... Hoor je niet, Hermafroditos, het woud ruischen
van zijn nadering? Zijn zoekende tred kraken het lage hout? De vogels tjilpen zijn
weg langs, de hamadryaden lachen....? Zij lachen en oogen en tjilpen hem na, als
hij komt en voorbijgaat, omdat hij de vreugde is.... Strijk, glimlachend, over je
voorhoofd, dat droef was zoo lang: Hermafroditos, Dionyzos nadert.... O, hij nadert,
ik hoor hem dicht bij.... Schel fluit ik mijne blijde wijze nu, opdat hij ons dadelijk
vinde....!
En de Faun jubelde schel de wijze, zegevierend over vogelgetjilp heen, over
ruischen van bladeren, en bruischen van water, en strijken van bries heen door
twijgen. En een blijde stormwind, plotseling, scheen te waaien door het huiverende
woud: het lage hout kraakte, en bij de laatste tonen der wijze blij, week Dionyzos
met beide handen de looveren open, en verscheen hij, in verrassing glansstralende....
- Hier ben ik! Hier ben ik, Ampelos! Wat verliet je, ontrouwe slaper, mijn zijde, en
dwaalde alleen door het woud, en wat wekte je mij met de wijze zoo blijde, en wat
deed je overal in het woud viooltjes als een pad mij ontbloeien! Wat wil je dan van
Dionyzos? Dat hij plante? Maar het is niet het uur van den arbeid! Het is het uur
van het zachte ontwaken uit welverdiende rust, na feest, overwinning en arbeid! en
het is het bereiden voor het volgende feest! Want nadert de avond al niet violet? O,
de feesten van Dionyzos, in Selene's glans of bij toortslicht, welke feesten zijn blijder
en zijn weldadiger? Zie ik de goden niet oogen tusschen de wolken door, verzameld
in Olympos en kijken naar ònze feesten, benijdende ònze vreugde? Ha-ha, Am-
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pelos, Hefaistos was goedgezind zijn geliefden broeder Dionyzos; kunstige werkman
hij, bracht hij zoo even, toen ik ontwaakte, mij een geschenk, bewijs van zijn liefde:
prachtig is het geschenk als Hefaistos alleen het kon wrochten: reuzig groot mengvat
is het van edel goud, gedreven sierlijk met trossen en ranken, en den most zullen
wij er met de honig in mengen, dezen nacht, ter eere van kunstigen Hefaistos! Blijde
was hij zijn mengvat te geven, omdat hij mij lief heeft om vreugde, die ik geven de
wereld zoû.... Maar Ampelos, zeg, waarom floot mij de blijde wijze over viooltjes
naar hier? Wat, vriend, wil je van Dionyzos!! Voor planten is het de ure niet!
- O Dionyzos, ik floot de blijde wijze, opdat je zoû komen en vreugde zoû
sprenkelen.
- Vreugde sprenkelen op zoo donkere plek? Tusschen cypressen en steeneiken
donker! De viooltjes, duizenden, lijken mij paars niet, maar zwart in zóó veel schaduw!
Ampelos, waarom zocht je een plek uit, die niet gunstig kan zijn noch voor druif,
noch voor vreugde.... Mijn oogen, van Hefaistos' geschenk, zijn verblind, zien niet
de donkere cypressen door.... Toch zie ik, ben je alleen niet, Ampelos.... Wie schuilt
hurkende weg in de schaduw.... Is het een nymf, die bang is voor vreugde? Neen,
ik zie een slanken knaap! Toch niet, ik zie een nymf! Ampelos, wie is dit, knaap en
maagd beide, en zoo schuw in cypressenschaduw!
- O, Dionyzos, het is weemoedoogige Hermafroditos, zoonen-dochter beide van
Hermes, van verstand stralende, en Afrodite, stralend van schoonheid, en nooit
heeft hij de vreugde gekend in de eenzaamheid van Karie's donkere wouden! O
Dionyzos, sprenkel hem vreugde!
Zoo drong glimlachende Faun, en lang zag Dionyzos naar den schuwen knaap
met de zwellende maagdeborst. En terwijl de god zag, was er een zwijgen in de
viooltjes-doorstoofde cypressenschaduw, en eene ònbeweging en roerloosheid.
Toen glimlachte Dionyzos, en hij knielde neêr bij schuwen Hermafroditos, die hurkte
weg, schuchter, vol schaamte, zich hurkende bedekkend met beide handen, zoo
beneden als boven, voor den blik van den god. Tot de blijde god Dionyzos heel
zacht zeide troostvolle woorden:
- Schuwe knaap en mij broeder en zuster, godekind, kind der
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glanzendste goden! Achtten Afrodite niet en Hermes hun spruit, omdat hij was
mannelijk en vrouwelijk, en twee vereenigt in zich? O, schuwe knaap, niet altijd was
verstandig enkelvleugelig-vlugge Hermes, en je heerlijke moeder, gemakkelijk in
liefde en lust van goden en menschen, schaamde een ènkelen keer zich wel eens
haar daden en de herinnering er aan! Toch behoefde zij noch Hermes te schamen
zich zoo lieflijk kind, éen-tweeling, dien zij achterlieten op woest gebergte of in
donker woud. Wel zijn de goden onnoodig soms wreed voor hun kinderen en laten
onbeschermd aan het noodlot hen over! Schuwe knaap, en mij broeder en zuster,
laat zacht Dionyzos je streelen over je golvend in wrong geknoopt haar, zoo als hij
een jonger broêrtje zoû doen, of doen zoû een jeugdiger zusje.... Hef de oogen op
en zie Dionyzos aan:... laat Dionyzos de handen je beiden nemen en te niet doen
je schaamtegebaar, dat niet is noodig voor wie zich, zelfs in cypressenschemering,
zoo lieflijk vertoont, en zoo mooi, zoo rank en zoo edel gevormd en lenig in mengeling
der schoonste vormen van schoonste ouders, die goden zijn! O, weemoedoogige
Hermafroditos, word met trots je bewust, en schaam je niet meer, verhef de armen
in een blijde verlossing uit weemoed, en wees wie je bent in jubelende blijdschap!
Verlossen uit weemoed zal je Dionyzos dit oogenblik en blij jubelen zal hij je leeren
deez' nacht, in den reidans om het mengvat van den kunstigen Hefaistos.... Schuwe
knaap.... nu rijst Dionyzos op en hij strekt beide handen je toe: rijs op aan zijn
handen.... Zoo, laat Dionyzos je steunen, zijn arm om je leest.... Ampelos, ga ons
voor en speel ons voerende, opdat wij gedachteloos kunnen volgen over het geurige
pad der viooltjes.... Hermafroditos, de avond valt, en dikwijls is weemoed de vallende
avond, maar is deze avond, vallende, weemoed? Of is hij aanvang van blijden
moed? Laat mij je steunen op het vreugdepad en huiver niet in mijn zachte
omhelzing! Is deze avond geen blijde moed? Zie.... door de boomen glinstert de
zee ginds, tusschen de ijlere looveren zie ik den in avond verparelden hemel welven
en de sterren ontluiken, madeliefjes van vreugde in een groot lila veld.... Kom,
Hermafroditos, kom.... Wees voorbereid op de vreugde.... Laat Dionyzos je
voorbereiden, opdat je niet schrikke, en vluchte.... Ginds, waar donkerder al neêrvalt
de nacht en al toortsen rossig opschemeren, zal jubelen aanstonds de vreugde:
vlucht niet en
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verschrik niet, Hermafroditos, als je de vreugde ziet en hoort jubelen! De vreugde
om Dionyzos' zege! Kijk eens, zachte broeder en zuster teêr, kijk eens....: dit zijn
druiven! Dit is een tros van druiven! Die heb je nog nooit gezien? Mooi zijn ze, niet
waar, Dionyzos' purperen vruchten? Proef ze eens.... Neem den tros in je handen
beide.... Druk den tros eens aan je lippen.... Zoen eens den tros.... heel zacht....
Kijk, het waas is er afgekust door je lippen nu, en heviger purpert het ooft.... Pluk
nu eens een kraal van den tros af.... Zoo, voorzichtig.... druk de kraal uit tusschen
de lippen, aan het verhemelte.... Hermafroditos.... glimlach je? Is dat zoet? Nu weêr
een kraal.... Schaal heb ik niet op dit oogenblik, maar houd als schaal je handen te
zamen eens.... dicht de vingers geperst.... Nu zal ik uitdrukken den tros in je
handen.... Zie, het heerlijke druivenbloed.... Drink nu, Hermafroditos.... Dit is het
nieuw genot.... En drink je het, Hermafroditos, dan zal je overal zien in de wereld,
die Dionyzos verwint, het nieuwe genot overstràlen de somberheid en den weemoed
ook.... den weemoed òok, Hermafroditos.... Broeder, word je bewust! Zuster, word
je bewust! Wees blij om het dubbele leven! Jubel.... O, laat mij je niet verschrikken!
Ik wil niet dan voorzichtige woorden zeggen, om je niet te veel verschrikken te doen,
schuwe Hermafroditos.... Maar ginds zijn niet voorzichtig mijn saters, en mijn
menaden zijn wel eens razend van vreugde, maar lachen, o zal je zeker, om Silenos;
hij is mijn meester, wijsgeer is hij, en een ezel berijdt hij, gewillig en wit, met ooren
lang en bewegelijk, op wiens hals neêrplooit zijn dikke maag, en achter hem rijden,
op ezels, Silenen als hij, knikkebollend en dik, en àllen, vol wijsbegeerte en vol zoete
druifs, en als je hen ziet, o schuwe knaap, lach je zeker, lach je zeker.... Dan moet
je heel spoedig fluit leeren spelen, en de Panskindertjes zullen je leeren: zij spelen
fluit al van zelve, dat gaat op en neêr, als stroomend water. Hoor je ze....? Dat zijn
de Pansfluitjes.... Faun heeft mij aangekondigd.... Wijk nu niet van mijn zijde,
Hermafroditos, opdat je, zoo schuw, niet verschrikke, en ik, zachtjesaan, je de
vreugde leere.... Blijf hier staan, en zie toe....: kijk, zij dansen om het gouden
mengvat! Zij roepen mij uit, eere, en eere Hefaistos kunstig! Zie, dat is niets dan
vroolijkheid. Daar zijn mijn brave faunen! Daar zijn mijn dolle saters! O Hermafroditos,
ook veel sterfelijken zijn gast mij en volgeling en mede-
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strijder voor de vreugde.... en jij bent een godekind, glanzend! en gast, volgeling en
medestrijder zal je zijn in Dionyzos' vreugde.... Kom nu nader, en wees niet bang!
Menade, kom hier, maar wees niet zoo ruw als een wilde tijgerkat, want dit is schuwe
dochter-en-zoon van allerglanzendste goden, en je mag niet zijn teêre ziel
verschrikken.... Breng een mooi gespikkeld vel van lynx.... zoo, en knoop het om
Hermafroditos.... zoo.... over schaamte en boezem, opdat hij zich wenne aan
vreugde, en vrij zijn handen hebbe om te plukken en te persen druiven.... Geef nu
een rank, menade, en krans mijn gast het hoofd.... Hang hem aan de slapen twee
trossen.... O, wat is hij heerlijk, mijn gast, van schoonheid en van ontwakende
vreugde.... Meng je nu in de vreugde.... Nog niet, o schuwe gast? Blijf je aan
Dionyzos' zijde? Goed.... lieve gast...., o, blijf dan nog.... en, hier, laat met een zoen
Dionyzos je op het teederst liefhebben op oogen, op wangen, op lippen.... Maar nu,
ga.... Ga, tusschen de vreugde.... Eenzaam zal je er niet zijn.... Dionyzos' geest is
overal bij je.... Nymfen van Nyza, blijde, neemt in je midden mijn gast.... Leert hem
den dans.... Geeft hem den thyrs.... Weest hem lief en zacht, en menaden, en saters,
bedenkt, o bedenkt, dat hij àltijd is droevig en eenzaam in weemoed geweest in
zwarte cypressenschaduw en dat de vreugde hem nog zoo nieuw is. Leert hem de
vreugde zacht aan. Faunen, houdt om hem de maat.... Geen onmaat nog om mijn
gast.... Zingt lieflijk en danst blijmoedig.... Zegt hem niet te vreezen de brullende
panthers.... Niet te vreezen menaden en saters.... Niet te vreezen de vreugde....
Weldra vreest hij de vreugde niet, en zal hij onmatig kunnen zijn met Dionyzos'
eigen goddelijke onmatigheid.... Evoë, Evoë, dan!

VIII.
In den stormnacht ging de thiazos over het gebergte, eindelooze legertros, op
overwinning uit van verdere oorden. Ontelbaar thyrsengewemel in de bliksems en
stortregens, die ruischend zwierden uit wolkdichten nacht, piekde over de
bergkammen op, en bewoog zich tegen de drijvende luchten. In razende juichingen
ijlden het voorst, verschrikkelijk, menaden, in fladderende ranken en beestenvellen,
en zij storten zich op wild of schuw dier, panther of ree,
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en verscheurden ze beiden, in oogwenk. De flambouwen der saters smeerden een
langen walmenden brand door den regen heen, sissende uitgedoofd en telkens
weêr ontstoken. Dicht in tijgerhuiden omhuifd volgden nymfen, angstiger, en dronken
ter bemoediging de schaal telkens uit. Want het was of éen lange wingerdrank, van
trossen zwaar, meêging, meêreisde, zich bewoog: festoen, meêgedragen, van
menade tot sater en nymf, en allen omrankend, onbreekbaar. Tal van Panszoontjes
en druivekindertjes torsten Hefaistos' goudene mengvat, en scheef, danste de groote
vonk voort op de flitsende bliksems. De faunen op panthers volgden, de lange
enkelfluiten bespelende, of de breede fluiten van riet, kort en lang. Opgewonden
van de nieuwe vreugde mengde zich tusschen allen de zoo vele stervelingen en
torsten mede den druiverank, reuzig. Tusschen fakkels blonken wit de ezels der
Silenen, Silenos vóor aan hun stoet en voor den regen beschutten breede hoeden
hun hoofden eerwaardig en knikkebollend, terwijl over de halzen der beesten
neêrplooiden hun vette magen. Kwinkslag had Silenos altijd, thans omdat Zeus niet
genadiger was zijn lievelingszoon Dionyzos en den storm had ontketend tijdens zijn
reize.
- Maar nooit zoû Zeus des nachts meer mogen stormen, zoo hij zijn lievelingszoon
Dionyzos altijd blij reisweder gunde, want Dionyzos reist ìederen nacht, onvermoeid
en onmatig voort! O, grijze lotgenooten, zoo wij den jeugdigen god niet dienden met
raad en al wat wij gaarden aan wijsheid, als nijvere bijen honig, hoe zoû Dionyzos
de wereld verwinnen! Veroveren wij niet de wereld voor hem, met onze leidende
gedachte en raad - hoe vaak ook in wind geslagen? O, zoo wij, op onze ezels blank,
niet bleven rondom Dionyzos! Nooit zoû hij de wereld veroveren! Zwaar is de taak
ons opgelegd, o waardige gezellen Silenos', en ik beken, als het nieuwe genot mij
niet telkens kracht door mijn oude merg deed vlammen, ware ik bezweken alreê, in
zoo rustelooze voortbeweging en strijd. O, waardige metgezellen, laten wij rijdende,
- want nòg voorzichtig stappen onze ezels - persen den tros in de schaal, en biede
de een de schaal aan den ander. Eere zij Dionyzos, die de nieuwe vreugde verwekte,
maar eere ook ònze wijsheid en matigheid. Wijs ben ik altijd, en matig poog ik altijd
te zijn.... Gezellen, gedenkt je haren grijs, en weest nooit onmatiger dan is Silenos....
Ho-ho.... witte langoor,
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struikel niet, en laat niet Silenos glijden op het donkere pad in plassen van regen....
Zoek voorzichtig waar den hoef je zal zetten.... Ho-ho, witte langoor.... wat slinger
je van rechts naar links en van links naar rechts.... als of je te veel hebt gesnoept
van druiven, en Dionyzos' vreugde te machtig je wordt.... Ho-ho, ho-ho, zie ik goed
of slingeren àlle gezellen Silenos' van rechts naar links en van links naar rechts op
hun druivebeschonkene ezels.... Ik ransel den mijne met mijn agavesteel! Dat zàl
hem leeren niet waardig te zijn, als het rijdier eens wijsgeers past! Ezel, is een
panther ooit dronken? Zie, hoe de faunen ze zeker berijden, de woeste brullende
dieren, en jij, ezel, met naam van gewilligheid, bent ongezeggelijk als zelfs niet is
wilde panther of leeuw! Hoû recht het pad en val met Silenos niet van den bergkam!
O, in de toortsen, zie ik aan beide zijden den afgrond kartelen naar omlaag.... o, dat
is verschrikkelijk, faunen! Edele faunen, leidt onze ezels, wilder dan wilde beesten!
Ze zwaaien, onze ezels, zoo woest met ons voort: edele faunen, leidt hen! Ontfermt
je over zoo wilde ezels en Silenen zoo wijs en zoo matig.... Zoo, zoo gaat het al
beter, o faunen! Maar wie lacht achter ons, klaterend door den stormnacht heen,
en berijdt er een jongen leeuw, wijd-uit de manen? Wie lacht achter ons? Voorwaar,
dat is die schuwe jongeling met den zwellenden maagdeboezem! Omkijken durf ik
niet, maar dat is hij, of dat is zij.... Zoo als je wilt! Schaterlachende Hermafroditos,
heb maar genoegen om oude Silenen! Lach oneerbiedig de wijsheid maar uit, den
waardigen grijslokkigen ouderdom! Een tammen leeuw is gemakkelijker te berijden
dan een wilden witten ezel! Edele faunen, wat slingert mijn ezel: o ik slip van zijn
rug, als niet twee edele faunen mij steunen, de een links, de ander rechts!
Zoo lalde dronken Silenos; de regen ruischte op zijn breeden hoed, en de bliksem
verblindde hem telkens, en twee blijde faunen steunden hem nu op den ezel, zijn
altijd gelijkmatige dier, dat hij schold. Ja, achter den stoet der Silenen lachte blij om
hem Hermafroditos, met zijn nieuwen heerlijken lach, juichende, en Dionyzos in zijn
lynxenwagen, Ampelos op een leeuw hem ter zijde, lachten om hun nieuwen vriends
nieuwen lach. Tot plots Dionyzos beval den lynxenmenners stil te houden. En hij
wenkte Faun ter zijde.
- Hier is de plek.... De viersprong.... Ik herken haar....
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uit mijn laatsten droom.... Door heilige droomen, o vader Zeus, gebiedt ge mij uw
wil.... Saters, menners, staat stil, dat ik uitstijg.... laat voortgaan den thiazos door
den donkeren nacht, nauwlijks doorblaakt van toortsen en met bliksems doorflitst....
en leidt dan den wagen voort, langzaam, en roept steeds toe, dat ik volg, ook al
leidt ge zonder mij den wagen leêg voort.... O Zeus, o mijn vader, blijde volvoer ik
uw wil.... Onzichtbaar omhuift het stormgeweld mij voor aller nieuwsgierige oogen....
Hier is de plek.... De viersprong.... Ik herken haar.... uit mijn laatsten droom.... O
Zeus, nooit zal Dionyzos versagen de vreugde, waar gij het beveelt, te sprenkelen!
Wolk donkerder nog den slagregenenden nacht rondom je altijd blijden zoon
Dionyzos, opdat hij ongeweten deze reize volvoer.... Faun, vriend, tors op je schouder
mij: zoo; prang mij stevig met handen beide om mijn middel en heup.... Ik sla om je
hals mijn arm.... Nu, daal af aan dezen viersprong de hoogvlakte breed, en zoek bij
de bliksems het kartelige pad.... O Zeus, o vader, sla-uit uw bliksem vlak voor
Ampelos' voet, dat hij zie! Razende nacht, ontzetting, slagregen, heelal
doorsidderende donder, bliksem op bliksem op bliksem.... Dionyzos is vòl vertrouwen!
Vader, omring mij geheel! Uit de bruischende huilende stemmen van den
losgeketenden storm hoor ik, vader, uw machtige stem. Vader, ik ben vòl vertrouwen.
Ik ga.... ik daal waar ge wilt.... Lager steeds, Faun, daal lager.... De bergwouden
zwiepen op den stormwind neêr aan onze voeten.... Een weide moeten wij
schemeren zien, van hoog gras golvende landstreek.... Daar zie ik de weide.... Daar
zie ik de weide! In de bliksems zie ik de weide! Het hooge gras golft als een zee in
den storm. Daar zie ik de golvende weide! Daar rennen de wilde Kentauren
ongetemd, zelfs niet door stormenden Zeus.... Vlugger zijn zij dan de stormwind!
Ampelos, tot hier toe.... Nu zet mij af.... Nu weet ik mijn weg alleen.
- O, mijn vriend, o mijn god, Dionyzos! Hier verlaat ik je, vriend, Dionyzos? Waar
ga je heen in den stormenden nacht? Alleen, zonder mij! O, mèt mij, op mijn schouder
getorst, vrees ik niet voor je; zonder mij, vrees ik alles....! Nooit zag ik zoo woeste
streek! Nooit omringde mij zoo ontzettende nacht! Nooit striemde mij zulke
geeselende regen! Nooit verblindde mij zulke bliksem! Dionyzos, beveel mij alles,
maar beveel mij niet je hier
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te verlaten. Laat mij je blijven omklemmen en blijven torsen op mijn schouder!
Dionyzos, ik weet niet het doel van je reis, maar laat mij met je bereiken dat doel.
- Ampelos, zet mij af! Waar in mijn droom Zeus mij beval heen te gaan, en één
nacht vreugde te sprenkelen, daar is het niet Faun vergund mij te voeren.... Zet mij
nu af.... Hier ga ik alleen.
- O Dionyzos, niet anders kan ik doen dan je zegt. Maar de nacht is ontzettend!
O Dionyzos, mijn armen omhelzen je dicht, dicht tegen mijn borst, mijn god en mijn
liefde, want wie, goden, weet, waar ik je zie terug! Wie wat je wacht! Welk noodlot
zwart als de nacht zwart is! O Dionyzos, nooit omringde mij zoo ontzettende nacht,
en nooit zoo ontzettende wanhoop! Je verlaten! Je verlaten! Hier! Aan het einde
van dit rampzalige pad! Bij den zoom van deze verschrikkelijke weide, waar de
schrikwekkende schimmen jagen, donker, over de stormlucht heen, heen en weêr,
heen en weêr als ontzettingen! Dionyzos, ik voel wat ik nooit voelde: vrees! Ik ben
bang. Ik beef voor jou, Dionyzos! O mijn god, en mijn liefde, ik voel vrees en ben
bang, en je in mijn armen omvattende, snik ik aan je voeten!
- Vriend, o Faun, vrees niet als Dionyzos niet vreest! Zeus is mijn vader! Zeus is
om mij! Wacht hier af op deze plek, en beschut je voor het stormend geweld in diepe
rotskloven veilig, daar, waar de oreaden ook schuilen. Zoek haar op en leer haar
de vreugde.... Hier zijn trossen, Faun, vele laat ik er om je heen, opdat zij je in de
wachting troosten voor dezen verschrikkelijken nacht!
En Dionyzos omhelsde Faun innig, maar rukte zich plotseling van hem en was
verdwenen tusschen bliksems en rollenden donder. Zoo door zijn vader Zeus machtig
omringd, kon Faun hem niet volgen, bleef achter verblind, en zocht zijn weg door
duistere kloven. Dionyzos, alleen, ijlde in de richting der weide, waar over de
onheilsluchten renden als verschrikkingen heen en weêr, de woeste Kentauren,
jagende. En Dionyzos stiet een schellen roep boven het geraas van den storm uit:
nu stiet hij roep op roep, en in de bliksems lichtte blank op zijn jeugdige
jongensgestalte. Hij hief de armen en met de hand wenkte hij. Hij riep in zijn roep:
- Hola! Holaha! Woeste Kentauren, hola! Hoort Dionyzos

Groot Nederland. Jaargang 1

508
roepen, hola, door het wilde geweld van den storm! Kentauren, holaha, hola! Ik ben
de god van de vreugde, en ik roep je, woeste Kentauren, tot mij, opdat je mij voere,
waar Zeus wil, dat je mij voert, snel als de stormwind zelve! Hola! Holaha!
En in de weide, van lang gras zeegolvende landstreek, luisterden de woeste
Kentauren toe, en spitsten de ooren naar de stem, die hen zoo schel riep door het
geweld van den storm heen.
- Holaha, woeste Kentauren, hier! Komt tot Dionyzos, waar hij je roept! Hola,
holaha, hier! Het zeegolvende lange gras, o woeste Kentauren, wuift om mij rond,
en verhult mij tot boven mijn middel.... Hola, komt hier! Jaagt hierheen, waar je roept
mijn stem schel, en waar je wenkt mijn gebaar blank door den zwarten nacht. Hola!
Holaha! Kleinzonen van Ixion en wolkige Nefele, evenbeeld goddelijker Hera, o
woeste zonen van Kentauros en de prachtige Pelionische merriën, zonen van vader
onstuimig en van hinnekende moederen vele, Kentauren, hierheen, hola! Jaagt
hierheen! Dionyzos roept je....
Als een stormwind in Zeus' eigenen stormwind jaagde de ontzaglijke kudde nu,
naderende ontzetting, naar den zoom van de weide, waar Dionyzos wenkte met
blank gebaar, half verzwolgen in de zeegolvende halmen gras. Als een orkaan
raasden zij rondom hem heen, en hun vaart was als Zeus' donder zelve, dreunende
de aarde van hun hoefgestamp daverend, en de stormlucht ruischende van hun
stormende snelheid. Tot zij riepen uit, vreeslijk van stem:
- Wie roept en wie wenkt ons in den stormenden nacht, met gebaar blank en stem
schel?
- Dionyzos!
- Wie is Dionyzos?
- Ik ben de god van de vreugde, o onstuimig woeste Kentauren, en mijn vader
Zeus beval mij in droom te gaan tot deze weide en onder je allen te vragen den
snelste, Eurytion, mij te nemen op zijn rosrug en mij te voeren, duizelingwekkend
van vaart, naar de poorten van Tartaros, opdat ik de Onderwereld binnenga, en er
vreugde sprenkele éen enkelen nacht! Onstuimig woeste Kentauren, verneemt in
den stormnacht het bevel van mijn vader Zeus! Duizelsnelle Eurytion, verneem het
bevel van Zeus: slingere Dionyzos zich op je rosrug breed, en voer hem naar
Tartaros' poorten! Hierheen, Eurytion, hola! Hierheen, houd stil je onstuimige vaart,
hoefstampende wervelwind, hier-
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heen! Sta stil! Sta stil! Kan je niet stilstaan een oogwenk! Sta stil! Te vergeefs poog
ik mij te slingeren op je rug! Sta stil! Hier, Eurytion, pròef het genot! Dit zijn druiven!
Dit zijn druiven! Ha ha! Uit mijn hand grijpt zijn groote hand den tros, en drukt ze
aan zijn lippen te pletter....In dit genot-oogenblik, o Eurytion, slinger ik mij op je
breeden rug, en sla ik mijn arm om je reuzetors, zwellend van bundels spieren!
Voort Eurytion, voort! Voort, naar de poorten van Tartaros! Voort, o stormruischende
vaart! Voort, o voort door den stormenden nacht! Wie stormt er onstuimiger voort,
storm of vaart? Voort, o stormruischende vaart! Rondom mijn menschenros rennen
hoefstampend alle andere dravers meê! Reuzekudde, vergezel Dionyzos! Wees
als donder rondom hem heen! Hij vreest geen donder, geen Tartaros! Hij versaagt
nooit, Dionyzos! Vaar voort, o vaart! Eurytion, o ter belooning, zal IK, god van de
vreugde, je vreugde geven en druiven voor je doen weligen, zoo dat je van purperen
vreugde zal zwijmelen en zal ronddansen op je stampende hoeven! Nu schijnt het
mij toe of ik niet voort vaar op éen paardmensch, maar of ik op honderd
menschpaarden voortvaar! Of ik voortvaar op een daverende wolk, op den rollenden
donder zelven.... Dàt gaat eindeloos door. Ver zijn de poorten van Tartaros. O Zeus,
ik ben vòl vertrouwen!
Zoo riep juichend uit op zijn menschros Eurytion de blijde god rennende, te midden
van de hevige vaart der andere onstuimig woeste Kentauren, en door den stormnacht
heen ijlde hij dwars door woeste geheimzinnige streken voort, vreemd van dreigende
rotsen, die verschoven, overheld met stormgezweepte boomen, scheef, waarin
haar-omwaaide furiën schenen te huilen en nagilden de vermetele dravers. Maar
zij achtten niet en draafden voort, dwars door Zeus' donderend en bliksemend
geweld. Tot plots de storm scheen gedaan, en de nacht was pikdonker en suizelde,
vreemd, en de Kentauren een voor een achter bleven. Maar Eurytion wist den weg,
hoewel hij zijn stormvaart verminderde, en plots stond hij trillende stil, op zijn
paardbeenen vier, en helde achterover de reuzetors, waarom rond Dionyzos zich
klampte. En hij zeide met diepe stem, bijna angstig:
- Hier, o blijde god Dionyzos.... is het einddoel van mijn vaart. Daar.... - en hij
wees, den machtigen arm gestrekt - rijzen de koperen poorten van Tartaros....
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Nu toefde op des Kentauren rug, een oogenblik, Dionyzos. Toen murmelde hij:
- O Zeus,.... o mijn vader.... ik ben vòl vertrouwen!
En hij wierp zich af.
- Dank! riep hij. Woeste Eurytion, dank voor de stormsnelle vaart. Hier, duizelsnelle
Eurytion, ga ik alleen, en vind ik je terug vóor den dageraad. Want langer niet dan
éen nacht mag de vreugde in Tartaros verwijlen....
Toen ging hij voort, de blij vertrouwende god Dionyzos. Hij was geheel naakt, een
jonge knaap, slank de blanke leden, zoo vrouwelijk week, en zijn bronsblonde lokken,
opgeknoopt, waren met wijnlof omwingerd; aan de slapen droeg hij twee volle
trossen. In zijn hand hief hij omhoog zijn pijnappelroê. En zoo ging hij, de oogen
ernstig en vol weemoed bijna, maar de lippen lieflijk lachende. In zijn godeziel zwol
het medelijden, toen hij voor de koperen poorten stond. Hij huiverde even angstig,
maar talmde niet met zijn tred. Was het niet aan hèm alleen de vreugde te
sprenkelen, daar waar nooit vreugde was? En hij trad door de open poort de
duisternis binnen, verschrikkelijk.
De duistere nacht baaierde, waaiende om hem heen, maar Dionyzos' violenoogen,
blinkende als blauwe starren zacht, zagen wennende, door die eeuwige duisternis
heen; en zij zagen den waaienden wind, de waaiende wolken, de heel verre duistere
kimmen, rotsachtig verschietende achter den wolkenden waaienden wind, die
eindeloos droeve beweging verwekte, in den onderwereldschen eeuwigen nacht.
Hij zag het duistere golven der pikzwarte wateren van Styx en van Acheron, en over
de wateren klonk door den waaienden duisteren nacht een ontzetting-wekkend
gebas uit drie monsterige hondenmuilen. Nu ook zag Dionyzos, naderende, een
dicht dringen van schimmen, zacht klagende, aan den oeverrand van den pikzwarten
stroom en over de wateren loomde langzaam aan een wrakkige veerboot, die roeide
stram een veerman, oud en norsch, onverstaanbare verwenschingen toeroepende
van het midden der wateren al. Hij stak, aan den oever, de reuzige hand uit, en
vroeg om zijn loon, en de schimmen, die hem zijn loon konden geven, liet hij toe op
zijn veer: hij duwde met zijn spaan de anderen terug en zij bleven klagende dwalende
aan den somberen waterboord. Maar plots stormde om naderenden Dionyzos een
fellere wind van storm en hij meende, slangengeesels sloegen naar hem
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en slangomlokte vrouwentronies gloeiden hatelijk met vlammende oogen uit wolk
van wind en wapperende sluiers zwart, en de Erinnyen omzwapperden huilend den
blijden god Dionyzos en raasden hem tegen:
- Wie.... wie vermeet zich, sterfelijk of onsterfelijk, mensch of god, LEVEND, en
zonder Hermes' geleide te naderen den boord van den Styx.... Wie.... wie vermeet
zich? Wie?
En zij sloegen naar hem met hare serpenten-zweepen, maar Dionyzos weerde
haar af met zijn thyrs, en vol vertrouwen op Zeus, lachte hij uit, klaterend van eigen
zielvreugde:
- O, vreeslijke vervulsters des Noodlots, niet anders dan om de wil van zijn vader
zelven, goddelijken Zeus, nadert Dionyzos den boord van den Styx, en treedt hij
binnen de open koperen poorten van Tartaros, levend, en zonder Hermes' geleide....
Niet anders dan om éen duisteren nacht vreugde over somberheid te sprenkelen.
O, gramstorige wraakgodinnen, slaat niet met slangegeesels uit naar mij, want ik
meen, in DIT oogenblik, dat mijn vreugde-oogenblik is, zult gij mij niet kunnen treffen,
en weer ik ze af met mijn thyrs, wijnbouwersstaf van blijdschap, niet anders dan
eikestok, pijnappelbekroond, maar machtig en en godeschepter! O, wrekende
Erinnyen, hoort: Dionyzos wil u glimlachen zien! Gij, die nooit glimlacht, o altijd
toornige Erinnyen.... Dionyzos wil u glimlachen zien! Door de eeuwige
Tartarosduisternis stràle een oogenblik uw éenige glimlach! En opdat hij, o Erinnyen,
stràle, zal ik het wonder der vreugde gebeuren laten, en rondom uw zwiepende
hellevaart ranken laten mijn edele wingerdtakken, zoo dat zwellende druivetrossen
u zullen omringen, donker purperend door dezen duistersten nacht! O sombere
Erinnyen, weest op dit oogenblik blijde plengsters van Dionyzos' druiven!
En plotseling in den valen afschijn van licht, dat verre bleef en kwam van waar
wist hij niet, doffe afkaatsing van wateren, sombere uitschemering tusschen wolken,
zag Dionyzos de slangomlokte wraakgodinnen plukken de trossen met beenige
vingers, waar ze weligden plotseling aan ranken, geheimzinnig wingerend rondom
haar heen en wortelend in niet dan in donkere lucht, en zij persten de trossen zich
aan de lippen en zij zwolgen en zij glimlachten! Zij glimlachten, de wraakgodinnen,
den god Dionyzos tegen! Ook hij lachte, hij klaterlachte, en heerlijk langs den
Styxboord
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somber klonk zijn lach als een vogelentriller. De dringende zielen zagen om. En de
norsche oude veerman riep:
- Wie lacht er zoo blijde daar, met den allereersten lach, die ooit door Tartaros
klonk! Welke ziel is zoo blijde aan den boord van den Styx, en zoo overtuigd te
worden overgezet, dat hij lacht, lichtzinnig en dartel, een kind gelijk, dat niet weet,
- of een onwijze, die niet beseft!
Maar de blijde god Dionyzos riep:
- Raad eens, norsche Charon, raad eens wie daar zoo lacht? Hij is het, die de
Erinnyen deed glimlachen en plukken de welige trossen, de purperen trossen, die
hij tooverde rondom haar heen! O, schimmen gij, zoo vele gij, die opdringt aan den
boord van den Styx, verlangend, dat Charon u overzette.... hier, ontvangt druiven
als de Erinnyen ontvingen, zware en volle trossen, en proeft het genot, proeft het
purperen genot, dat ge nooit proefde, dat u nooit purperde in het leven op aarde,
omdat ge het niet kende of het versmaadde, want zie ik niet onder u velen, die mijne
saters ten doode toe geeselden met agavesteelen of wie mijne woeste menaden
verscheurden! Verzoent u NU met Dionyzos, - want, norsche Charon, die blijde god
ben ik! - en perst u NU de druiven aan de gretige lippen. Hier zijn schalen, hier zijn
cymbels, hier zijn fluiten, o schimmen! Reit de ronde en zwelgt de druif! Dionyzos,
Dionyzos wil het....! Wat wacht je, norsche Charon, en wat brom je? Omdat de blijde
schimmen blijde dansen en zwelgen aan de druivewingerende boorden van Styx,
in steê van te klagen en te smeeken, dat jij ze overzette op wrakke boot? Wat
mompel je, norsche Charon? Wil je druiven? Wil je druiven? Dionyzos heeft geen
druiven voor je! Wil je persen druiven in een schaal, terwijl de blijde schimmen
spelen de fluit en de cymbels slaan? Dionyzos heeft voor jou geen schaal! Zie zelve,
zijn handen zijn leêg, zonder druiven en zonder schaal! Kom, norsche Charon, ga
terug met je wrakke en leêge boot, want de schimmendans duurt tot den dageraad,
en zij zullen druiven hebben tot zóó lang! Wat mompel je, norsche Charon?
Schimmen zet je over, niet voor een obool maar voor een tros purperen druiven?
Nu, goed dan, norsche Charon! Klagende schimmen, die zonder obool naderden
norschen Charon, ontvangt uw veerloon uit de hand van Dionyzos! Aan ieder een
tros, aan ieder een tros voor Charon! Zoo, Charon, zet ze nu over! O, op
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de wrakke boot stapelen de trossen, en Charon, voor hij van wal steekt, zwelgt de
purperen druiven! Nu zet Charon àlle schimmen over! Wrakke boot, wees een
druivebark! Vreugde, vreugde, overal! Hola Charon, schater niet zoo dol, en slinger
niet zoo op je wrak! Zet mij nu over! Steek nu van wal! O pikzwarte golven van Styx,
mijn trossen drijven je af, en vroolijk zal je drinken mijn wijn! Wees vroolijk, Styx!
Stroom vroolijk, Styx! Wees een stroom van vreugde, o Styx! O, schimmen, zingt
blijde de vreugde!
En op de wankele boot, geheel wingerd-omrankt en trossenomweligd, die dronken
Charon schots en scheef stuwde over den vloed, dansten in het oneigenlijke licht,
dat kwam van waar wist niemand, de schimmen, en trapten de maat, en klapten de
maat en sloegen, zingende, de schelle cymbels. Over hen, in de duisternis, dreven
dronken de Erinnyen en zij lachten plotseling blijde, en Dionyzos, wuivende met
den thyrs, lachte om haar lach. Van den verlatenen boord kwam een juichen van
schimmen. Van den boord, dien de boot nu naderde, kwam een tegenjuichen van
schimmen, overgezet, en die àllen anderen schimmen gaven een wijntros. De dans
slingerde zich daar voort. Uit drie monsterhondekelen, klonk dwars door zang en
spelen luider en luider gebas. Maar Dionyzos lachte te luider slechts en wierp trossen
éen voor éen in de muilen, de drie, dit uit duisternis het monster toe naar hem rekte.
Hij wierp ze zoo vlug en zoo vele, dat Kerberos stikte bijna en de trossen uitspoog,
bezwadderd, en ze weêr inslokte gretig, bassend en brullend beschonken en
òphuilende plotseling, uit drie kelen tegelijk, smartelijk in smartelijke dronkenschap.
Om zoo treurige bezwijmeling lachte Dionyzos te luider slechts en het was of om
zijn lach ophelderde de eeuwige duisternis. Of zij ophelderde om zijn oogen. Of zij
ophelderde om zijn lichaam blank, om zijn thyrs, zijn druiven, geheel hemzelven.
Een blauwe glans straalde om hem en uit hem, en hij stond er in heerlijk en juichend
en lachend. Plotseling weende hij, van overstelpenden weemoed. Hij wist niet
waarom hij weende. Hij weende van medelijden. Hij omhelsde de zielen, die drongen
tegen hem aan en hij liet de druiven rondom hen weligen. Zij troostten hem, en
riepen hem toe, dat zij vroolijk waren in het purperen genot, zoo mild. Hij vroeg hun
dat te herhalen. Zij herhaalden het en hij lachte weêr.
- O Zeus! riep hij uit. Laat eeùwig hun deze vreugdenacht duren!
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Maar de schimmen dachten niet aan den dageraad, die onverbiddelijk naderde,
boven. In hun druivefeest bewolkte blijde vergetelheid hun de gedachte. Tot plots
Dionyzos zag een schim zeulen een rotsblok zwaar een donkeren berg op. Hij
naderde juist den bergtop, half in nevel verstoken, en het rotsblok donderde naar
omlaag. Toen slaakte de schim een smartkreet, allerverschrikkelijkst. En Dionyzos
riep, bevend van medelijden:
- O Sizyfos, gij die wist Thanatos zelven te boeien, en die zoo listig waart, dat ge
zelfs mijn vader Zeus wist te bedotten, - gij, die, gestorven, de aarde weêr betradt
om uw gemalin te straffen, daar zij geen doodenoffers u bracht - het geen gijzelve
haar hadt verboden - gij, die niet weder terug naar Tartaros wildet, zoo dat Hermes
met geweld u mede moest voeren ter duisternis - wat geven u hier al uwe listen en
al uw inspanning en schranderheid! Eeuwig het zware rotsblok torsende op uw
schouders gebogen, zwoegt ge den zelfden berg op, en eeuwig, Sizyfos, van den
zelfden top, stort het rotsblok naar omlaag, geweld donderend! Hoe vaak, o Sizyfos,
zult gij nog slaken uw smartkreet, allerverschrikkelijkst?
De schim was den berg, snel, in éen oogwenk, afgedaald met spannende kuiten
en krampende teenen; met zijn geweldige handen tilde hij moeizaam zich op den
rug weêr het rotsblok zwaar, en zijn klagende stem vroeg, gebroken van weening,
inwendig:
- Wie zijt gij, o blanke knaap, wiens violenoogen ik door tranen heen zie schitteren
als blauwe sterren door vochten avondnevel, en die met een ziel, beter dan
menschelijke en erbarmender dan goddelijke, mij beklaagt om dit zware en
vergeefsche werk....
- Ik ben, Sizyfos, Dionyzos, de god der vreugde, en Zeus, mijn goddelijke vader,
vergunt mij u vreugde te sprenkelen in dit uur! Tors in dit vreugde-uur geen rotsblok,
maar een stapel trossen, hoe zwaar ook zwellende van purperen genot, licht, bij
het gewicht, dat gij pleegt te torsen!
En plots, op Sizyfos' rug, veranderde het rotsblok in een stapel druivetrossen en
de ellendige schim lachte, terwijl hij torste het blijde genot, als een wijnbouwer, den
berg op. En boven, de trossen met beide gretige handen zich drukkend aan de
lippen, riep hij luide:
- O, heb dank, o Dionyzos, voor deze verlichting en blijde gave! Tors ik ook straks
weêr mijn rotsblok, gedenken zal ik
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mij immer het blijde genot, en geen grooter zaligheid en weelde dan zich het blijde
genot te herdenken in de oogenblikken der bitterste smart!
Maar door zijn laatste woorden heen, vernam Dionyzos roepen, een klagende
stem, erbarmelijk:
- Wie gij ook zijt, daar ginds jeugdig en knapeblank, en zóó vreugderijk, dat uw
lach meê zich deelde aan wie nooit lachten in Tartaros.... wie gij ook zijt. vergeet
MIJ niet en richt even een blik naar mij! Zie, - en Dionyzos in duistere duisternis, die
zijn eigen blauwige afglans zacht op deed schemeren, zag in een beemd, vreemd
betooverend van ruischend water en wuivend gelooverte, een schim hem smeeken,
de beide armen erbarmingwekkende uitgestrekt - zie, ik ben Tantalos: gunsteling
was ik der goden, lieveling was ik van Zeus, toegang had ik binnen Olympos, plaats
mocht ik nemen aan der goden disch, luisteren in hun raadsvergadering, maar te
hevig was mij zulk genot: ik bezweek: ik verried Zeus' geheime besluiten, ik stal
nektar en ambrozia en deelde er van mede aan sterfelijken, minder begunstigd dan
ik - deelde er mede van uit hoogmoed en misschien uit edeler oorzaak en àllen
zoekende menschenliefde, maar bezwijken deed ik, en verpletterd door Zeus' toorn,
leef ik dood hier mijn straf voort, eeuwig; o eeuwig, Dionyzos, god der vreugde, dien
ik niet kende, nieuwe god, die mij verwondert, die mij verwondert hier op zoo treurige
plaats....! Wie gij ook zijt, o nieuwe vreugdegod, o vreugdevolle Dionyzos, richt u
naar mij ook een oogenblik....: zie! Ik sta in ruischende beek en heete dorst
verschroeit mij, maar nooit gelukt het mij, zoo zwaar als het is, dit water mij aan de
lippen te brengen: het vloeit als zilver tusschen mijn vingers, het wijkt golvende weg
als ik mij buk, en de bedding verdroogt door mijn enkel gebaar, - en mijn eeuwigen
honger.... nooit stilt dien het goudene ooft, dat gij ziet even glinsteren niet hooger
dan de opheffing van mijn hand: het wuift hooger, zoodra ik de hand hef, en wiegelt
zich speelsch, spottend en lokkend over mij heen als gezwaaid door een booze
zefyr, die genoegen neemt in mijn heete kwalen! Zie, ik buk mij.... het water loopt
weg; zie, ik hef de hand.... en weg wiegelt het ooft, en in den eeuwigen wind hoor
ik een schaterlach, blijde om mijn steeds te-vergeefsch trachten! O, moêheid hier
te bukken en te reiken steeds te-vergeefs, o ellende van honger, dien nooit stilt
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dit wreede fruit, en van dorst, die dit wreede water nooit lescht! Altijd, altijd!
- Tantalos! zei toen Dionyzos. Nooit was mijn ziel zoo bewogen van medesmart
als om uw klacht! Tantalos.... in dezen vreugdenacht, gedurende de enkele uren,
dat hij nog dure - stil honger en dorst.... Geniet en heb Dionyzos' vreugde!
En de blijde god lachte door tranen heen, want de schim slaakte een luiden
vreugdekreet; om zijn wreeden ooftboom, plotseling, rankte een welige wingerd,
wondersnel, en de druivetrossen, zwaar, vielen hem in de palm van knakkende
steelen af; en het water, waarin hij stond, vloeide rood een edelen wijn hem toe, of
het purper rondom hem fonteinde.... O Dionyzos' vreugde, dàt te zien en de vreugde
der schim te genieten! Maar de onderwereldsche wind stak feller op, killer en kouder,
en Dionyzos, voortgetrokken als door steenende kreten van maagden, zag in vreemd
weêrlicht, als in bliksem van Hades, òpròtsen een landschap, wreed en hard, niets
dan harde en wreede rotsen, gestapeld; een moeilijk steil pad leidde heen naar een
donkeren trechter, reusachtig, en toen, in Hades' bliksem, zag Dionyzos, van ijzing
rillende, het Vat, het vreeslijke Vat, het noodlottige, groote Vat; zwart rees het in
ijzeren banden, duig bij duig vastgekrampt tusschen de ruige rotsen; hoog rees het
als een ronde vatvormige toren, met zwellende buiging, - maar bodem scheen het
Vat niet te hebben; grondeloos stond het in een diepe donkere poel, waaruit het
water wegsijpelde in het moeras van den Styx. In den felleren wind steende de
klacht, altijd, van afmatting en troosteloos wee, der radelooze vrouwen, der diep
beklagenswaardige Danaïden: treurige theorie van trouwelooze gemalinnen: éene
voor éene tilden haar groote waterkan zij aan den bron, waaruit langzaam sijpelde
een magere straal: lang, o lang duurde het haar elk, eer de kan was gevuld, ten
boorde toe....; dan torsten zij, moede, de zware kan zich op het hoofd, de zware
kan zich op den schouder, met beide handen ze houdende, of met een enkele hand,
en de andere tastende langs den ruigen rotswand, ten steun.... en moede
strompelden zij hooger, struikelden hier over een steen, daar over een knoestigen
boomwortel.... nu viel er op beide knieën éene, zusters beurden haar op, en zij
weende, en zij weenden allen: hare kan was gebroken, en zij moest terug om een
nieuwe kan, moedeloos ging zij terug, vulde de nieuwe kan, sleepte zich
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op....: de zusters waren nu hooger.... Boven, waar eindigde het pad, gaapte haar
zwart de afgrond van het bodemlooze Vat, en in den bliksem zag Dionyzos de witte
vrouwen van smart, wier natte waden plakten rondom haar vertreurigde leden,
nemen, zoo moedeloos, de kan van schouder of hoofd en ze gieten uit in den afgrond
zwart opdat zij het vat zouden vullen.... Maar, dadelijk, borrelde slechts de poel, en
niet éen oogenblik werd gevuld het vat, waar alle wateren aller kannen wegliepen,
snel, in den Styx. Dan slaakte boven de vrouw, die gegoten had, een smartelijken
kreet, en hief hare armen op: zij droop, hare haren dropen, hare natte waden dropen,
nat des telkens herhaalden vullens weêr, en haar aller kreet smeekte erbarming....
Maar haar noodlot, zwijgend, gebood haar voort te gaan, rusteloos met haar werk,
want zij daalden, de treurige vrouwen, met mat wanhoopsgebaar, de leêge kan in
moede handen aan de slappe armen, druipende.... zij daalden langs een hellender
effener weg naar omlaag, als of dìt dalen alleen zoû haar rust en verpoozing mogen
zijn, tot zij aan de bron weêr haar kruik zouden vullen....
Zoo zag Dionyzos het Vat en de treurige theorie der trouwlooze gemalinnen - zij,
die in den bruidsnacht, na het opperst geluk, elk den gemaal slapend vermoordden
- en de blijde god weende om zoo diepe en eeuwig durende smart en troosteloozen
arbeid, want nooit was het schrikkelijk Vat te vullen; altijd bleef het een afgrond
zwoel en vochtig; het schimmelige mos begroeide het welig, en reuzige varens en
somber ruischende riet waren uitgeschoten in het moeras, waar het oprees....
Toen sloeg Dionyzos zijn blanke armen omhoog naar het steile rotspad, waarover
strompelden smartelijk de eeuwig vergeefsche vulsters, en hij riep:
- O weenende en steenende vrouwen, smart had ik nooit om mijzelven - ofschoon
ik niet weet of Zeus mij voorbeschikt smart om mijzelven - maar smart diep en
grievend in mijn zoo blijde godeziel, heb ik om u, omdat ik wèl weet, en omdat ik
wèl zie, dat gij immer te-vergeefs u uitput, tillende aan den tragen bronstraal de kan,
strompelend op het steile pad naar de gaping van het verschrikkelijke Vat, waar gij
uitgiet, hopende, hopende steeds, uw met zware moeite verkregen sijpelenden
waterstraal.... en eeuwig blijft verschrikkelijk leêg gapen het Vat en gij daalt af ter
andere zijde, mat, met kalmeren tred als uw eenige rust....
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om dàn omlaag opnieuw te beginnen, te-vergeefs, te-vergeefs altijd, en hopende,
hopende steeds.... O, de altijd teleurgestelde hoop.... is ZIJ niet uw
allerverschrikkelijkste straf, verschrikkelijker nog dan uw noodlotslavinnenarbeid!
- Dionyzos! klaagde van boven, aan den rand des vreeslijken Vats, éene der
treurige trouwloozen. Dionyzos, dàt is het allerverschrikkelijkste; de altijd
teleurgestelde hoop .... IS verschrikkelijker nog dan onze noodlotslavinnenarbeid!
- Dionyzos! riep een andere, opgaande het steile pad; ik hoop! Ik hoop nog, voor
de, ach, hoeveelste maal, dat mijn straal zoo al niet vulle het Vat, toch genadevol
eindelijk moge verhoogen, verhoogen den zwarten vochtigen spiegel, dien ik
tusschen mos en varen en riet beneden in diepte zie....
- Dionyzos! riep een derde, en zij ging snikkende af het hellende dalingspad, en
hare kruik stiet uit haar handen te pletter in scherf tegen de rotsen. Ik hoop niet
meer! Ik hoop NOOIT meer! Maar toch moet ik neêrgedaald, weêr beginnen de
vreeslijke zwoeging!
- Dionyzos! riepen zij allen; Dionyzos....
En zij riepen allen door éen, handen naar hem uitgestrekt, in een wanhoop,
waarvan de Onderwereld sidderde. Hij verstond haar niet, de blijde god, maar hij
riep boven haar uit, met zijn cymbelschelle, klankrijke stem:
- O treurige Danaïden, hoort! Voor enkele uren gaf mij mijn vader Zeus de macht
zelfs over ù vreugde te sprenkelen. Zelfs over u! Zelfs over u allen! Zelfs over uw
verschrikkelijk Vat! O, treurige Danaïden, staakt voor dezen nacht uw arbeid, en
plukt, plukt de toomelooze vreugde met twijgen en ranken en trossen af....
Toen strekte, luid lachend door tranen heen, Dionyzos zijn thyrs uit naar den
Vatberg, en een ruischen en bruischen begon.... Een ruischen van groeien, een
wonderruischen van wondergroeien, van weligen tooverwingerd, snel uit
allerongunstigste, vochtige, zonlooze plek, zwaar de stam en knoestig de takken,
forsch nog de teêrste twijgen tegen den berg, het Vat rondom, met rankeklauwtjes
vast zich klampende aan verroest ijzeren hoepels en schimmelig houten duigen;
bladeren dik en vol weligend, trossen uitzwellend purper en zwaar....; een bruischen
van vullen, een wonderbruischen van wondervullen, een opwellen van roodgeurig
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water, van wijn in het Vat.... tot plots Dionyzos opliep den berg, lenig en snel en
nooit strompelend, een reuzetros greep in zijn armen, ze perste in zijn beide vuisten
over het Vat, het vreeslijke Vat, te midden van de rondom hem toesnellende
Danaïden, die niet wisten en niet begrepen.... tot zij zàgen.... tot zij zàgen.... den
Straal, den blij purperen straal van den tros van den god Dionyzos, zwaar en breed
uitgulpend zijn wonder, en.... vullen.... tot boordevol het Vat, het vreeslijke Vat met
het roode geurige water, met den wijn, het bloed der edele druiven!!
O, de vreugdekreten der Danaïden! de gillende vreugdekreten, die elkander riepen
de beide bergpaden òp, naar de boorden van het nu overloopende Vat, rond wijnmeer
tusschen ranken en trossen, die weligden langs hoepels en duigen, die weligden
langs den Vatberg geheel! In het vreemde onderwereldsche licht ruizelde de Vatberg
van purper, en blauw omstraald rees de blanke Dionyzos blij, en juichte, en schepte
een schaal vol, en had schalen voor àlle de nu zoo overgelukkige hopeloozen, en
hij vulde in het Vat hare kannen, en zij schonken elkander de schaal vol, lachende
-, en zij plukten de ranken en, van zich strijkende de druipnatte waden, kleedden
zij zich in ranken en bladeren en trossen, en jammerden niet meer, maar dansten
en Dionyzos had tamboerijnen en cymbels voor haar en zij rinkelden snel en zij
sloegen ze schel, juichend. Langzaam sijpelde leêg het Vat, en het Styxmoeras
geurde van most, maar Dionyzos riep:
- O blijde juichende Danaïden! Niet vóór den dageraad zal het Vat, dat is VOL
geweest, leêg zijn geloopen.... dàn vallen de ranken verwelkt af.... maar nu, pluk
dit oogenblik, pluk de druif en pluk het genot, en laat later in de oogenblikken der
bitterste smart het weelde en groote zaligheid zijn u het blijde genot te herdenken!
Toen verdween de god van daar, en zag hij van verre, in het nieuwe licht, de
Danaïden bakchantisch zwieren. Zij zwierden, rankomwingerd en trosomhangen,
bij jubelkreten en cymbelslagen rondom het Vat, hand aan hand in Hades' eigene
vreemde bliksems.
Lang zag Dionyzos dit aan, zag hij de vreugde der Onderwereld, en de tranen
liepen hem langs de glimlachende wangen. Tot hij hoorde een stem, zuchten zacht:
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- O, heb dank Dionyzos, heb dank! Niet vraag IK u voor mijzelve vreugde, want mijn
smart verweemoedigde tot stil zielelijden en is niets meer dan weemoed geworden,
om de aarde, om mijn blonde moeder, eerwaardig, om de wuivende granen,
korenbloemen blauw en klaprozen scharlakenrood.... niets meer dan weemoed, om
àlles wat ik mis zoo lang ik toef aan de zijde des duisteren gemaals! Want lief heeft
Persefoneia den duisteren gemaal, die haar troonen doet op den ebben zetel! O,
dank, dank Dionyzos! Niet, o neen, niet voor mij, niet voor stil-in-ziel-treurende
Persefoneia.... maar voor hen allen dank.... voor haàr àllen....
En Dionyzos, zich wendende-om, zag de teedere bleeke vorstin, punt-omdiadeemd
en zacht lila-ommanteld hem naderen te midden van dansende schimmen, die
juichten en dronken de druif uit schalen en trossen zelve. Zij naderde, de armen
hem strekkende te moet, in de weemoedige teederheid van haren dankbaren en
bijna blijden glimlach....; zij naderde over de velden der bleeke affodillen,
schimmezwevend zijzelve, zoo heel licht van tred en zacht ruischend van de sleeping
harer nachtkleurige vorstinnegewaden; de punten van de kroon vlammelden even
op.... - zij naderde koninklijk en toch in dankbaarheid, en toen zij Dionyzos genaderd
was, sloeg zij hem zacht om den hals beide armen, kuste hem op het voorhoofd en
weende, met éen snik, aan zijn borst....
Toen klonk van verre een roep. Dionyzos zag om en zag op, Persefoneia nog
hem leunend het hoofd aan zijn boezem. En hij zag, in duistere verte, in eindeloos
rotsig verschiet, tusschen zijn eigen onderwereldsche bliksems, Hades, in donkere
majesteit, wenkende met starrenschepter, dat bòven, uit de oostelijke poorten, Eos
zoû weldra treden te moet, en vreugde gedaan zoû wezen.

(Wordt vervolgd).
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Tooneel
Door Frans Coenen Jr.
JACOBA VAN BEIEREN, door ALBERT VERWEY. - Amsterdam 1902. W. V e r s l u y s .
Wie op een onderwerp uit onze vroege vaderlandsche geschiedenis een bruikbaar,
effektvol tooneelspel wil bouwen, mag wel van den beginne af stevig in zijn
dramatische schoenen staan. Want zijn onderwerp zal in de gedachten der menschen
niet meewerken om belangstelling te wekken, er is voor de meesten iets bijzonder
saais aan die histories van zooveel ‘graven’ en ‘huizen’, die niet veel meer waren
dan namen. Het leek een kurkdroog geheugenspelletje al die Dirken en Willemen
netjes met elkaar te laten omwisselen, er op zijn tijd een Aernout of een Ada tusschen
te sprenkelen, en bij tijds, zonder vergissen, in de laatste ‘huizen’ van Beieren en
Bourgondië binnen te vallen. Keizer Karel V - ik weet 't nog héel wel - had voor mijn
kinderlijk verbeelden vooral de verdienste aan al dat ge-Dirk en dat ver-huizen een
einde gemaakt te hebben, toen hij zoo vriendelijk was om (gelijk het plastisch werd
uitgedrukt) ‘al de Nederlandsche gewesten in één hand te vereenigen’. Wij beseften
vagelijk, dat dit al veel vroeger had moeten geschieden, ten einde ons onnoodig
gezeur te besparen, zooveel namen, waaraan zich ook niet de geringste verbeelding
vastknoopte en die van geen nut waren voor onze nevelige voorstelling van het
Nederland dier dagen. Want wij hadden het onklare begrip, dat de geschiedenis,
dat de wereld, ten minste zoover het ons land betrof, toen alleen uit die weinige
genummerde graven bestond, louter menschen zonder behoorlijke ‘van’ en die enkel
geboren werden om weer ‘opgevolgd’ te
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worden. Zelfs in die vertrouwensvolle jaren der jeugd heb ik nooit recht kunnen
gelooven in het nut van zulke leeringen.
Wie dus - als gezegd - deze stoffige stof in dramatische roering begeert om te zetten,
moge zich voorbereiden op zekeren weerzin diep in 's lezers gedachtenis, bedrukte
herinnering aan het weerbarstig van-buiten-leeren van ziellooze namen, die zich
verbindt met heugenis van een vaallicht schoollokaal in triestige wintergrijsheid, met
reuk van vocht en de suffige blaadjes van een prutsig schoolboekje.
Maar wie waarlijk genoeg dramatische vormingsgave en menschelijkheid in zich
heeft, behoeft zich er niet aan te storen, dat de ‘stof’ minder gewild is. Integendeel,
hij zal oordeelen dat alle onderwerpen even goed zijn, die menschen in hun doen
betreffen en dat een zoogenaamd ‘dankbaar gegeven’, gelijk b.v. dat van
Maeterlincks Monna Vanna, door de al te gemakkelijk voelbare bekoring, die het
meebrengt, eerder een niet te assimileeren, storend element zal blijken. Want de
lezer voelt dan het gegeven als één ding tegenover de uitwerking als een ander,
zoo die elkaar niet volkomen dekken. Wat ze bij Maeterlinck juist niet doen. Laat
dan het gegeven eenvoudigweg antipathiek zijn, laat kracht en werking enkel van
den dichter zelven komen, die ons in één kort tafreel doet vergeten, wat er dreinigs
en saai-bekends aan het verhaal kleefde, door zijn macht die de doode namen en
dingen bezielt. Des te meer zullen wij bevredigd worden in ons plotseling verruimd
inzicht van weer een brokje menschelijkheid méer, waar wij te voren niets dan
stoffige, spinragge boekengeleerdheid gespeurd hadden.
Maar er moet dan ook diep gegraven worden. Een kundige, gevoelige hand moge
de karakters kneden uit de zware materie van een beeldrijke taal, in gedragen
klanken. De tafreelen moeten, goed voorbereid, rustig en breed zich ontwikkelen
tot een evenwichtig geheel. Wij moeten mee kunnen leven en lijden met de
dramafiguren, wij willen den eigen vreemden tijd achter hun handelen voelen, de
gelijkheid beseffen van menschelijk doen in toch wonderlijk andere schakeeringen,
alles, opdat het groote levensraadsel ons nog eenmaal te meer in zijn ontzaglijk
mysterie worde voor oogen gesteld. Wie aan al deze eischen niet ten volle voldoen
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kan, onthoude zich liever ons aan te bieden wat op een drama lijkt. Er is hier niet
meer of minder goed, er is enkel goed of slecht en...., het nieuwste drama van den
heer Verwey kan m.i. moeilijk aanspraak maken op het eerste praedikaat. Wat hem,
den dichter, bezield moge hebben deze Jacoba-historie nog eens dramatisch te
‘verwerken’, op een wijze waarin men zoo weinig bezieling speurt? Het is geen
gering, het is zelfs zeer intelligent werk, gelijk ook niet anders van Verwey te wachten
was, maar het lijkt droog en oppervlakkig, als drama zeker niet zeer gelukt.
Wat ik eenigszins omstandig wensch aan te toonen.
De dichter wijkt in zijn opstelling en verdere ontwikkeling der gebeurtenissen niet
af van de gewone historie, die vermeldt hoe gravin Jacoba, na door haar neef van
Bourgondië overwonnen te zijn, onder zijn voogdij een schijn van heerschappij en
vorstelijken staat mag behouden. Hoe zij, tegen de gestelde voorwaarde, een man
kiest en trouwt, - en nog wel den Kabeljauwschen edele, Frank van Borselen - en
door dit bedrijf Filips echten of voorgewenden toorn opwekkend, nu gesteld wordt
voor de keus afstand van haar regeeringsrecht te doen om haar lief te behouden
òf dezen te zien sterven.
Men zegt dat zij getroost het eerste gekozen heeft en machtloos maar rustig op
het slot Teilingen gestorven is, nog niet veel meer dan dertig jaren oud.
Wat nu den dichter hier allereerst te doen staat, is de zuivere beelding van de
hoofdpersoon, Jacoba, in de opvolgende gebeurtenissen. Haar moeten wij innig
begrijpen en groot van menschelijkheid vinden, omdat alle tragiek in haar zich
samentrekt.
Maar Verwey doet niet meer dan aanduiden, met een enkele lijn los òmtrekken.
Zijn Jacoba zegt verstandige, geestige woorden, niet zonder hoogheid voorzeker,
maar het is dikwijls de dichter, dien men achter haar spreken hoort. Ver daarvan
dat elk woord haar beelden zou, als een energische vingerdruk de weeke klei, zijn
er gansche brokken, die beschrijving zijn, schoon of onschoon, maar geheel
onpersoonlijk.
Jacoba's eerste alleenspraak is er al een voorbeeld van. Er komen heel leelijke
regels in voor, maar dat ware nog het ergste niet. Wat echter deze lange rede te
beteekenen heeft, is niet duidelijk.
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Jacoba geeft hier aan Beerte, haar hofdame, een soort exposé harer lotgevallen,
nadat zij eerst (al te lang voor het geheel) heeft uitgewijd over de pracht en
beteekenis van juweelen. Maar die lotgevallen kende Beerte denkelijk even goed
als Jacoba zelf. Het is dus waarschijnlijk de wijze waarop Jacoba er van spreekt,
die van belang moet zijn om haar karakter te doen kennen. Maar.... mogelijk ligt 't
ook aan mij, ik heb aan die weinige regelen geen ander houvast gevonden, dan dat
er zekere onverschilligheid, een weinig cynische koelheid uit blijken zou, die
overigens nergens anders in het drama waar gemaakt wordt. Integendeel: zij die
zich beklaagt over haar ‘droomloos leven’ en van den zin haars levens spreekt als
‘gedroomde schoonheid die 't Geweld vertreedt’, kan zeker niet voor cynisch
gehouden worden. Maar dan blijft de vraag wat deze monoloog eigenlijk zeggen
wil, tenzij dan een nadere uiteenzetting van den toestand, der gravin ‘in den mond
gelegd’. Verheven ware dit niet.
In dezen toon gaat 't dan verder. Er komen gezanten met beteekenis-zwaren brief
en geschenken van Jacoba's moeder, Margaretha en de gravin heeft niet eens
middelen om hen te beloonen, als zij juist op tijd door Van Borselen, haar gewaanden
vijand, uit den nood geholpen wordt. Jacoba is ontsteld, vol zwaar gepeins, maar
ook innig dankbaar den helper en zoet-verheugd. Dat is te zeggen, Jacoba moest
dat zijn, heftig-levendige, hartstochtlijke vrouw, die zij is. Verwey weet dit echter niet
anders uit te drukken - niet direct, roerend-innig en meesleepend, - dan door een,
op zich zelf gewis zuiver gevoeld, beeld, waarvan men de bedachtzame, zorgvuldige
uitdrukking gevoelt.
‘Ai mij!
Zwaar was de dag van wondren, en als een
Die vroeg reist door de vlakte en volgt den stroom
Vol koelte en wendingen en wilgrijk groen,
Maar vóór den middag stijgt en 't bergpad door
De zon vangt in een rotsenwereld, zwaar
En zwart van donkre dreiging, tot hij hoog,
Als 't avondt, uitrijst op een vreemd visioen
Van damp en tinten, zwalkende als een zee,
Staande als een stad, als een zonsondergang
Gekleurd en neevlig...,’ enz.

Als dit niet de dichter is, die pas van een Harzreis terugkeerde, dan.... heeft 't er
toch maar drommels veel van! Hoe komt de
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opgewonden Jacoba zoo plots aan dit uitgewerkte beeld? En dit zoo weinig
inheemsche, voor de hand liggende beeld? Waar haalt zij, met het Haagsche bosch
en de zee voor oogen, zoo subiet die rotsen vandaan?
En dan wordt zij, de niet meer zoo jonge vrouw, met een leven vol avontuurs
achter, ineens zeer bijzonder zwak, ja kinderachtig zwak en vol angstige
verbeeldinkjes. Eerst beweert zij van de woorden in haar moeders brief, dat zij
‘zwart’ zijn.... en daar kon men haar gelijk in geven. Het is geen extravagante
meening. Maar dan ziet zij hun inkt ‘als een poel’, in wier ‘kronkeling (zoo'n
kronkelende poel!) ge uw kind meesleept en 't smoort’.
Dit is wat kras van verbeelding voor een vorstin, die al heel wat, ook van moord
en vergif, meemaakte in haar leven. Ware het 's dichters bedoeling geweest, Jacoba
zoo te teekenen, als een vreesachtig meisje van zwakke zenuwen,.... het kàn een
opvatting zijn, maar dan had hij toch anders moeten beginnen. Nu klinkt 't mallootig.
Verderop is er dan weer een monoloogje, als Jacoba, dankbaar voor Borselens
hulpvaardigheid, nog bovendien verrukt is van zijn woord en minlijke verschijning.
De bedoeling is hier duidelijk. Verledens bitterheid en weer oplevende hoop,
pessimisme uit harde ervaring en blijde twijfel of haar levensconclusiën niet faalden,
dit alles voert strijd in haar binnenste, als het eerste daggloren met de zware
duisternis, en schoon kon de dichterlijke uitdrukking hiervan zijn. Maar bij Verwey
is het kort en abrupt, al te weinig treffend, ook door regels als de vijf die hier volgen.
Ik cursiveer:
‘....En hij stond - ik wrong
Mijn handen voor 't slotraam van Gorcum - stond,
Weerstond niet Breêroo, grijze' veldheer, die
Mijn heir door de gegraven gracht bracht, roerloos
Wachtte hij daar hij stond, en stond den schok,’ enz.

Vijf malen stond in vijf regels, naast een woordschikking en klank als gracht bracht,
zijn er blijkbaar niet op berekend den indruk te versterken. Dat gebeurt dan ook niet
en wij blijven zelfs ijskoud het volgend gebeuren tegemoet zien.
Jacoba's impulsieve, intuïtieve natuur brengt haar tot een tocht en samentreffen
op den eigen grond van Frank van Borselen.
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Zij wordt ‘koningin’ op een volksschutterfeest en laat zich door Van Borselen kronen.
De weinige woorden door den schrijver aan deze gansche episode gespandeerd
kunnen moeilijk indruk maken. Alles lijkt maar even vluchtig aangeduid en 't is voorbij
eer men 't weet. Of de auteur zich illusies maakt, dat 't op het tooneel effekt zal
doen?
En ziehier nu wat Jacoba's zacht-zalige liefdeswoorden tot Van Borselen moeten
zijn, uiting der jubelende heerlijkheid harer ziel:
(Jacoba doelt op haar rake schot) p. 47:
‘De pijl' vloog juist. Wat God was 't die hem dreef?
Ik was gegaan zooals ik kwam zoo niet
De pijl geraakt had. Moest ik niet naast u
Nu koningin zijn, en was 't niet mijn wil?’

Niet zonder waardigheid luidt dit, en niet zonder eenig gevoel. Maar diepe ontroering
klinkt toch anders en ik zou meenen dat deze plaats typisch is voor den aard en
kracht van emotie, waarin de dichter de beste deelen van dit werk schreef.
Hier heelemaal niet, maar ver van de vereischte mate, kan kortweg onze conclusie
luiden. Wie drama's schrijft, moet harder aan de kook zijn.
Van de liefdesinnigheid vernemen wij dan verder niet meer. Schokkende
gebeurtenissen komen mogelijke teederheid verhinderen en de gang van het drama
versnelt, ja, wordt zoo holderdebolder, dat onze oogen knipperen van 't rasch
verschieten der tafreelen. Edoch, aleer wij tot deze inderdaad kinematografische
snelheid geraken, wordt ons eerst, huiselijk en practisch, de situatie verklaard en
critisch belicht in een gesprek van eenige pages. Niet anders pleegt een modern
kluchtspelschrijver zich te helpen, als hij bij den aanvang, tot voorlichting zijns
publieks, een kamermeid en een huisknecht al keuvlend in quasi-bedrijvigheid op
het tooneel brengt. Wij plegen dan ietwat spottend toe te luisteren, wel bewust dat
die twee menschen daar geenszins om hun zelfswil aanwezig zijn, maar enkel als
levende proloog. Dat hindert ons evenwel niet, want een klucht is maar een klucht
en we zullen daarom niet minder lachen. Midden in een ernstig drama echter komt
ons deze tooneeltruc volkomen ongepast voor. Waar we iets zien moesten, krijgen
we een mat vertelsel, de gang van het drama vertraagt daardoor bijna tot stilstand,
terwijl onze toch al niet strak gespannen aandacht afgeleid wordt tot andere dingen,
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b.v. tot de vraag, hoe de dichter vreê kon hebben met zoo zonderlinge beelden voor
een geheim huwelijk.
‘s....Het geheim....
Dat straks, barstende uit deze hofkapel,
Zich als een meteoor zal opdoen, wen
't Aan ons stijf-starend oog zich kort vertoont
Voor 't in den nacht van 't Hof zich stom verbergt.’

Die ‘meteoor’, die een huwelijk is, dat ‘stijf-starend oog’, die ‘stomme’ verberging ‘in
den nacht van 't Hof’, lijken mij uiterst vreemd, temeer daar ik niet recht weet wat
dit voor een nacht is, die van een ‘Hof’ en ook nimmer gehoord heb dat een meteoor
zich zoo gedraagt. Wel zegt de schrijver dat deze woorden maar ‘rhetorijksch vertoon’
zijn van een opgewonden page, maar ik zie de noodzakelijkheid voor het drama
niet in, dezen page juist zoo rhetorijksch te laten doen. Dat staat noch met iets
vroegers noch met wat later komt in eenig verband, wijl immers het gansche tooneel
enkel tot verklaring van den toestand geschreven is. 't Had dus geschikt waardiger
en zoo mogelijk fraaier gekund, opdat wij ten minste van verzen iets mochten
genieten in dit armelijk tafreel.
Na deze uiteenzetting der pages en Jacoba's geheimen trouw, begint dan de
galop der haastige tooneelen. Wij zijn niet zoo dra in 't zuiden des lands, vóór hertog
Filips' tent, of wij bevinden ons alweer in Den Haag terug, in een nachtvergadering
met Jacoba en haar neef-voogd. Gaarne zouden wij hier op adem komen in dit
rustige oord, waar een ‘drukkende stilte’ heerscht en de lichten nog maar laag
branden, maar reeds moeten wij naar Jacoba's slaapvertrek verhuizen.... neen,
naar Filips' slaapkamer, neen.... weg naar 't slot Rupelmonde aan de Schelde, waar
Borselen gevangen zit en voor welks poorten Jacoba afstand zal doen van haar
macht ter wille van haar liefde....
Ik zou wèer willen weten of de heer Verwey bij zijn werk aan de mogelijkheid
eener opvoering gedacht heeft en of hij in dat geval waarlijk meent dat zoo'n
steeple-chase van tafreelen iets ‘doen’ zal.
Wellicht zal hij Shakespeare aanvoeren ten bewijze dat meer tooneeldichters niet
schroomden de eenheid van plaats en tijd uit wandelen te sturen. Maar Shakespeare,
zou ik dan antwoorden, leefde in een tijd toen er meer verbeelding en veel minder
theatrale
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toestel was. Dat kunnen wij nu zoo niet meer verdragen. Wij willen
fantazie-steunende decors hebben en de verwisseling daarvan kost tijd, beteekent
een entre-acte waarin onze aandacht verstrooid wordt. Daarbij: zullen wij ons in een
tafreel inleven, dan mag dat niet te kort noch te vluchtig zijn. Wij moeten onze
aandacht weer verzamelen en op spanning brengen en dat kan niet, als na enkele
gesproken woorden, die heele tooneelwereld weer verzinkt.
Zoodat ik zeer vreeze dat die aandacht weinig en de indruk nul zal worden bij
de

een in-scène-zetting van dit 4 bedrijf, juist datgene, waar zich het hoogtepunt
bevindt.
Het laatste bedrijf is dan betrekkelijk kalm: alleen een duinlandschap met heremiet
en een sterfbed. Ook zijn wij dan, zelf tot kalmte gekomen, zeer bereid ons nu over
te geven aan de stille resignatie en levensweemoed, die uit 's dichters verzen
inderdaad lichtelijk opgeurt, zoo niet de eindindruk totaal bedorven werd door wat
ik mij veroorloof een ontzaggelijke smakeloosheid te noemen.
De dichter voert nl. onverhoeds en tot onze grooten, schaamachtigen schrik....
zichzelven en de nieuwe beurs ten tooneel, in een toekomstvizioen van den
‘kluizenaar’!....
En wel op deze wijze: (de kluizenaar spreekt)
‘.... Eenmaal zal
De dichter (de kluizenaar meent den heer Verwey)
die door deze streek dwaalt, Teilingen
Verlaten, wandlend langs uw Graven-dam,
Door Noordwijk, naar dien hoogsten heuvel. Dáár
Daagt hem uw beeld: dees wildernis, een tuin
Van Holland dan, bevolkt hij met zijn droom
Van uw strijd en uw leed. Dan zal zijn zang
Een volk verheugen dat zijn koopstad heeft
Aan de Amstel, in het eigen jaar dat daar
Een nieuw Gebouw rijst daar 't zijn schat vergaart,’ enz.

Het zal gewis Jacoba tot grooten troost gedijd zijn, dat zij geleefd en geleden heeft
om door den heer Verwey bezongen te worden en dat nog wel in het jaar dat er in
Amsterdam een nieuwe beurs geopend werd. Een driewerf historisch oogenblik
waarlijk! En wie het niet der moeite waard mocht vinden voor zulke verheven zaken
te streven, dat streven door zoo'n resultaat maar mager beloond acht, ja! zijn onrust
door zulke rare philosophie eerder verergerd

Groot Nederland. Jaargang 1

529
voelt dan gestild, die.... is lastiger te voldoen dan de heer Verwey. Ik denk echter
dat er velen zoo zullen zijn, die ongaarne Jacoba van Beieren hier met de nieuwe
beurs en den persoon des heeren Verwey (hoe hooggeschat anders ook!) in kennis
zien gebracht. Het schijnt een al te realistische noot in deze verdienstlijke vrouw
van het verleden, terwijl men bovendien de onaangename gedachte niet weren kan,
alsof dit drama eigenlijk als gelegenheidsstuk bij een ‘Plechtige Beurs-inwijding’
bedoeld ware en nu zijn roeping gemist heeft.
Als dit niet zoo is - en ik geloof wel dat 't niet zoo is - dan schijnt toch de dichter
zelf schuld, dat wij aan zijn ontijdig realisme zeer materialistische combinaties
verbinden.
En hiermee aan het eind des drama's gekomen, is er niet veel gewichtigs meer op
te merken. Is Jacoba geen volgroeid karakter geworden, de overige personages
krijgen daartoe niet eens gelegenheid. Zij zijn te kort aan 't woord en te kort op de
scène. Alleen de heer Van Montfoort, die van den beginne naar intriges speurt, ook
als er nog in lang niets aan de hand is, had eenigen aanleg een comische figuur te
worden. De rest is niets dan woorden.
Maar dan ook vaak zeer goede woorden, klankvol gedragen Hollandsch. En hierin
ligt ten slotte de verdienste van dit werk, als ik 't wèl inzie, dat er, soms wat drooge
en stootende, maar meest forsche en raak-beeldende taal gesproken wordt, dat de
taal op zich zelf wat is. Dat de heer Verwey dit kende, behoefde hij echter (al wil
men hem dankbaar zijn voor menigen fraaien versregel en vol-klinkend Hollandsch)
niet meer te bewijzen, maar wat hij wel bewijzen moest, is voorloopig niet gebleken:
dat hij ook genoeg dramatisch vermogen bezit om onze literatuur met een echt en
speelbaar drama te verrijken.
En aldus, deze proeve onvoldaan ter zijde leggend, wachten wij met belangstelling
af wat hij in deze dingen verder wrochten zal.
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Op zee.
Door Henri Van Booven.
(Vervolg).
De dagen kwamen in groote hitte weer en vergingen. Soms wat wind, maar meest
altijd onbewogen luchten, wit en zonder wolken, waren te zien.
Er was nu een van de drie weken voorbij gegaan en den middag van den achtsten
dag was de boot weer stil geweest voor Monrovia. Den volgenden dag zou het schip
vijf uren stil liggen voor Freetown in Sierra Leona.
Jules was plotseling onwel geworden.
Het loome gevoel in de beenen dat hij waargenomen had was erger geworden
en hevige suiselingen in het hoofd benamen hem het zuiver denkvermogen. Hij wist
het nu, er was weer ziekte in het vooruitzicht, misschien zware malaria, en dan vijf
uren voor Freetown in de nauwe riviermond waar bijna nooit wind kwam, omdat de
bergen het land zoo nauw omkringden.
Sierra Leona. ‘The white man's grave’ noemden de Engelschen het.
Van oogenblik tot oogenblik begon hij zich onbehaaglijker te voelen.
Malaria was het weer, de oude kwaal, dat bracht droeve lijfsellende, een dag en
nacht koorts kon dagen lang nog gevoeld worden.
Tegen vijf was hij zeer onwel geworden. Zijn lijf en handen waren heet en toen
begon hij te beven; zijn tanden sidderden tegen elkander, hij voelde zich koud toch
in die laaiende warmte, en duizelingen begonnen hem zeer te kwellen.
Toen wist hij het weer met een moe gevoel. Het was weer zoo noodig dat er berust
werd, hij moest maar gelaten zijn en af-
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wachten de oude ellende. Hij vermoedde dat het niet lang zou duren maar omdat
het zoo kort was, werd het des te erger gevoeld. Rillend ging hij naar zijn cabine.
Tegenover de trap, stond achter in den corridor het ijzeren hek open en een heete
tocht waaide hem tegemoet.
Bevend deed hij zijn kleeren af, schonk zich water in, twee, drie glazen, hij stikte
van dorst, en toen klom hij moeilijk in het hooge bed.
De eerste oogenblikken waren niet zoo sterk onaangenaam. Over zijn rillend lijf
had hij de enkele dunne dekens getrokken en weer kende hij de eerste, rustige
minuten van het liggen, met het besloten aanvoelen van de dekking. Hij moest nu
weer probeeren te zweeten, met het zweeten zou de koorts weg gaan.
Hij lag op zijn rechter zijde. Door een kier van de patrijspoortgordijntjes die hij
gesloten had om het donker in zijn cabine te maken, scheen de dalende zon recht
naar binnen.
Een roode lichtstreep kwam tegen het wit van den ventilator vlak boven zijn hoofd.
Hij wachtte nu, kijkend naar dat roode licht, geduldig beidend totdat het zweet
zou gaan uitbreken, dat begon altijd met een klein stekend en prikkelend gevoel
midden op den rug. Maar het zweet kwam niet, er welde een zeurige pijn in het
hoofd; hij bewoog zich, zijn spieren waren stijf en heet. De lakens begonnen nu ook
warm te worden en telkens tastte hij met de beenen naar een koele plek, hoewel
zijn bovenlichaam zich toch onbehaaglijk koud voelde.
Snel steeg de koorts. Zijn handen waren gezwollen, heet en droog, razend klopte
het hart en zijn hoofd werd telkens met kleine schokjes weggelicht van het kussen.
Soms vertrok hij ongeduldig het lichaam, inspannend de spieren om toch maar in
zweet te komen, maar bij iedere beweging die hij zoo maakte voelde hij iets hevig
onaangenaams, iets pijnend schrijnends overal, alsof zijn lichaam een groot vuur
was waarin gestooten werd zoodat het vonkte rondom.
Het rood van de wegzinkende zon werd minder. Tegen den ventilator scheen het
veel zwakker als toen hij zich pas te bed gelegd had.
Zou het spoedig weggaan?
Dit duurde nog maar enkele oogenblikken, het rood ging toen
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weg en het werd snel duister in de cabine. Hij keerde zich om, misschien zou hij
beter kunnen zweeten op zijn linker zijde.
Door de kieren van de gordijntjes was een stuk van het hemelgloeien te zien,
donkerviolette gloeiing als van glinsterend, stollend bloed.
Weer sloot hij de oogen en dan kwamen langzaam de heete zwijmelingen, het
harde strijden van het poovere lijf dat zich gedwee gestrekt had, zeer gelaten nu
vertrouwend dat er toch wel weer een einde zou komen aan die ellende als het
zweet maar uitbrak, als er misschien wat slaap kwam, misschien wel wat
bezwijming....
Het was nu geheel donker geworden in de hut, de machinedonderingen
doordreunden alles...................................
De koortsdroomen waren angstig weer, benauwend en beklemmend....
Nacht op de rivier, en heel ver aan gezichteinders kwam een tornado.
De luchten waren groen-zwart boven brandende horizonten want de vlakte stond
in hooge vlammen. Reuzengalmen zwaaiden meegesleurd in felle winden over de
mijlen breede rivier die geel voortstroomde, vol witgetopte golven.
De passagiers stonden wachtend tegen de kajuitwanden, nog werkten er negers
in het open ruim en ratelden er kettingen. En een gierende storm rukte en trok toen
aan de boot die vast lag aan de ankers. Het schip helde op zij en bleef zoo liggen.
De regen stortte neer, geen druppels, gudsen water. Er trilde een wittige schijn op
de rivier.
Alsof er vlak boven het schip iets vreeslijks gebeurde, een uitbarsting daverend,
daar knalden de donders woest los en buitelden de gewelden dollend dooreen. Hij
rilde van angst en drukte zich vast tegen den kajuitwand. Dat duurde uren en hij
durfde zich niet bewegen, en toch werkten de negers nog door en floten.
Uren stroomde er water van den hemel weg, witzilverig van de bliksems en de
donders die knalden en barstten los overal....
Er zou een afscheidsmaal zijn bij den inspecteur.
Er zat een negervrouw in het kamertje rechts. Zij werkte aan wit linnen dat op
haar schoot lag. Haar pano had ze over de borsten toegemaakt, zij had zeer
krachtige, ronde schouders. Op het oogenblik dat hij bij den inspecteur binnen kwam
sloeg een pendule.
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De inspecteur had harde, zwart-wijd-open oogen waarmede hij iemand nooit recht
aankeek. Toen Jules binnenkwam schoof hij vlug een stoel naar een kleine, zwarte
tafel waaromheen nog twee in het wit gekleede mannen zaten; hij schonk Jules
dadelijk een glas jenever in en begon toen met een mesje zijn nagels te bekrassen
die er zeer wit en goed onderhouden uitzagen. De kamer was met veel zorg ingericht.
Op een bureau stonden vele fotografieën in rood-glimmende lijsten. Aan de witte
wanden hingen etsen en teekeningen. De met een schoon laken gedekte tafel
scheen wel op gasten te wachten, want er waren al borden en glazen neergezet.
Toen gingen zij aan die tafel zitten. De inspecteur zeide weinig, maar lachte
dikwijls als de anderen wat zeiden. Zeer vreemd lachte hij.
‘Kijk’ zeide hij onder het eten, en hij wees naar den witten muur naast een venster
waar nu een overkapte lamp brandde.
‘Heel nuttige beesten’ hoorde Jules hem nog zeggen. Hij keek naar de plaats die
de inspecteur had aangeduid.
Om de lamp kringden insecten en er zaten er zeer veel op den muur. Maar midden
tusschen die insecten kroop langzaam langs den wand een afzichtlijk groote, harige
spin die telkens met onmerkbaar, snelle bewegingen een insect greep en dan even
heel stil bleef zitten.
‘Kijk daar heeft hij er weer een,’ zeide de inspecteur en hij lachte.
Jules keek nu voortdurend naar den muur en ontwaarde nog meer van die groote
spinnen.
Er werd veel gegeten en gedronken. Dikwijls hoorde hij het heldere geting van
de koperen pendule.
Soms riep de inspecteur met harde stem den zwarten bediende terug.
Na het diner werd er koffie gegeven en sigaren. Hij voelde zich bedwelmd door
den wijn. Het was of er een zware damp opkwam in de kamer, maar zeer goed
zichtbaar bleef nog het verlichte gedeelte van den muur waar de lamp brandde;
tegen den wand zat nu een veel grooter aantal spinnen, die met snelle tastingen
de insecten grepen.
Dan opeens stond hij buiten, zoekend den weg. Rechts was het pad naar den
haven, links de donkere mango-laan. En hij wandelde, wandelde wachtend tot hij
aan het einde van de laan zou komen
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waar de factorij stond, dicht bij den rivieroever.... maar er kwam geen einde aan de
laan....
In doodschrik zat hij wakker, overeind. Was hij op het hoofd geslagen? In het
donker keek hij rond. De koortsbrand vlamde, schroeide hem het lichaam. Er was
niets, alleen het donker, maar toch ook: rosse monsters zweefden omhoog, omlaag,
vonken spatten en zwarte, spokige doeken vervormden zich tot wreed loerende
dieren. Zijn vingers krampten zich vast in de lakens en hij duizelde in bezwijming
terug met een laatste, akelige sensatie van radeloos-stomme angst. Weer
droomend....
De Holland stommelde de rivier op, tegen stroom. Aan beide kanten rondden de
mammelons, dicht beboscht.
Boomen als torens, vol witte en roode bloemen, groeiden aan de rivierzoomen
en stonden dikwijls ten deele in het water.
Er werd een landingsplaats gezocht en de boot werd daar naar toe getrokken.
In de bosschen tegen de hellingen hakten negers hout, hij hoorde de takken zwaar
neerploffen.
Hij stond onder in een ravijn, naar het water helde zacht de oever, de bodem was
zeer moerassig.
Negers daalden de helling af, droegen groote bundels losgehakte takken.
Reuzen waren de negers, breed en zwaar en hunne oogen lachglinsterden, maar
praten deden ze niet.
De vuren werden aangelegd.
Het knettervonkte, in de onderste, pluizige, droge stof.
Geel-blauw, lang vuur, diep verdoken in den witten rook, golfde op.
De takken begonnen te branden en dikke vlamlijven drilden sissend los beneden
uit de houtwarring. De rook trok dan weg en gele en roode vlamspiralen klommen
en verbogen zich en zwaaiden en buigden zich vechtend de een om de ander en
vlochten zich tot aan de spitsen in een en scheurden zich af weer.
De vuren brandden tusschen de negers die hurkten en zich neerlegden.
Donkerrood glom het vette huidzwart. De agaven links tegen dorre rotsbrokken
lagen als groote groen-roode steekbladrozen te rusten. De boomen overknoopten
dicht de kampplaats; diep in duister ravijn waarde de zwarte nacht....
In de nauwe cabine waar hij slapen moest lag de vuile moustiquaire over een
spijker in den wand.
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Dikke torren kropen langs en uit de plankspleten en bewogen de lange voelsprieten.
Overal ook zaten, spinnig in elkaar gedoken de muggen, niet groot, smalle, zwarte
lijven en pooten als rag. In de hut was het een worgende, ergste ellende.
Op de lage hutkoffer stond de boven-op goor-zwart geworden, groote koffer waarin
hij schoon linnen bewaarde dat àl meer vol kleine, roode mieren kwam.
Hij had een paar losse kaarsen.
Om licht te hebben moest hij eerst kaarsvet laat afdruipen op de bovenste koffer
en er dan de kaars in neerzetten, maar het was zoo heet in de hut dat het langen
tijd duurde voor de was stolde. Hij wachtte, geduldig neerdrukkend de kaars, en
zeer stil staand om zorg te hebben dat de kaars juist rechtop zou staan. Onderwijl
kwamen dan de muggen van de wanden af en prikten zich neer in zijn handen, in
zijn nek.
Hij hield het uit tot de was stolde, dan met bloedigen wrevel, krabbend zich de
jeukende plekken. Naast de kaars stond de waschkom, een tinnen kom vol deuken.
Voor een stoel was er geen plaats. Soms steeg zijn wrevel tot stille razernij en hij
spatte met water tegen de wanden, dan dacht hij uit iets dat naar wraak kon
zweemen.
Hij stak een tweede kaars aan, sloop tot dicht bij de plankwanden en verbrandde
dan heel voorzichtig van onder op de muggen die nog, wippend met de achterpooten,
zich koesterden op het warme hout. Snel deed hij zijn kleeren uit, trok de
moustiquaire van een. De kaarsen had hij uitgeblazen. Buiten de tule hoorde hij het
fijne, tergende zingen van de muggen; door de openstaande hutdeur kwam een
luid leven van vorschen, en het wat verdere knetteren en doffe knappen van de
vuren.
Wijd uit lag hij zoo, maar na een poos begonnen de mieren te plagen. Meestal
was hij een tijd lang roerloos geweest en voelde hij opeens een jeuken aan de
beenen. Hij was dan al half in slaap. Het jeuken begon aan de armen nu, op den
rug, op hals en borst, het was overal en hij krabde zich het lichaam bloedend. Soms
stak hij de kaars weer aan en terwijl hij de handen buiten de moustiquaire stak,
zetten zich muggen op zijn handen en kwamen zoo in de moustiquaire. Daar
weenden en tjeurden ze rond en in het wippende kaarslicht zag hij ze zoeken naar
bloot vleesch en hij zag ze altijd dichter komen bij zijn gezicht, totdat ze er zich
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op neerzetten. Dan sloeg hij zich op die plaats tegen het hoofd en doodde ze zoo.
Maar andere muggen, alsof ze 't wisten dat dat gebeuren kon, zetten zich tegen de
tule, wachtend tot het licht gedoofd zou zijn om dan naderhand in het donker rond
te zeuren en te weenen binnen de moustiquaire.
Krankzinnig gemarteld zocht hij bij het kaarslicht naar de mieren, zijn lakens waren
hier en daar licht rood, door het bloed van het krabben. Maar mieren waren er haast
niet.
Hij strooide poeier over de lakens zoodat die vuiler werden nog, de muggen
hadden zich weer op zijn huid gezet.
In waanzin dacht hij dan iets uit. Hij brak zich een klein stuk kaars af en nam dit
binnen de moustiquaire, daar stak hij het aan.
De muggen waren nu opnieuw tegen de tule.
Hij doodde ze een na een, met kleine zwaaiing van de kaarsvlam onderop tegen
de vlijm-venijnige lijven.
Als dat gedaan was maakte hij het licht uit en lei zich weer neer.
Het strooipoeder raakte de opengekraste huid die zoo begon te steken. Het
lichaam was afgefolterd nu en het verzette zich niet meer tegen al die kleine
onheilen....
De weg was lang van het station Matadi naar de nieuwe factorij. Een paar negers
gingen voor hem uit, de koffers dragend. Het was warm, maar de hitte hinderde
hem niet. Hij liep zeer langzaam want hij voelde zich krachtloos en telkens gonsde
het in zijn ooren. Iets hards drukte binnen tegen zijn rechter oor en als hij wat buiten
adem raakte van de inspanning voelde hij een sterk geklop in dat oor en kon hij er
niet mee hooren.
In den trein had hij al gezien dat dit jaar de rivier hooger gekomen was dan anders,
vele huizen met de boomen daar rond stonden in het water en voor zoover de huizen
nog bewoonbaar waren bestond er nog verbinding door roeibooten. De negers
wezen hem de benedenfactorijen. Het waren drie straten die gansch overstroomd
waren. De rivier reikte maar even onder de veranda, als het water nog hooger kwam
dan zou de geheele benedenafdeeling verwoest worden.
Na het avondmaal ging het de rotsen af naar de landingsplaats, waar de roeiboot
lag. Er was plaats voor zeven man in de boot. Een neger droeg hem behoedzaam
naar beneden. De inhoekende, uitgeschulpte rotspunten werden rood belicht door
de lantaarns, lichtgeel en zwart leken de witte kleeren van de mannen die meê
zouden gaan.
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Hij was gaan zitten en de negers roeiden weg door het gladde water.
Hij keek rond.
Op de rivier lagen aan de pier de Fransche Mail en een groote, Duitsche boot.
Hij hoorde opzingen over het water de tingende scheepsklok van de Mail en
onmiddellijk daarna de wat donkerder klanken van het Duitsche schip. Op beide
schepen zag hij een lange rij ronde lichten, de vensters van de cabines.
In de groote, holle kamer zou hij slapen gaan.
De chef had voor een groot bed met een hooge moustiquaire gezorgd.
Hij liep, zijn kleeren afdoend, langzaam door de kamer; ging toen, nadat de neger
weggegaan was, even naar buiten op de veranda.
Hij zag de rivier wegglijden onder de planken, geel-wit was het water, vol kleine
takken en bladeren. Hij schepte er een tinnen kom vol van en ging weer naar binnen.
Achter het weinige kaarslicht spreidden zijn lijfschaduwen zich tegen den zolder
en de wanden en knakten af bij de muurverbindingen en doken naar beneden en
spookten zwart in de lage hoeken.
In het bed, in zwarte duisternis luisterde hij.
Eeuwig, eeuwig het vorschengekwaak en het sjirpen van de insecten, verkrachtend
de nachtstilten, makend den nacht, nacht van beroerte en koortsheet geweld.
Hij hoorde de rivier gonzen, ver weg, in den Duivelshoek achter de katarakten en
de kokende kolken.
Het steeg, het gerucht!
Hij hoorde regen stroomen, neer, neer in de rivier en takken schuren onder langs
de balken waarover de planken van de kamer waren gelegd.
Het steeg, het geweld, en builde uit en zwol en gierde als een storm. Het geluid
van vorschen en insecten bleef er in verloren. De regen stortte met gudsen neer,
stroomen regen, stroomen, en een geloei van draaikolken en dolle orkanen patsend
en rammeiend.... Een geweldige schok.... water stroomde over de planken in de
kamer.... hij worstelde in water....
Jules was wakker geworden.
In de gang bestonden helsche gewelden.
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Stemmen gilden woest. Hij hoorde glazen stuk gooien.... Het geraas kwam dichter
bij, en hij meende te verstaan gegil heesch en wild: Où est-il!.... Où est-il!.... Gamin!
Imbécile! Scélérat!... Où est le gamin de la maison hollandaise!....
God! Hij was klaar wakker.
Het was werkelijk!
Wat moest hij doen, het was om hem! Ze wilden hem!
De koorts vlamde hem in het lijf, hij zweette verschrikkelijk, de bedlakens waren
vochtig, droppels zweet voelde hij op zijn gezicht.
Dichter bij kwam het getier en opnieuw verstond hij: ‘Ou est le gamin de la maison
hollandaise!’ Hij hoorde snikken en een zwakke stem smeeken.
Muiterij was het! Het geraas was nu twee cabines ver....
Toen hoorde hij dat er vreeslijk geslagen werd, en een gegil dat dadelijk
versmoorde.
Met een paar bonken tegen de wanden van de gang waarde de wilde opschudding
opeens snel heen.
Het was weer stil, doodstil, alleen de machines dreunden domp....
Het zweeten bracht de koorts uit hem. Druppels zweet voelde hij afglijden van
zijn lijf, zijn gezicht was nat.
Hij lag zoo uren lang, in eindeloos lijdzaam verlang naar nieuwe rust, met den
benauwden dwang te letten op zijn hartgepomp en het snelle, heete gaan van zijn
adem....

III.
Het was half tien toen Bavo hem wekte.
‘Wel mijnheer, hoe gaat het? Ge hebt 't te pakken?’
‘Wilt ge wat eten hier?’
Jules vraagde: ‘Wat is dat vannacht geweest, dat lawaai? Hebben ze niet iemand
afgeranseld. Ik hoorde ze roepen eerst: Où est le gamin de la maison hollandaise....
‘Dat hebben ze niet geroepen. Ze riepen: “Oh le sale gamin qui n'a pas payé sa
dette à la maison hollandaise.” Vijf lui hebben ruzie gekregen met een waarvan ze
toevallig weten dat hij zijn rekening niet betaald heeft, in 't Hollandsche huis van
Banana waar die drie weken logeerde.’
‘O, was dat 't....? Wat hebben ze 'm gedaan?’
‘Zijn neus stuk geslagen, ook een paar tanden uit den mond. De kapitein heeft
nota genomen van alles. Ze weten nog niet of
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der in Antwerpen werk van mot gemaakt worden.... Heere Christus, wat hebt ge
gezweeten.
Ja maar 't gaat over geloof ik. Geef me maar wat thee, slap, met veel melk en
een beschuit. Hoe laat zijn we voor Sierra Leona?’
‘Nog twee uur mijnheer. 't Zal der warm zijn, 't is nauw al weer over de honderd.’
Later nam Jules de thee en de beschuiten.
Door het harde zweeten in den nacht was de koorts minder geworden. Het was
nu niet meer noodig in bed te blijven.
Toen hij zich waschte voor den spiegel zag hij zijn gezicht. Geel was het, met aan
de jukbeenderen roode vlekken.
Zonder genade was het tropenklimaat voor hem geweest. Bij zijn inscheping in
Antwerpen had hij lang, donker haar gehad, nu was er veel grijs en wit tusschen,
maar dat zou wel weggaan; zijn tanden die hadden het ergst geleden, daar zou
nooit iets meer aan te doen zijn.
In de schaduw van het promenadedek rustte hij in zijn stoel.
De Afrikaansche kust was dichtbij. Het waren hooge oevers met palmbosschen
begroeid.
Nog voelde hij de koorts in zich, maar het was nu niet meer brandend, eerder
verdoovend of slaapwekkend, vooral voelde hij een groote matheid.
Sierra Leona!
De Bruxellesville was tot voor de stad de rivier opgestoomd. Hard sloeg de zon
over die windlooze streek. De witte huizen lagen, weerspannig wegkaatsend het
licht, de hitte te trotsen. De landingsplaats was vlak voor een groot, gelig gebouw,
een fabriek; daarnaast zag hij bosch en daarachter kleinere huizen tusschen palmen
in. Heel hoog in de bergen lag stil-wit opgeteekend tegen groen het sanatorium en
wat lager rechts de muren van het fort.
Toen de stoomtoeters drie malen gebromd hadden, kwamen er als met tooverslag
vele kleine booten bij den oever op het water. Onmiddellijk voer een groote roeiboot
met Engelsche vlag een inham uit. Acht negers als Engelsche matrozen gekleed
roeiden.
Langzaam kwamen de kleine booten dichterbij. Het geleek alsof de Bruxellesville
een magneet was die alles aantrok wat er op het water lag.
In de bootjes zaten negerkooplui, sommigen naakt, maar de
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meesten spotraar gekleed in vuil-witte broeken en gescheurde, kleurig gestreepte
jasjes.
Om het schip heen bleven de bootjes wippen totdat er touwen neergelaten werden,
de negers namen dan hun koopwaar over de schouders en trokken zich met stevige
rukken naar boven. Het leek een bestorming. In enkele oogenblikken was het schip
vol negers, die vruchten, gebak, inlandsch snijwerk en wapens en papegaaien in
kooien te koop boden.
Jules bleef langen tijd in gepraat met een Senegalees die wapens bij zich had,
maar hij kocht er niet van. De Senegalees werd verdrongen door een neger die een
mat sinaasappels droeg.
Jules wist dat de koorts gemakkelijk geweerd kan worden wanneer er vruchtensap
gedronken werd. Hij had nog altijd veel dorst en kocht een twaalf van de
sinaasappelen die een groene schil hadden.
Intusschen hadden alle kooplui hun waar voor een groot deel onder de
scheepsbevolking gebracht, zij lieten zich weer langs de touwen neer in hunne
kano's en pagaaiden weg van de Bruxellesville.
Aan de stadzijde werd nu een roeiboot neergelaten voor de passagiers die een
paar uur aan land wilden.
Jules schoof zijn stoel op het promenadedek dicht weer naar de omrastering, om
meer vreugd te hebben van het wonderschoone gezicht tegen de stad. Hij had nog
koorts, maar weinig, en het zou wel weg gaan als de vruchten gegeten waren. Buiten
de thee en het beschuit had hij den geheelen dag nog geen voedsel genomen, hij
voelde er geen behoefte aan.
In zijn stoel achterover bemerkte hij nu eerst de groote rust, de diepe, diepe stilte
aan boord. De machines werkten niet meer, een groot gedeelte van de passagiers
was aan land gegaan.
Hij zag rond zich heen. Op een bank lag iemand te slapen. Buiten de boot drilden
de zonneflitsen op de aarde aan en gaven zware laaisels in de stille luchtwanden.
Over het witte Freetown steeg kronkelend langs de rotsen de hitte en tot boven
de bergen leek de lucht nog wel te sidderen. Hij had vage spijt dat hij niet meer aan
land had kunnen komen, en tegelijkertijd voelde hij zich met zijn koorts veiliger aan
boord, in de stad zou het wellicht gevaarlijker kunnen worden.
Tegen den avond werden de ankers getild. De bulderende afscheidsgeluiden
werden bang door de bergen teruggesmeten en de
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eerste ijzeren wentelingen schrikten het schip op uit zijn rusten. Het ging nu terug
naar volle zee en het zou pas na lange dagen weer werkeloos zijn voorbij de kraters
van Teneriffe, voor het heerlijke Las Palmas, tegen de hooge toppen van Gran
Canaria, in de ruime havens van La Luz.
Na Sierra Leona waren de dagen minder warm geworden. Het was niet meer de
verschrompelende hitte van de keerkringen en hoe noordelijker de boot kwam,
werden ook de zonsondergangen minder geweldig.
Nog waren de avonden bloedig rood wel en verstierf de zon in kleurgespelen van
ondenkbare bizonderheid, maar de violette voornachten waren bleeker en aan
hooge kimmen dreigde de koude van den Europeeschen winter met verstijvende
bevangenis. Heen zouden gaan de zonneweelden, de helle zonnefeesten in vrije
oceaanwijdten.
Een namiddag kort voor het avondmaal zag hij neer op het dek waar de zeven
ossen gestaan hadden bij de kampplaats van de negers.
Het trof hem, er waren er nu nog maar drie, arme, magere, zieke ossen. En het
steeg smartelijk in hem, het kroppend gevoel van diepe, diepe deernis met die dieren
waarvan er geen enkel zou blijven leven voor Antwerpen bereikt was. Daar stonden
ze, de koppen nauwelijks meer ophoudend, de bronze huiden slap neerhangend
over de afgevleeschde schonken. Een zou er misschien nog moeten mee maken
die barre overgang uit de warme streken in het ruwe, gure noordweer en aan dien
eenen zou alleen maar gedacht worden als het voorwerp, de stof waarvan gegeten
werd en er zou niemand aan boord zijn die 't voelen zou als de hagelstormen gingen
neersteenigen het duldende beestlijf dat dagen lang door kou gepijnigd zou staan
te kleumen, bibberend in ellendige vervuiling en verwaarloozing totdat het vermoord
zou worden.
Toen steeg als een mare een wijde afschuw om zich zelf in hem, dat hij dag aan
dag al genomen had van het vleesch van die ongelukkige beesten en hij nam zich
stellig voor niets meer te eten van het gebradene dat iederen middag op tafel
gedragen werd, want hij wist te sterk wat er aan de toebereiding voorafgegaan was.
Na dien middag at hij niet meer van dat vleesch en voelde hij zich dikwijls laf en
zwak, dat hij niet aan de anderen durfde zeggen van wat hij gevoeld had. Dan erger
denkend nog kwam hij tot
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treurige overtuiging: al zou niemand er meer van willen eten dan zouden de beesten
daar toch blijven staan, want er was geen stal om hen te bergen, geen voedsel
genoeg om hen goed te voeden, zij waren wel degelijk in vooruitbedachten raad op
het schip gebracht. Zeven was genoeg voor drie weken, er zou er geen meer van
over zijn het uur van de thuiskomst in Antwerpen.
Met den rekkenden opgang van de tijden naar het einde peinsde hij dikwijls veel
over het nieuwe leven dat gekomen was.
Dan lag hij in zijn stoel, rookend, met boeken om zich heen en zag uit over de
zee.
Lang was de Afrikaansche kust verdwenen, nog enkele etmalen en hij zou de
bergen van Gran Canaria zien.
Er was machtige deining op het water en er waaide een harde, Noordwesten
wind. De hemel was nu diep blauw geworden, niet meer het lichtende wit van de
keerkringstreken maar donker ultramarijn; de zon was elken dag lager aan den
hemel te zien.
Ook het water was blauw en zeer helder.
Als hij over den rand van het schip keek zag hij ver onder in de zee zilverige
visschen en het was als schoon droomen, als hij de dolfijnen en bruinvisschen weer
zag spelen en vroolijk plassen, krommend zich bij hooge heffing uit het zeevlak als
jonge goden van de groote wateren, lustworstelend hun zeewereld door.
Soms zag hij in verbeelding de Afrikaansche binnenlanden van de breedten waar
het schip nu voer, dat was zeker het dorre deel van Soedan met de witte Sahara,
waar misschien onder het zand bedolven lagen reuzentempels van te gronde gegane,
vergeten, zwarte reuzengeslachten, en voelend het rustige stampen van het schip
op de blauwe zeeën dacht hij aan gevaarlijke karavaanreizen, een angstig visioen
kwam op van een reis uit de equator-regionen over land naar huis, naar het Noorden
en hij was dankbaar, innig dankbaar, dat hij veilig voortging op een groote boot,
proevend het leven zooals het nog nimmer voor hem was open gegaan.
Er begon zich een vreugdig voorgevoel bij hem te bestemmen. Veel dacht hij aan
het opvaren van de Schelde met de vlakke boorden van het Zeeuwsche en het
Vlaamsche land, en meestal zag hij op het breede water een witte loodsboot liggen.
Dat moest de Zeemeeuw zijn, de zeilboot waarvan zijn moeder hem veel gezegd
had. Meestal na een uren lang, vast kijken over de zee
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ontwaarde hij in het lichte fond van zijn nieuw levensbegrijpen, schoone
landschappen van het geboorteland. Hij zag witte loodsbooten op den breeden
stroom en intens, oog-weldoend groen van vlakke velden en hemels vol zeldzame,
witte wolken, groote, prachtige wolken uit het Noord-Oosten komend, overkomend
het Hollandsche hemelblauw. Pijn voelde hij als hij dacht aan de mogelijkheid dat
het groen besneeuwd kon zijn, dat een grijze lucht en hullende nevels zouden geven
troostlooze momenten.
Bijna alle zieken waren nu zoover hersteld, dat ze aan dek mochten komen. Er
waren er bij waaraan men zien kon dat ze nog juist even uit zware ziekte het leven
gewonnen hadden, anderen zagen er minder ellendig uit, niet zoo uitgeteerd, maar
zonder uitzondering hadden allen een slechte, gelige gelaatskleur en dikwijls grijze
haren.
Ook in de tweede klasse waren nieuwe gezichten te zien.
Het was opmerkelijk dat er juist na Sierra-Leona zoo een algemeene opleving
gebeurd was. Naar geruchten die hij wel eens gehoord had was dit echter niets
verwonderlijk; volgens overlevering herstelden alle zieken als de havens op de
Afrikaansche kust voorbij lagen, waren er dan nog niet hersteld, die moesten dan
ziek blijven en hun werd weinig kans op verbetering gegeven.
Al klonk dat alles onwaarschijnlijk, bij zich zelf had hij opgemerkt hoe hij ingestort
was bij het naderen van een kust die berucht was geworden om hare moordende
malaria's en zwartwaterkoortsen, en zonder te willen begon hij te gelooven wat
iemand in Brazzaville hem eens gezegd had, dat er zeer dikwijls zeelieden ziek
werden vele mijlen in zee, alleen omdat ze te dicht bij de kustinvloeden waren
geraakt.
Als hij in de nachten uitzag waren de Zuidersterren ondergegaan, het lichten van
de zee was schoon nog wel maar de lichttinten waren niet meer rijk als in Zuidelijker
zeeën en hij voelde nieuwen vagen weemoed, dat het teloor was, dat hij die weelden
nimmer meer zou zien.
Maar blijder, blijder werd het gelukzalige voorvoelen van het oude verborgene,
het in langen tijd gemiste; boven alle heerlijkheden van de aarde bracht de belofte
van het zoete weerzien der lang gekende, lief geworden dingen een niet te bakenen
vreugd.
Een middag zag Jules de officieren op de brug met kijkers voor de oogen zoekend
aan de kimmen in het Noordwesten.
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Hij had stil gewenscht dat Las Palmas bereikt zou worden in den morgen, zooals
dat voorgekomen was in de heenreis; toen lag in nieuwe zon heel Gran Canaria als
een immense vracht gloeiend goud, nadat eerst boven de zee de bergtoppen zich
getooverd hadden in blindend purperen oreolen.
Nu was het een teleurstelling. Het liep tegen vier. De Kanarische eilanden waren
in het Westen te zien als grijze wolken, het moest dan tegen donker-worden zijn
dat de Bruxellesville voor Puerta la Luz zou komen.
Nog waren de bergomtrekken niet duidelijk. Het had alles nog het aanzien van
een ijle luchtspiegeling, niets lijnde scherp op, het was zeer bedrieglijk, en sommige
oogenblikken wilde hij het niet gelooven dat de boot de eilanden werkelijk dichter
bij kwam. Aanhoudend werden toch de schaduwen donkerder, nog hooger kwamen
die in de lucht en het verschijnsel begon zijn glasachtig voorkomen te verliezen.
Een groote boot gleed op enkele mijlen afstand voorbij. Geruimen tijd keek hij naar
dat schip, het was nog grooter dan de Bruxellesville en het had vijf masten. Hij zag
er naar tot het neerdook aan de Zuiderkimmen.
In dien tijd waren de Kanarische eilanden dichter bij gekomen.
Hij kon nu de stellige, hard-vaste, groen begroeide bergen zien met de op verren
afstand nog geweldig zich in de ruimte neerdrukkende uitsteeksels en de zwarte
spleten en scheuren aan de toppen.
Spoedig wist hij zich te schikken naar de toevalligheid dat de boot in den nacht
haar kolen moest nemen. In ieder geval zou hij aan land gaan. Hij had de stad in
den morgen gezien, hij wilde het nu als een voorrecht aannemen, dat hij er ook
eenmaal des avonds kon zijn.
Zeer begon hij toen te verlangen naar den tijd waarop de Bruxellesville voor het
laatst gedurende de reis stil zou liggen. Hij maakte zich kleine voorstellingen van
de wijze waarop de avond in de stad zou worden doorgebracht. Hij zou zich
aansluiten bij de groepjes passagiers die zich naar het eiland lieten roeien door
mannen uit La Luz. In Las Palmas waren er de gidsen, misschien zouden de
passagiers zich den weg laten wijzen naar drank- en danshuizen en winkels, en
zou er gelegenheid zijn om inkoopen te doen.
Een half uur voor het dalen van de zon waren de bergen gansch
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boven de oceaanvlakten gerezen en begon het omvaren van de eilanden aan het
Zuid-Oostelijk einde. Toen het donker werd vaarde de boot de voorhaven in. Er was
al licht in de grijsschemerige huizen van Las Palmas. Donker vlakten de twee torens
der kathedraal voor de terrassen der Plaza de Santa Ana, die aan het einde van de
Calle de Progreso ligt.
Meer lichten toonden op en bij het stijgen van het duister waren in licht de grootste
straten van Las Palmas tegen de bergen aangezet, en duidelijk zag hij nu dichter
aan de havenoevers, de Progreso heller nog en de Calle del Obispo Codina, de
Mayor, de San Pedro en de Lentini.
Bij de zwarte kolenstations der Elder Dempster Company lag ver boven water
een reuzig Engelsch schip. Met de vele ronde oogen van de wandvensters lag het
daar loerend dwars in de haven van La Luz, duchtige waker van de zee.
Daar was Las Palmas als een sprookjesstad van zuidelijke landen, grijs duisterend
de witte huizen tot hoog de bergen in, een stad alleen vol stille lichtharten, die
roerloos leefden in stilste vrêe.
Hij schrikte hevig toen de doffe, scheurende klanken begonnen aan te beuken,
dikwijls woedend gierend, maar een kleine voldoening gaf het toen hij de bergen
ongestoord en gewillig, als goedige reuzen, het geluid hoorde afschudden als waren
ze niets gehinderd in hun rust en geheel klaar om te antwoorden die brutale
uitdagingen.
De echo's verstierven, tot aan diepe grenzen niets meer van den luiden nagroet
te hooren was.
Aan het havenhoofd van La Luz werden in de booten al lantaarns aangestoken,
zwarte kolenlichters slopen als dieven dichterbij, ze zouden hun inhoud aan het
schip geven.
In het water van Puerta La Luz was wankelende spiegeling van de lichten uit de
stad.
Terwijl Jules plaats zocht in de boot die naar de haven zou worden geroeid, dacht
hij er opeens aan dat hij nu al onafgebroken twee weken op het schip leefde. Van
de heenreis wist hij nog dat het vreemde gewaarwording geeft als het lijf lang gewend
aan den onvasten schipbodem, eindelijk weer op het land komt. Met hem zaten nog
zeven passagiers in de boot, er was afgesproken dat men een wagen zou nemen
aan de haven, dan zou er naar de stad gereden worden, naar Quiney's Hotel, de
plaats van samenkomst na de wandelingen in Las Palmas.
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Al gauw schuurde de roeiboot tegen het havenhoofd, aan het einde zag Jules een
slecht verlichten weg die voortliep tot aan de bergwanden, waar, bij een hoog
electrisch licht de weg naar links kromde langs de kust.
Hij was nu uit de boot gestapt.
Het was als een droom alles, zoo vreemd en zoo zeer ongewoon. De pier scheen
zacht heen en weer te gaan toen hij er pas op stond en toen hij met de anderen
mee naar een tentwagen stapte. Aan het einde van het hoofd was het bij het eerste
wat snelle gaan in die breedere ruimte alsof de grond meeveerde, hem opdrukte.
De bodem waarin, buiten de pier, de tentwagen wachtte was pulverdroog. In een
oogenblik hadden de schoenen een witten tint gekregen en Jules herinnerde zich
plotseling de uitdrukking van een Engelsch passagier aan boord: ‘Las Palmas, a
very dusty place.’
Zij waren in den wagen geklommen. Vlug was de koetsier op den bok gekomen
en driftig klapte hij met de zweep, terwijl het snel voortdraafde op den stoffigen weg
naar de stad. Hevig schrikte Jules toen onverwacht de rails van de stoomtram
gepasseerd werden en het achterste linker wiel tegen een steen stootte langs den
overweg. Hij schudde tegen zijn buurman. Dat was misschien weer een gevaar
geweest, die steen aan den overweg, het was gelukkig goed voorbijgegaan. Achter
het rijtuig bleef een grijze nevel dwarrelen, de stof hing dicht tegen den wagen als
een mist. Links in de haven zag hij de rij ronde lichten van de Bruxellesville en die
van de hoogere Engelsche boot.
Aan de stofnevels achter het rijtuig kon hij zien dat het windstil was. De lucht was
blauw en mild en vol zoete geuren.
Rechts van den weg lagen bananaplantages voor de rotsige bergwanden. Tegen
het verwaarloosde steenen muurtje dat den weg van de plantages scheidde, groeiden
cactussen en agaven, soms rees ergens een palmboom, als een machtigheid
bestrijkend die landen.
Aan de zijde van het water was de stoomtramrails.
De maan begon door te komen achter dunne wolken, vaalblauwig, droomig licht
heengevend in de ruimte. Blauwige sluiers hingen stil van de bergwanden neer; het
was een wonder-onwaarschijnlijk landschap van grijs-blauwe nevelgeheimen.
Vele stemmingen namen hem en brachten vreemde aandrangen naar het te
verwachten nieuwe in de stad, brachten onbestemd-
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heden in hem van zich ruim zonder zorg voelen voor wat er in de toekomst nog
moest geleefd worden.
Zoo liet hij zich gaan op dien stemmingenstroom, liet zich leven naar bekoren.
De eerste huizen van Las Palmas waren nu voorbij.
De wagen ratelde door een verlaten straat over puntige keien. Hol rommelden
de wagenratelingen door de smalle ruimten tusschen de lage, bruine en vuil-gele
woningen.
Dan werd de straat breeder en de huizen hooger, tot opeens, ging het langs een
groot park vol tropische planten.
Rechts lag de kazerne waarvoor de eenzame schildwachten liepen en toen
kwamen aan die zijde de massale, witte huizen die hij al eens gezien had in jong
zonnelichten maar nu was het weinige schijnsel van lantaarns tot maar even over
de eerste verdiepingen, en dan hooger kwam weer het nevelige maanblauw tooverig
uitgezet aan witte muren.
De straten waren verlaten al, alleen uit de tienda's brak een stroom van mat-gelig
lamplicht en geluiden van Spaansche muziek donkerden voort in de zuiverheid van
den bloemgeurenden nacht....
Onder de boomen voor Quiney's Hotel had de wagen stil gehouden en de mannen
waren er uitgegaan.
Jules bleef op een bank tegen den muur zitten, diep ademend het schoon voor
hem.
Rondom en over de Plaza de Santa Ana zweefden maanschijnselen ijler nu, wit
makend het blauwe, droge hardsteen van de terrassen, lach-trillend in de stille
bladeren van de nevelboomen daar dicht tegen aan en aandachtig groet brengend
aan de witte huisgevelen waarin de open vensters scherp-donker vierkantten. De
toppen der huizen schenen dadelijk tegen den lichtvioletten nachthemel aangelegd,
en rondom meer en meer voegden de huisbrokken zich tot zwaar wit-ivoren snoeren
aan die reine hemelgedaante.
Dan stond hij op en wandelde de Calle del Obispo Codina en de Calle Major,
kocht sigaretten en druiven en bananen en wijn, en toen dwaalde hij hooger tegen
de bergen de nauwe steegjes in, van waaruit hij toch altijd een punt kon vinden dat
hem de Plaza de Santa Ana deed zien en de donkere torens van de kathedraal.
Hij kwam aan een lage muur.
Daaroverheen kijkend zag hij diep naar beneden langs bergwanden. In nevelige,
groene en purperen en blauwgouden schemer-
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speelselen lag de hellende aarde onder het maangelicht, met witte droompunten
van diepe huizen, en tusschen die nevelweelden klaterde verborgen koelte van een
bergstroom, die heel onder te zien kwam als blauwig glinsterend gepolijst glas.
Hij was ganschelijk bevangen, alsof magieke krachten hun wil aan hem deden.
Zonder te weten drentelde hij naar beneden en toen hij weer in den wagen zat, terug
naar La Luz, betastte hij de rieten mand waar de flesschen Teneriffewijn in lagen
en de bananen, de druiven, en de tabak en hij moest veel moeite doen zich te
herinneren waar hij dat alles gekocht had; maar stellig bleven voor hem, de rein-stille
stadsgezichten, de donze sproke van het late Las Palmas....
Aan boord was het laden van de kolen nog niet gedaan. Voor de vensters van
de eetsalon hingen linnen bekleedsels om het stof af te houden, op het dek stonden
zwart-vuile mannen in lange rij, reikend elkander de zakken brandstof. Overal kraakte
het kolengruis.
In zijn cabine, door het gesloten patrijspoortje zag hij de stad, wit-blauw onder de
maan, die scherp uitgesneden stond in de nu wolklooze lucht....
De zonnetent over het promenadedek was weggenomen en daarmee het laatste
dadelijk verband met de nagedachte aan de tropenzon.
Het was nu twee dagen na Las Palmas, en koud en regenachtig weer.
De laatste os stond beneden op het dek, mager, zonder beweging zijn hooi te
kauwen met hangenden kop.
Jules kon er niet naar zien, als de regens, lang neerzwepend in dikke gudsen,
dat eene akelig-ongelukkige beest teisterden. Hij had het ook niet gezien, maar
aanhoudend met het kouder en kouder worden bij de grijze watervlagen moest hij
denken aan dat dier en hij vraagde zich wel eens: waarom nu juist die os, en waarom
moest dat zoo en hij zag des middags met een stillen afkeer hoe de menschen aten
van het vleesch.
Toen was eindelijk ook dat dier vermoord en op de dekplaats waar ze alle zeven
gestaan hadden was het ordelijk en zindelijk gemaakt en het geleek of er nooit
levende dieren aan boord geweest waren.
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Dagen lang duurden de regens en het begon altijd kouder te worden. Al geruimen
tijd kwam er niemand meer op het tochtige promenadedek en als hij over het schip
rondwandelde om wat beweging te hebben kleedde hij zich eerst in een zware,
lange jas en deed hij een witten halsdoek om.
De groote zaal en de cabines werden door heetwaterbuizen verwarmd, maar heel
onvoldoende, en iedereen kleumde van de kou.
Een morgen viel er sneeuw, groote, dikke vlokken.
Jules lag toen met de knieën op de sofa in zijn hut en keek naar het lachdartele
spel van de sneeuwveeren. Hij dacht eerst aan niets, maar voor hij het wist had hij
het kindervertelsel in het hoofd, van het kussen dat door een gelukkige ergens in
den hemel opgeschud werd, zoodat het dons rondstoof ‘en de menschen van de
aarde dan alleen maar wisten dat het sneeuwde.’
In de groote zaal was het minder koud, daar werd dam en schaak en kaart
gespeeld, daar werd gevloekt en gescholden op het koude weer door menschen in
winterjassen met den kraag in de hoogte, maar anderen zaten vroolijk wijn en cocktail
te drinken. De gouverneur nog altijd in zijn witte jasje, misschien goed beschermd
door zijn gevulde huid, zat te bostonnen met drie ambtenaren, onderwijl dronken
ze champagne en maakten 't zich gezellig zoo goed als het ging. De smoke-room
was stampvol, er werd aanhoudend gerookt, gedronken, geschreeuwd en gespeeld,
aan versche lucht dacht niemand, alles bleef dicht, het stonk er zuur, het was er
giftig.
Jules ging terug naar de groote kajuit, gerookt mocht er niet, het was er dan ook
niet stinkend als in de smoke-room.
Ergens in een hoek ging hij zitten met zijn journaal om het bij te werken.
In het vele stemmengeluid bleek het moeilijk te schrijven en dan liet hij zijn
gedachten gaan waarheen ze wilden, ze stormden voort....
Hij zag de weiden van het vaderland, de teer-violette voorjaarsbosschen en de
vroegjaarhemelen.
O! Het goede, vlakke land achter den winter teeder herboren.
De aarde was als een moeder dan die de armen breidt, haar kinderen in eindelooze
goedigheid ontvangen wil; de wegen bijna droog en soms wat stoffig al; de leeuwerik,
de leeuwerik in godenlust hoog, diep de ruimten op en zijn vreugde zingend
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lief en zacht van aard. De eerste geel-groene kiemen aan de boomen bottend tot
vlerkvormige, spitse blaadjes, alsof een ontelbaar getal van kleine, groene vogels
ware opgekomen, lust-jubelend door de jong-frissche getwijgen.
En dan het oud-lieve thuis, met Kris de goeie, dikke, groote kater wijs uit zijn
limpide, mystieke oogen kijkend op een stoel bij den haard, waarin het vuur zoo
vlammen kon als nergens anders. De bekende huisgeluiden, Griet die in het
souterrain haar werk deed en er wel bij zong, het water dat raasde in den ketel 's
avonds en de oude, staande klok in de eetkamer die zoo helder tikte en de uren
schoon afsloeg zooals nergens een klok het doen kon.
De straatgeluiden 's morgens vroeg in de voorlente, de roep van de radijsventers
en de kooplui op straat. Hij vermoedde het nieuwe leven heerlijk, als een warmte
verstralend, grensloos geluk, waaraan hij zich zou mogen geven stom van
verrukking....
De avond kwam met heldere, stille winterluchten even na het inkomen in de golf
van Biskaye.
De zon ging onder met weinig vertoon. De luchten schenen bleek over de
donkergroene, gladde deiningen, hooge gladde zeedeiningen.
Soms, hoog getild boven de ruime, spiegelende toppen, zag hij het mat goudene,
evene zonnerond duidelijk; en dan gleed alles af, af naar diepe, donkergroene
zeevalleien, zeedalen somber diep onder den bleeken Noord-winteravond.
Des nachts begon het te waaien uit het Zuid-Westen. In de Golf werden veel
schepen gepasseerd die naar het Zuiden gingen, de groote rustig glijdend, de kleine
moeilijk stampend, koppig insnijdend tegen de witte golven in over het wit-schuim
gedekte water, dikwijls het voorschip overstroomd.
Er werd verwacht dat even na het ronden van de Fransche kust, bij het ingaan
van het Kanaal, dat dan de Leopoldville in het gezicht zou komen, een boot van
Antwerpen die naar het land ging waar de Bruxellesville geweest was. Ook zou er
spoedig een loods aan boord moeten zijn.
Een uur voor het Antwerpsche schip te zien kwam, gebeurde er iets zeer wreeds.
In de tweede klasse waren enkele papegaaien van koude gestorven en nog drie
zouden spoedig omkomen. De drie papegaaien waren boven gebracht, ze zouden
in zee gegooid worden. Ze lagen met opgetrokken pooten op een bank en een paar
mannen stonden er
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omheen. Nog waren de grijze oogen helder, maar soms sloten ze de oogen en als
de grijze, schrompelige leden neerhingen dan leken de vogels dood.
Opeens vatte een van de mannen ze ruw op, liet ze in zee vallen.
En toen lagen ze op het water.
De boot stampte door, snel, verder over de hooger en wilder aanheuvelende
deiningen. Twee van de vogels waren al gezonken maar er was er nog een te zien,
die met de licht-rose vederen.
Een deining als een berg duwde het schip op, hij zag de rose vogel duidelijk, heel
beneden onder, er kwam een kleine golf wit schuimend overheen, en het was
gedaan.
De wind begon harder te waaien achter tegen de boot, de deiningen werden altijd
hooger en langer.
Zoo was het aangenaam op zee, te voelen den ruk van het water en dan het
langzame, zekere op zij nijgen van de boot, het weer overeind komen en het
voorwaartsche neerglijden, neer in laagste zeegedeelten.
Beneden in den salon zat hij te denken aan de thuiskomst; zonder het te weten
was hij nu heel dicht bij zijn land gekomen, het leek nu alsof veel van het vroegere
maar droomen geweest was. De nachten op het dek onder de zonnetent, de
bloedende avondhemelen, de sterren en het lichten van de zee, het late Las Palmas,
het waren geweest droomvertelsels en sproken en deze koude Noord-winter, de
grijze luchten met de dikke, lage wolkspooksels, dit was waarachtig, werkelijk.
De thuiskomst, het opvaren van de Schelde!
Eens was hij van uit zee die rivier opgekomen. Het was Meimaand.
Zeeuwsch-Vlaanderen lag Zuid-Oost, een zwarte draad aan de kim. Vlissingen met
zijn roode daken en oud torentje werd in het gladde water teruggezien; later kwam
de spoorreis.
Het was avond, en levenvolle geuren trokken over het lieve Zeeuwsche land; de
vage, toch prikkelende vroegjaar-reuk van heidebranden, de zoete balsem van de
boombloesems en het vette gras, de vlakke aarde een late jubel.
Door boomgaarden vol witte vruchtbloemen ging het langs huisjes waartegen de
moerbeiboomen groeiden, de donkere vrouwen, voor de open deuren pratend,
gekleed in de schoone, heldere kleeren en de kindertjes spelend achter het huis op
het erf bij de gaarden, het lieve, lieve Zeeuwsche land....
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De Leopoldville was te zien in het Noorden. Alle passagiers stonden in dikke jassen
tegen de verschansingen te wachten. De zee was met een wit schuim bedekt. In
de verte worstelde de Leopoldville tegen de harde winden, de hooge deiningen en
de witte golven op, te voorschijn kwam de boot uit grijze, vochtige nevels als een
fantoom.
Snel werd alles duidelijker.
Jules zag het voorschip hoog in de lucht als het opgetild werd door de deiningen
en hoe het neerschoot, water-overstroomd in een witten schuim-damp en weer
opstampte, koppig, met het water uit de ronde gaten bij de dekkanten ziedend, het
schuim spatte diep op tot half de masten en flatste luchtig tegen de brug waar de
kapitein stond met de officieren. Heel op het achterdek, wat buiten den schuimregen
waren de passagiers.
Dit was een gebeurtenis.
Daar ging de boot voorbij die hem naar de tropen gebracht had. Op diezelfde
Leopoldville die nu stuursch tegen de koude, harde winden en de zeeën inhouwde,
daarop had hij voor het eerst de bergen van Gran Canaria gezien zooals ze waren
in den vroegen morgen, levend goud; hij had er de eerste tropennachten gerust op
het dek en de Noordersterren zien kantelen, hij had er gesidderd van angst toen de
eerste tornado losraasde over de gele rivier. Dat schip had hem gebracht de rivier
op tot Matadi, waar hij nachten lang op den grond geslapen had met de kwellende
gedachten aan de helder zindelijke cabines en badkamers van het schip, dat hij
door de open deur kon zien liggen in de kromming van den stroom bij de pier, met
de ronde venstergaten uitgevend zoovele ronde lichten.
Dienzelfden avond was Van Zeusten er aan boord gegaan omdat hij zich niet wel
voelde en er op de factorij ook voor hem geen slaapplaats was. Vier weken later
stierf Van Zeusten aan boord van de Leopoldville, van dat schip af was hij in de zee
gegooid. Tweehonderd menschen waren er aan boord gekomen in Antwerpen en
de Bruxellesville die zooveel grooter was, bracht er nog niet de helft naar Europa
terug.
Hoevele malen had de boot die daar voorbij ging de reis gemaakt in al den tijd
dat hij ze niet gezien had, hoevele honderden had ze meegenomen uit het Noorden
en hoeveel twintigtallen zou ze terugbrengen? Hoeveel van de menschen die hij
kon hooren

Groot Nederland. Jaargang 1

553
juichen, kon zien zwaaien met zakdoeken en petten, groetend de passagiers van
de Bruxellesville, zouden er terug gaan? En al konden ze door den harden wind
niet hooren dat er maar heel weinig teruggeschreeuwd werd naar hun toe met
zwakke, uitgeleefde stemmen, konden ze zien dat de boot die naar het Noorden
ging zooveel minder bevolkt was dan de hunne?
Het was voorbij en weggeneveld in den waterdamp over de zee.
Droomig had Jules nagetuurd, telkens wachtend een hooge golf die wit stuk spatte
tegen het ruw geduwde schip. Totdat de hooge deiningen verborgen het uitzicht.
Toen voelde hij zich koud en rilde. Hij had te lang in den sterken wind stil gestaan.
's Avonds, beneden in den corridor bij zijn cabine zag hij Bavo. Die zeide:
‘Zal ik voor de koffers zorgen mijnheer, as we in Antwerpen kommen?’
‘Graag, waarschuw me maar.... Zeg.... heb jij de Leopoldville óók gezien?’
‘Ja mijnheer; geconfisceerd alles aan boord daar mijnheer; en wat 'n lawaai, hebt
ge ze hooren schreeuwen? Ach Heere! Heere! Over 'n paar maanden.... Gij zult
ook wel verheugd zijn als ge weer in Antwerpen zijt.’
‘Dat kan je begrijpen. Ik hoop maar dat 't niet te koud is dan, tenminste geen vorst
of sneeuw.’
‘Der is weinig kans op mijnheer, 't is Zuid-West nauw, zoo snel draait dat niet.
Alleen weinig zon.’
Jules slenterde naar zijn cabine en ging er weer op de knieën voor het raampje
liggen om uit te kijken. De schemering was begonnen. Het ronde, dikke glas was
dadelijk beslagen en hij moest het schoon vegen. Buiten stormden de schemerflarden
al donkerder, zwarter door de dichtgrijze, vochtige dampen boven de zee....
‘Alleen weinig zon.’ Hij dacht aan wat Bavo gezegd had. Het was buiten koud en
dood. Na het ronden van Ouessant was het stormige van de Golf overgegaan, de
deiningen zwollen nu niet meer tot over het raampje waardoor hij uitkeek, de zee
was kalm en somber, een zwarte somberheid onder den vroegen winternacht.
Meeuwen vlogen laag aan het water.
O, dit gezicht was eindeloos verlaten en als een droeve smachting naar warmte
en overvloedig licht.
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Hij kleedde zich uit. Het was nog vroeg, maar wat kon hij anders doen dan gaan
slapen. In bed was het warm. Hij had juist dien middag een paar wollen dekens
meer gevraagd, en het plezier van het rustige liggen in het warme, veilige bed kwam
nu als wat helderheid en goeddoening.
In bed keek hij over de dekens door het ronde raampje nog. Hij zag weer de
vochtige, starre verlatenheid van de zee met den hemel bij de kim wat minder duister,
maar daar werd ook altijd donkerder de lucht.
Toen kwam heel in de verte een schip gevaren.
Eenzaam, eenzaam was het, heel ver weg, met de ronde lichtjes twijfelend langs
de kanten.... donkere zwerveling wijd verloren.... Ships that pass in the night....
En hij droomde van de hitte in het diepe, gekende Zuiden, van laaiende zon.
De laatste dag en laatste nacht op zee zouden komen.
Jules werd heel vroeg wakker en verwonderde er zich over dat het nog donker
was, toen herinnerde hij zich den afgeloopen avond en hij schikte zich onder de
warme dekens, de knieën optrekkend en zoo behaaglijk ineengedoken, roerloos
liggend. Hij wachtte tot de slaap weer komen zou, maar die kwam niet. Het moest
wel heel vroeg geweest zijn dat hij in bed gegaan was.
Na eenigen tijd stond hij op.
Overal was het koud; in de cabine, in de gangen en de badkamers. Er was ook
nog nergens licht.
Opeens kwam er leven; hij hoorde, terug in zijn cabine, het gestap op het dek
van de matrozen die het reinigingswerk zouden doen, het neerzetten van de emmers
met water en het schrobben en plassen. Met jas aan en pet op en een plaid over
de beenen bleef hij geruimen tijd op de kleine sofa zitten. Toen hij de mannen niet
meer hoorde werken liep hij de gang door, naar boven het dek.
De ochtendschemering begon.
Er viel een fijne regen, als een vochtig stof, nevel bijna. Nergens aan de kimmen
zag hij iets dat zon vermoeden deed. De hemel was een egaal lood-grijs, even
besloten als in het Noorden was dat grijs in het Oosten. Ook de zee was dof en
kleurloos en zonder glans door het neerspikkelende regenstof. Er was niemand
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op het dek, maar op de brug zag hij de officieren heen en weer loopen, stille, zwarte
wachtspoken in regenglimmende hulsels. Hij wandelde naar het achterste gedeelte
van de boot. Daar schuinde de loglijn de zee in, vast aan het koperen toestel op de
verschansing. Hij bekeek het toestel en hoorde dikwijls het tjingen van het belletje
daar binnen in. In het opkomende licht werden de cijfers zichtbaar en de Engelsche
woorden op de witte plaat onder het glas. Hoevele malen had dat belletje geluid
gegeven, hoeveel wentelingen had de loglijn gedaan?
Onder zich hoorde hij de schroef grommen, soms heel diep als een deining
opkwam en dan weer razend, half uit het water zoodat het schip sidderde.
Het witte schuim was verdwenen van de zee, de deiningen waren zeer machtig
nog wel, maar lager dan in de Golf en glad onder den bedaarden Zuid-Westen wind.
Jules keek achter zich. Nog altijd was er niemand op de vochtige dekplanken te
zien, en als klein teeken van leven hoorde hij het afslaan van den tijd. Op de brug
stonden, met den rug naar hem toe, de officieren met den loods, een keek er door
een kijker naar het Westen. Maar nu was er meer licht gekomen, het was bijna
geheel dag. In den westelijken hemel kwam breking, het hield op met regenen.
Plotseling. Wat was dat? Het leek tooverij.
Er waren ter linker zijde, laag aan de kim, verrassende roode en gele lichtstralen,
en opeens daar boven, wit-grijze berggedaanten, als verschijningen; de Engelsche
kust schuchter uitgeneveld achter de kille zeedampen en de lichten dat waren
lichtschepen en vuurtorens. Hij liep toen naar het voorschip links, boog over de
verschansing en keek naar beneden. Altijd viel het fel opspattende water neer voor
langs den recht deelenden, machtig-ijzeren boeg; een-en-twintig dagen en nachten
lang had het daar zonder ophouden bijna geraasd en geschuimd, dat ijzer was
gegleden door de vuil-okere rivier, door de tropenzeeën en golven en door
Noordelijke regionen en het zou nu eindelijk zijn groote taak gedaan hebben, den
eerstvolgenden morgen, in de wijde Vlaamsche stroomen, wanneer het schip
vastgemaakt zou worden aan een kleine sleepboot, voortgetrokken als een hulpeloos
ding.
Wel had het met regenen opgehouden en waren de Engelsche bergen nu wit en
duidelijk aangewald tegen het Westen, maar de
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luchten en de zee bleven grijs, blauwgrijs en strak, den ganschen dag....
En den ganschen dag voelde Jules in zich een vreugde zóó groot en immens dat
het bijna pijn deed. Hij had weer lang stil gezeten, wachtend, beidend den langzamen
tijd. Toen hij alles in zijn hutkoffer ging schikken dacht hij aan den zonnemorgen in
Banana, dien morgen toen hij zijn koffers had zien staan, dom en bot midden in het
kamertje op de factorij, en met een huivering van geluk schokte hij telkens terug in
de werkelijkheid, in den gelukkigen gedachtenstaat van het blijde dat was en dat
komen ging. En toch waren er momenten dat hij angst had voor het oogenblik waarop
de boot zou komen voor de ligplaats in de stad, dan vreesde hij een uitbarsting van
vreugde die gelijk zou staan aan de felste smart, maar gelukkig wist hij zich te
dwingen aan andere dingen te denken, zoodat het jagende vreugdegevoel domper
werd en niet zoo pijnend.
Zoo ging de avond komen en de nacht.
Hij droomde niet, maar dikwijls schrikte hij wakker en keek strak in de donkere
cabine, totdat er verlangen in hem kwam naar licht; dan drukte hij het koperen knopje
van de electrische geleiding aan en hij zag de vaste meubelen van de bekende,
heldere cabine, het koud glansende, gepoetste metaal, het gewreven bruine hout
van de dichtgeslagen waschtafel met de karaffen en glazen diep vastgezet daarin.
Zijn platte, open koffer die zooveel van de wereld gezien had onder de sofa op
den grond, terwijl de in schroeven hangende kaarshouders geruischloos heen en
weer bewogen, mee met de nijgingen van het schip. Zijn hoofd dat hij steunde in
de handen, leunend in de kussens, voelde hij opgetild met iedere dreuning van de
boot en altijd kwamen die dreuningen terug, diep, veraf maar machtig en
beheerschend; eindelijk glipten de handen weg, het hoofd lag met gesloten oogen
en trage vingers drukten het knopje van het licht neer.
Met het donker vond hij den slaap terug en vreemde droomgezichten wisselden
in koortsige willekeur....
De morgen.
Met een ruk zat Jules overeind.
Er was iets gebeurd, hij voelde het duidelijk, er ontbrak iets, er was iets voor altijd
weggenomen.
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Nog niet gansch in het nieuwe ontwaken glaarde hij met oogen stijf van slaap door
het ronde raampje en zag het licht van den dag.
De boot gleed doodstil over de Schelde; gedaan was het met het eeuwige, ijzeren
gemaal, het stalen gestoot, het dreunende rommelen van de op en neer donderende
reuzige machinebrokken. Hoe had hij zoo lang kunnen slapen. Het was lang dag,
de boot werd al gesleept de rivier op naar de stad. Hij zag de Scheldeboorden
langzaam verschuiven, hij haastte zich te kleeden. Wat een jammer dat hij zooveel
geslapen had. De koffie was al genomen en er werd gedekt voor het ontbijt.
Wat wild, wrevelig om het gebeurde, klom hij snel naar boven het dek om dan
toch niets te verliezen van het gezicht over Holland en Vlaanderen.
Op het dek stonden bijna alle passagiers.
De morgen was kil, maar schoon en helder, achter dunne wolken schemerde de
zon en over het rimpelige riviervlak verschoten en lachtrilden duizenderlei vage
lichtgloeisels. Heel ver achter in het Westen drong als een koning de rivier uit, een
wit schip met witte ingenomen zeilen, dat was de Zeemeeuw.
Hoe jammer had hij ook dat gemist. Hij kende veel van de mannen aan boord,
bij het langs gaan had hij ze toe kunnen roepen, kunnen vragen hoe het ging thuis;
het had meer blijheid en leven kunnen voegen aan dit eerste terugzien van
vaderlandsche omgevingen, van dit zeldzame gebeur.
Daar lag Holland links en rechts Vlaanderen.
Streng de vlakke veruring van het eindlooze lage groenen en daarboven kronend
de hemel.
Ha! Die hemel had hij gewenscht te zien als hij terug zou komen.
Wolken die reuzen hadden kunnen zijn, wit met blauwen weerschijn van den
diepen hemel in grijze, wollige schaduwing.
Schoon geordend kwamen ze opgedreven, prachtige sier over den breeden,
lichten horizont, die aan andere horizonten zich koppelde tot grootschen kring.
Diep, en 't leek wel of ze dieper nog den bodem lagen ingezonken, waren de
dorpen gedrukt in den smaragden grond, boven elk dorp verwaasden de
haardsteê-dampen ijler en waren de in zelfden wind waaiende blauwe walmen als
vlaggen wonderlijk uitgeslagen.
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Maar doodrustig buigden stram de vreemde knotwilgen hun gedroom over greppels
en slooten en soms, zeer fijn als haar, waasde doorschijnend gewas bij de weiden
en stond een donker kreupelbosch laag beidend in de kim....
De bel werd geluid voor den laatsten maaltijd aan boord....
Het einde kwam, bij het ouder worden van den dag.
Smaller werden de groene oevers, alsof de rivier dichtgenepen werd. Dichter bij
kwamen de Belgische landen met de lange boomerijen over de landwegen, meer
schepen, stoombooten en langzame, platboomde vaartuigen gleden voorbij en stil,
hulpeloos werd de Bruxellesville door de kleine sleepboot naar de stad getrokken.
Toen kwam aan een kromming van de rivier Antwerpen te zien, in verre zongouden
nevels, met rook van hooge fabriekschoorsteenen, traag bobbelend en puilend, zich
vuil uitdoezelend op de hemelreinheid, met een druk, geraamteachtig bosch van
masten en daartegen in kruisende zeil-balken en schuine touwen van het wantwerk,
de rivier glinsterend daartusschen.
Dichter, altijd dichter beurde zich het gezicht.
De kaden werden duidelijk te zien.
Hij zag Het Steen, aloud slot van woeste Noormannen, bij wankelende huizen en
hoogere kerktorens.
Hij stond op het promenadedek in hevige ontroering strakoogend naar de stad,
het einde van de reis, waar hij op de kaden de menschen al zien kon, achter de
machtige vloot van koopvaardijschepen.
Dikwijls kwam de zon vrij tusschen de wolken uit en dan was het alsof de stad
naar boven kwam, rijzend op uit de vlakte, in lichte glorie, een machtige koopstad,
wakende vuist beschermend de rivier en de landen.
De boot gleed de eerste huizen voorbij aan een buiging van de Schelde en voor
de eerste maal begon de stoomtoeter dof te bulderen.
In razenden wedloop stormden de rauwe geluiden als zoovele verschrikkelijke
angstschreeuwen op de huizenmenigten aan, waar in de eerste rijen de vensters
wel moesten rinkelen en barsten van dit uitgelaten gerucht, en als bij het einde van
de eerste galmen de echo's nog niet alle waren gehoord, smakte een nieuw getoeter
zich bruusk neer; zoo ging het vele malen.
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Hij was nu in een zeldzamen staat geraakt.
Dit was een ontzaglijke werkelijkheid.
Terug, veilig thuis in het Noordland na lange, lange reizen vol gevaar, na
ontzettend lijden teruggebracht aan het leven. De sensaties van diep geluk werden
heftiger, intenser.
Het leven! Het leven! Te Zijn en te Weten.
Het Leven was een wondere hoogte zoo, het was gansch nieuw en jong als een
geheiligde, zonnige hoogte, het was Lust, diepe Lust en er was géén smart, nòch
begeerte, zoo was het weer loutere, blindende gelukzaligheid....
Op de kaden van de groote koopstad wachtten menschen bij de ligplaats van de
boot.
Woest-hard bonsde het doffe, beukende geluid van de stoomtoeters, een donder
neer tegen de huizen en de torens.
Tot eindelijk een laatste echo zich ongehinderd mocht afstooten naar wijd-en-zijd,
terug de platte, eindloos diepe Vlaamsche landen in....
En in heldere winterzon bewoog altijd het water van de rivier, gaf het bijna
warmende glansen terug....
O! Wondere, heilige Verbijstering....
Zijn gezicht was nat van tranen, en hij wist het niet.
April-Juni 1903.
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Na de begrafenis.
Door F. Leonhard.
Toen het vrouwtje den eersten dag na de begrafenis maar even buiten kwam voor
een boodschap, werd ze van alle kanten door de buren aangeklampt.
't Was op de kamers warm, broeiend-benauwd. De vrouwen hadden koelte gezocht
in de straat buiten hun dompige portalen en duistere gangen, meezeulend stoelen
en stoven, bakken met groente, aardappelen, half opgezette breikousen en peuterend
naaiwerk.
Er luierden lijven en hoofden op elbogensteun uit de hoog opengezette ramen,
druk vlaggend met gekleurde jakken, lijfjes en losgeknotte haren.
Opgeschokt in hun knuf-rustig babbelgewerk hadden ze plots de boel er bij
neergegooid. Er was beweging gekomen in de rijen zwartdoode raamgrotjes, er
schokten lijven en witglimmende hoofden als in een hevigen schrik terug in het
zwart-duister der kamers.
‘Goeie god, hoe is 't, gecondeleerd, hoor!’
‘Gecondeleerd, hoor!’
‘Gecondeleerd.... ziel!’
‘Van 't zelfde hoor,.... nou hou 't hoofd er nou maar boven.... zoo'n ziel hè.’
‘God, god wat is dat gauw gebeurd,’ begon een der vrouwen weer ‘daar heb ik
verstomd van gestaan zoo gauw as dat in zijn werk is gegaan, zoo heb ik 'm zien
loopen en zoo een begrafeniskoes voor je deur, hoe is 't mogelijk.’
‘Zoo 'n ziel hè,’ jammerde 't na.
Stil begon ze te snikken met korte zenuwschokjes van het borstloos lijf, 't smalle
hoekig opgedroogd gezichtje met saamgeperste dunne lippen, strak simpel naar
den grond. Smal in haar sluiken onderrok, als een koker neergetrokken om de
beenen, stond ze klein-verdrongen, breed-omschermd door de aanschuivende lijven
en 't rustig uitklagen der stemmen.
‘En zoo'n nette man hè, 'k wist niet wat 'k hoorde,’ klaagjammerde weer een vrouw,
‘'k heb er altijd mijn strijd in gehad,
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zoo netjes as-ie zijn jassie altijd had en nou zoo ineens weggenomen, je mot er niet
inkommen.’
‘En geen week ziek geweest,’ beweerde een ander op een toon van gezag, hoe
is 't mogelijk dat je d'r zoo gauw uit kan zijn.’
‘Hoe lang is 't geleje dat ik 'm nog met zijn portefullie op de gracht tegen kwam?
God, god, hoe is 't mogelijk, verléje week nog.’
Het dorre strak-gespannen wit gezichtje, neergebogen naar omlaag, knakte even
op met zacht geprevel van de lippen.
‘Net tien dagen het-ie gelegen,’ klaagde 't vrouwtje huilerig. Zacht vloeiden tranen
uit de rood geweende oogen, de schrale handen tastten naar omlaag, een puntje
van het vuile werkschort.
‘Nou mensch, huil nou maar niet,’ troostte 't plomp-goedig. - ‘'t Is een wonder as
je d'r van vliegende tiefus bovenop komt, hij het nog lang gelegen, je mag nog van
geluk spreken, hij had er eerder uit kunnen wezen.’
‘Née, da's een smerige ziekte,’ redeneerde een ander beslissend, - en as je niet
sterk bent, dan ga je d'r zoo uit. Het de dokter je al direkt geen hoop meer gegeven?’
't Hoofdje ontmoedigd gebogen, bewoog even met knipperende snikjes - ‘as-ie
sterker was’ murmerde ze zacht voor zich heen, ‘dan had ie er bovenop kenne
kommen; maar 't het 'm te zwaar angepakt, de kou is hem op z'n borst gaan zitten.’
‘Daar heb je 't al, net wat ik dacht, wat heb ik gezegd,’ triumfeerde de vrouw, ‘'k
kon 't wel nagaan aan die dokter, die kerels loopen zoo hard niet of je mot eerst half
dood wezen, en niks liet ie uit, nou daar had ik 't al heelemaal niet op begrepen,
twee dagen te voren nog, 't zijn mijn eigenste woorden, wat?’ - de vrouwen knikten
beslissend met de hoofden - ‘zóó as-ie de trap afkomt en in zijn koessie zal stappe,
zeg ik, ‘dokter hoe is 't met 'm, is d'r nog hoop?’
‘Hij leeft nog,’ zegt-ie met een nijdig gezicht en meer niks, zoo'n bokkenees, nou
en toen had ik allang in de gaten, dat er weinig hoop was.’
De vrouwen knikten zwijgend in toestemming met de hoofden, stom starend naar
't weggeslonken vrouwtje.
‘Zoo'n brave man hè,’ klaagde 't weer opnieuw, ‘'k zie hem nog zoo met die tasch
en dat hoedje en zijn schoenen altijd zoo netjes gepoetst en zoo geregeld as je 'm
thuis zag komme. Ik kon 'm altijd zoo precies alle middagen zien ankomme, bij
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de hoek, as 'k mijn bloemetjes water gaf, en zoo geregeld.’
Het zorgjeshoofd geduldig geknikt in herinnering strak voor zich heen, prevelde
met bevende lippen poovere klankjes.... ‘en zoo'n goed ketóór as-ie had.... zoo
vertróúwd as-ie was.... ze lieten 'm alles doen, papiere van ik weet niet hoeveel
waarde moest-ie wel overbrenge naar andere ketoren..., en kwitanties.... níks....
níks.... as goud was-ie....’
Met kleine toeterende snikjes woelde 't smalle gezichtje in het vuil blauwe schort.
‘Ja’ verzekerde een breed-minachtend-wijs, ‘goud.... goud, as ze 't hoekie omgaan
hebben ze d'r niks an, meenemen kanne ze 't niet, dat zie je nou, da's nou een
eerlijke man, die nou altijd met zooveel geld het omgegaan en zich nooit late verleien,
en die gaat er nou uit.’
‘Net wat ze zeggen,’ mimiekte een ander met opgetrokken mond, ‘gooi 't voor de
zwijnen dan vreten ze 't niet.’
‘Nou néé,’ ingehouden lol-lachte een andere vrouw, ‘da's kles van 't jaar nul, 'k
wou as 'k een rolletje zoo in mijn zak voelde, háháhá.’
‘Asjeblieft,’ giegelde 't terug, ‘wat zouen we nog is pleizier make hè?, 'k dee 't
eerst mijn wasch de deur uit, da's een bom met die hitte.’
‘Ja,’ glunderde een vrouw, ‘'t droogt lekker met die warmte, de zon is al buiten
mijn ramen, die drooglatten benne zoo heerlijk hè, as 'k 't nou inhaal is 't as kurk
hè.’
De glimmend strakke gezichten, dor en droog, doorgroefd van veel zorgjeslijnen,
keerden even op naar den eindeloozen huizenmuur. De daken en bovenste ramen
leefden verlicht in een streep van geel warme zon. Er spaakten wat verweerde latten
met touwtjes als magere armen naar buiten. Warm speelde het zonlicht op blauwe
en roode baaien lappen, op grijswitte kozijnen en vlammende ruiten. 't Viel door
wijd-open ramen neer in de kamers, brand-flakkerend op een mahoniehouten kast,
gespritst en gezeefd door blauw-groene horretjes.
‘Je kan me kanarie zien,’ gnuifde een vrouw, ‘kijk.... kijk.... kijk-ie hippen, nou
zingt-ie.... piet.... piet.... piet!’
‘Ja dat hoort-ie, zeg,’ onderdrukt giegelde 't.
‘Zoo'n lekker beessie hè,’ glimmerde de vrouw weer, ‘die slaat nou geregeld een
half uur door; as 'k hem achter me bloemetjes
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zet en de zon komt naar binnen, is dat beest niet te houë hè, dan tureluurt-ie in zijn
kooitje as een kind in de wieg.... piet.... piet.... piet....!’
‘Ach god is ze daar,’ rumoerde een dikke stem, ‘nou troost je maar in je kinderen
hoor.’
Zwaar drukrustte de vleezige hand op haar borst, ‘me hart klopt me er van,’ hijgde
de vrouw, ‘'k dacht van uit 't raam dat er wat aan de hand was. God.... god wat is
me dat gauw gebeurd hè,.... en de schijnheiligheid van die kerels hè!’
't Paf-bolle gezicht glans-glimmend van uitbrekend zweet, kleurde rood hevig van
drift. ‘Ze geven niks,.... niks,.... niks....,’ de vleezige handen streken met een
klap-klinkend geluid als schijven over elkaar, .... ‘ze déje net of ze haar niet kenden.’
't Vrouwtje minnetjes er naast, knikte smartelijk met 't oud-achtig hoofdje, nietig
weggeslonken tusschen het breed rustig geweeklaag der vrouwen.
‘Zulke schoeljes hé!’ begon de nog hijgende vrouw weer met een van woede
uitzettende stem, ‘om die stumper zoo moederziel achter te laten, ik kon die stakker
toch niet alléén naar dat ketoor laten gaan.’
Ze zweeg weer even, kort, overspannen met openhangenden mond, als de
happende bek van een visch. Onrustig bewoog haar hoog-zware boezem.
De hoofden der vrouwen, meewarig geknikt, bewogen toestemmend.
‘Nou... en toen zegt een van die kerels... Hanken... Hanken... wie is Van Hanken,
kenne jullie eenen Van Hanken? - vraagt-ie.... Nou d'r zit daar zoo'n bende,
god-allemachtig wat een ketoor is dat, overal zag je de hoofden, geen bek deeë ze
open. - Van Hanken - zegt er een, - 'k zag de vent geen eens. - Néé wel,’ zegt-ie....
‘Hank,’ zeg ik. - ‘Bè-je hier wel terecht vrouwtje,’ - zegt een ander. Wat zeg je me
dààrvan hè, 't was of ik door den grond ging en die stakker staat naast me te huilen....
toen komt er zoo'n broekie, zoo'n priktol en die zegt; - da's manneke meneer, de
looper. - Welke looper? - zegt een met zoo'n bril - van de bank, die lange? Nou toen
komt er een ander, zoo'n lange bleeke en die begint me daar 't zaakie dood kalm
uit te leggen, niks geen meelij bij die menschen. - Ach da's manneke van de bank,
u weet wel, die kleine - zegt die bleeke.
‘O, heet die Van Hanken? - zegt die vent nuchter, - ja dat
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schijnt wel, zegt-ie bleeke. Nou vraag ik je, nou en ik had met haar te doen, 'k dacht
dat ze van d'r zellef zou vallen, en die andere kerels zeien geen boe of ba, ze keken
geeneens op.’
‘Nou, toen zegt die eene.... zoo is-die dood, we dachten al, we dachten al, toen
zegt een ander, ook zoo'n judas.... ja hij scheen ziek te zijn hè, we hebben 'm
tenminste al in geen paar dagen gezien.... 'K vrat me op van drift.... hijgde de vrouw,
twee dágen.... twee dagen, de ziel het bijna veertien dagen thuis gelegen, nou en
ik nijdig, hè....’
‘Hij is al begraven’ zeg ik, ‘en hier is zijn vrouw, die kan toch niet moederziel
achterblijven met twee kinderen.’
De vrouwen knikten - ‘Nou zie 'k nog dat gezicht, dat bakkes van die eenen vent
met een gouwe lorrejet.... zoo'n alikruik..., daar kennen we ons niet meê bemoeien
vrouwtje.... “vrouwtje” zegt-ie en d'r zijn er zooveel; weet ik wat-ie mumde, over een
maatschappij en god-weet-wat-meer, en geen hand.... geen hánd.... 't was of ik een
straal water over mijn rug kreeg.... god-god wat stond ik daarvan te kijken.... an de
grond....’
Met den nog doortrillenden naklank van 't uitratelend geluid stonden de vrouwen
even beduusd met stom geklaag van de schuddende hoofden.
‘En dan net te doen of ze 'm niet kennen, zoo weinig respect voor de dood hè?’
klaagde een vrouw.
‘En dan te denken,’ begon de andere vrouw weer opnieuw, kalmer, ontzenuwd,
‘dat die zielen van kinderen thuis zitten te huilen om d'r lui vader.’
------------------------------------‘Nou hè, wij hebben de begrafenis gezien hè,’ overblufte een jongen.
‘Nou,’ knikte een van de jongens gewichtig terug, ‘en een fijne koes, zeg, sakkerjú,
twee paarden met pluimen en een koetsier met zoo'n steek en kerels d'r achter.’
‘Hou je nou effies stil,’ viel er een ongeduldig in, ‘zij moet nog een keer.’
‘Waar is-ie begrave, zeg?’ praatte een verlangend te weten door.
‘Schei nou uit’ nijdigde het weer kort, ze moet nog éénmaal zand happen en as
ze 't dan niet vindt mag jij, en dan ben ik an de beurt.’
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In een opgebroken wak aan het eind van hun straat lagen ze verspreid in het goor
bruine zand, de beenen gestrekt en gekruist, woelend met de punten van klompen
en laarzen in den aardgrauwen zandgrond.
‘Enne heb-ie hem in de kist zien legge?’ begon de jongen weer met groot-vragende
oogen.
‘Hou nou toch effies je smoelen,’ snauwde de ander opnieuw kortongeduldig, ‘toe
nou, as je 't nou niet krijgt is de rooie an de beurt.’
De beenen geknield in 't strak getrokken, kort blauwe rokje, tuurde ze met
knijpende oogjes scherp, doordringend op 't gaafgestreken bergje zand. Vadsig,
loom in de zon waren ze als slakken opgekropen, de buiken gestrekt op den warmen
zandgrond, de luiërende hoofden rood-glimmend en week-wit van zweet, gesteund
op de vuil kleffe handjes.
‘Hij het 't er veels te diep in gedaan, hoor Mies,’ smoesde er een met
lach-knipperende oogjes, ‘je ziet niks van het houtje.’
‘Dan zal 'k stikken in die steen, as 't er niet twee vingers in zit,’ drifte de jongen
geprikkeld terug. Uit zijn nat-open mond floepte een glans-glimmende kiezel, een
dorst lesschende melksteen.
‘Je zal zien,’ vervolgde de jongen overtuigend, ‘ze haalt 't er uit.’
Langzaam-voorzichtig rekte 't slank lenige lijfje zich los in de soepele jurk,
doorbuigend, gekromd op de steunende handen. 't Smalle gezichtje met kralende
oogjes, hoog op den tengeren nek, veerde zich zachtkens omlaag tot boven het
opgebouwd fortje.
‘Sust!’ gebaarde een jongen, ‘niet stooten.’
De week-vochtige lippen, beverig gekruld tot een warm rood snuitje, zakte met
kleine angstige schokjes omlaag. De fijn gespierde polsen donzig verschroeid bij
de rafelende mouw, tril-sidderde boven de strak-gespreide vingers. Wild leefde de
uitvloeiende adem neer op het vlak gestreken bergje. ‘Niet blazen hoor,’ fluisterde
een met een ingehouden keelgeluid.
In spanning waren hun starende oogen gelijnd naar de breed ontplooiende lippen,
hoog opgekruld tot boven 't zichtbaar roodrauwe tandvleesch. Wit schetterde een
regelmatige rij blank-gele tandjes. Het opperste fijn-korrelig laagje woelde weg onder
den rumoerenden uit-levenden adem. Even huiverden de trillende lippen bij 't luchtig
aanvoelen van het dun opwarrelend zand, toen woelde 't warm vochtige toetje neer,
doorwroetend en woelend in blindgulzig getast naar het houtje. 't Droog dikke zand
werkte zich op
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naar de kin en de uitpersende wangen, koud kriebel-doordringend tot ver in den
neus. 't Neergedoken hoofdje rukte terug, gekrimpt op den veerenden nek, de oogjes
geknepen verblind, de roodvleezige lippen en mond donzig bewoeld met een dik
rullig laagje.
‘Háháhá.... schaterden de kelen.... een bok.... een bok!’
‘Hij het 't gedaan, hoor,’ lachgiegelden ze, ‘hij het 't er in gedouwd.’ Maar de jongen
schaterde 't uit in een los-snaterend lachen, ‘nou da's bruine suiker,’ hikte zijn stem,
‘dan had ze maar dieper motten graven.... háháhá.....’
Als verbrande plekjes huid plakten stoppelige brokjes zand op 't warm glimmend
gezichtje, dikke korrels hingen als vastgekleefde hommels in de oogen. Ze lachte
zelf meê, wegproestend het koel krieuwelend zand uit haar neus.
‘Nou, sakkerju dat zit diep,’ lachte ze na met viezerig gespuw van de lippen, ‘'k
kan niks zien.’
‘Háháhá.... ze ziet sterretjes.’
‘Nou de rooie,’ schreeuwde de zandhouder, ‘waar is-ie?’
‘Die past,’ schreeuwde 't opgewonden terug, ‘hij telt op zijn hoofd.’
‘Tellen hoor, tellen!’ angstte de jongen waarschuwend, bang dat ze zouden
stoppen.
‘Schei nou uit!’ driftte er een onder het tellen door, ‘trek hem nou niet an zijn
been.... twéé en twin.... drie en twin.... vier en twin, toe duvel nou op - snauwde 't zes en twin....
‘Tot vijftig hoor,’ waarschuwde de jongen met benauwd heesche stem uit zijn
opgezet hoofd. De bolroode kop met ros-vlammend haar stond geschroefd in het
zand, het lijf en de fladderende beenen omhoog in de lucht. Zijn kiel slobberde neer
op de oksels, los flapperend tot achter zijn hoofd. De handen plat neergedrukt in
het zand, beschreven als pijlers een boog om het hoofd.... ‘Twéé en der.... drie en
der’ .... deunde het tellen in maat. ‘Kriebel 'm in zijn kousen,’ fluisterden lachende
stemmen.
‘Zijn kop staat in brand hè,’ fluisterde een in geslagen bewondering.
‘Dat komt van zijn haren,’ pret-lachten de klinkende stemmen.
Ze waren neergehurkt, de zweetende hoofden warm dicht op elkaar,
pretschuddend bij 't rood blazend gezicht. Ze gnuifden van innig pleizier, maakten
grimassen naar het gloeiende hoofd met de rollende oogen.
‘Lach-er's,’ plaag-giegelde een. Uit zijn toegeknepen hand liep
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een fijn straaltje uitvloeiend zand laag boven den snuivenden neus. Ze knuffelden
van opkrimpend pleizier bij 't wegvallend zand in de wijd rood-donkere gaatjes.
't Purperend hoofd strak, plette zich vast op den aardgrond.... ‘Vier en veertig’....
telde de jongen. De vingers waren gegroefd, geklauwd voor houvast in het zand.
Het rood-purper gezicht met de vlammend verwilderde haren perste saam tot een
brand-rooien bol, in 't klaterend zonlicht. Warm stoofde het neergestreken licht 't
omwoeld muffe zand, 't stookte heet-brandend tusschen de opgeworpen bergjes
steenen.
‘De zon staat net in zijn oogen,’ glimmerde een. Ze kittelden hem grinnikkend
tusschen zijn kousen, gaven met komieke gezichten kleine porretjes in zijn buik,
kuiltjes peurend als in een vollen zak zand. Zijn gezicht was paarsrood gezwollen
onder den open hijgenden mond. De romp slap, doorzakt op den scharnierenden
nek, wankelde als dronken met de harlekijnende beenen.
‘Hij gaat hoor,’.... angstte de spannende stemmen,.... ‘houë hoor,.... houë.... nog
effies....’ Maar de koepelende handen zakten door, krachteloos gekromd onder het
inzakkend lichaam. ‘Vijftig,’ triumfeerde de jongen luid uit. Met een plof smakten de
beenen neer in het zand.... ‘Hij is t'er,.... hij is t'er...!’ barstten de jubelenden kelen
los. Op de maat van een straatdeuntje joelden de juichenden stemmen, losbarstend;
‘..en de rooie het 't overwonnen.’
De jongen knuf-lekker, hoog-heerlijk zich voelend nou-ie 't hoogste cijfer gehaald
had, bleef bewegenloos liggen, met pret-glinsterende oogjes, slap-lam in 't lekkere
zand als op een zacht donzig bed, met de warme zon als een bloeiende appel hoog
aan den hemel.
‘Til hem op bij zijn hoofd,’ juichten de opgewonden stemmen. Met een gnuivend
jongensgenot, met een gevoel van oppermachtige meerderheid over de anderen,
die amper de veertig hadden kunnen halen, hield hij zich koest zonder een lid te
verroeren, strak, als lag-ie dood in het zand. Genoeglijk liet hij met zich sollen.
‘Hijsch-op,’ joelden de stemmen. Met alle kracht beurden ze hem op, met de
handen onder zijn rug en den strak-rekkenden kop. Zijn beenen, stijf-recht, klampten
als vastgegroeid aan een. Zijn lippen geperst op elkaar. Zijn oogen zou-ie dicht
doen, een klein kiertje maar open, om goed te zien wat ze gingen uitvoeren. Nou
lag-ie net zoo als zijn dooie vader thuis in de kist lag,....
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nou was-ie dood. Kriebelend voelde hij de woelende handen aan zijn voeten. Warme
handen duwden en knepen in zijn nek tot achter zijn kiel. Een opkrimpende lach
knipte verblindend zijn oogen, de saamgeperste lippen trokken even in lach-plooi.
Hij voelde de heetschroeiende zon op zijn oogen als een nabijzijnde brand. ‘Au,’
snauwde hij kort-weg; een had er venijnig geprikt met een speld achter zijn rug.
‘Hij leeft nog,’ giegelde de jongen overtuigend. Als een looden pop beurden ze
hem op uit het zand, geen spiertje bewoog, als gesloten doppen leien zijn oogen,
een klein lachje pleizierde om de opgetrokken mondhoeken.
In een leegstaande handkar werd het zwaar luie lichaam met veel lawaai
neergelegd. Ze joelden en dansten als bezetenen er omheen; 't strak doode gezicht
van den jongen, zonder een glimp van leven bracht ze in verrukking. Ze schreeuwden
en tierden met wijd gespalkte kelen aan zijn ooren, maar 't onbeweeglijk hoofd hield
zich heerlijk doof.
‘Net een dooie kemiek, hè,’ grinnikten ze. Met groot rumoer van dooreen-twistende
stemmen, schreeuwden ze door elkaar, dat-ie een kussen onder zijn hoofd moest
hebben voor 't schudden, en dat-ie toegedekt moest worden. Een kussen was niet
noodig, - beweerde een met gezag. ‘As een dooie zijn hoofd in de kist heen en weer
schudt, voelt-ie er tóch niks van.’ ‘'t Zijne gewone kisten,’ overtuigde een ander, ‘en
een echte dooie neemt niks meê.’
‘Je ziet niks van zijn kop zoo,’ hield een ander vol, ‘hij mot wat onder zijn hoofd
hebben, dan kà-je veel beter zien dat-ie dood is.’
‘Nou, natuurlijk, ze leggen een dooie wel-is een zakkie zand onder zijn hoofd,
voor de zwaarte,’ fantaseerde er een heel wijs.
‘Wat za-je daar an liegen,’ giegelden de anderen ongeloovig terug, ‘een zakkie
zand, een doodkist is geen luchtballon, wat jou.’
Voorzichtig werd 't bol roode hoofd met wegpinkelend zweet op voorhoofd en
neus opgebeurd. ‘Houë hoor!’ kommendeerde een jongen. ‘Net een dooie hé, je
zou zweren dat-ie dood was,’ smoesden ze vol bewondering. De dood-liggende
jongen verkneukelde zich van ophikkende pret. Zijn lippen pletten zich vaster op
een, om een opproestenden lach binnen te houden. ‘Hij het de hobbelkramp in zijn
buik,’ proestten ze.
‘Nou,.... zakken nou,.... kalm an,’ wenkte de jongen be-
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angstigd. Behoedzaam, met strak ernstige gezichten, als hielden ze broos porselein
in hun handen, lieten ze 't hoofd neer, op den tot kussen gerolden kiel. ‘Nou rijen,’
juichten ze uitgelaten. Druk opgewonden begonnen ze joelend door elkaar te zingen,
‘Lot is dood, Lot is dood, stop hem in een kissie!’
Dansend en springend dwarrelden ze om de kar, duikelden tusschen de wrong
van de handkruk, kropen er van achter tegen op om mee te rijen.
‘Eerst nog een kleed!’ schreeuwde een jongen bazig, ‘hij moet nog toegedekt.’
Ze kwamen al aanjolen met een gekaapten aardappelzak, een gonjezak vol stof en
droge klei.
‘Nou, nou is-ie zoo dood als een pier,’ triumfeerde de jongen helder op. Onder
de broeiende deken kiekte alleen het lachronde hoofd, vol, rood-opgeblazen,
glans-glimmend van uitbrekend zweet. Zweetend en hijgend onder den stikkenden
brand van de zon, sloofden ze als kleine afgeleefde mannetjes en huilende wijfjes
achter den voortwielenden wagen. Overal grepen en klemden de handen zich vast.
Ze drongen op achter de kruk, de handen hoog voor de uitzettende borsten, duwend
en hijgend met benauwd zingende kelen.
Ze trokken uit alle kracht, met één hand geklemd om de lijsten, de beenen schrap,
de pret-juichende hoofden met wijd open monden vooruit. De wielen werden sneller
gekeerd, vlug, rap wiekten de handen tusschen de wentelende spaken.
‘Lot is dóód, Lot is dóód, we gáne hem begráven!....’ galmde 't geluid. Luid klankte
't uitbarstend getier op naar de huizen, 't sloeg door de wijd open ramen brutaal
hard in de rustige kamers.
‘Zulleke beesten hè,’ drifte een vrouw uit een wijd open raam, ‘daar leit warachtig
die jongen in de kar en zijn vader leit nog geen dag onder de aarde. Laat je die kar
stáán!’ gilde nijdig de vrouw.
Maar de kelen heerschten oppermachtig, joelden onvermoeid, uitzingend en
uitschreeuwend: ‘Lot is dóód, Lot is dóód en we gáne hem begráven!....’
‘Haal je die jongen de kar uit!’ schreeuwde de vrouw in woede opdriftend.
‘Nou maak je maar niet dik,’ schreeuwde een van de kinderen brutaal-hard terug,
‘hij speelt maar voor lijkie.’
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Literatuur.
Is. QUERIDO, Menschenwee, Roman van het Land. - Haarlem, Erven F.
Bohn.
Wie opmerkzaam getuige geweest is van den literatuur-strijd ten onzent in de jaren
1880-90 heeft een zeer eigenaardig verschijnsel kunnen waarnemen. Namelijk dit:
dat de twee partijen elkander scholden met hetzelfde woord. Zij noemden elkander
decadenten.
De buiten de sfeer van de Nieuwe Gids schrijvenden en dichtenden moesten zich
voor 't meerendeel den naam decadenten van Potgieter, Multatuli, Vosmaer en Huet
laten welgevallen. 't Was niet onverdiend, maar op hun beurt pasten zij dien naam
toe op de zichzelven met groote stelligheid literatuur-vernieuwers noemenden.
En ook daarvoor was reden.
Nu we na zooveel jaren een beteren kijk gekregen hebben op dien tijd, begrijpen
we wat aanleiding moest geven tot het misverstand, voelen we dat hevige botsing
en heftige strijd hoog noodig waren om de atmosfeer van dat misverstand te zuiveren.
De jongeren van '80 zijn door de geschiedenis op afdoende wijze in het gelijk gesteld.
Maar het meest als wegbereiders, als voorloopers. Ondanks hun talenten, zijn zij
niet de vernieuwers van de literatuur gebleken, die zij zelf geloofden te zijn.
De taak die zij op zich namen was trouwens niet licht.
Aan het slot van La Débacle plaatst Zola Jean, den robusten werker, die de
verwoesting van zijn land aanschouwd heeft, en hij zegt: ‘Jean s'en alla, marchant
à l'avenir, à la grande et rude besogne de toute une France à refaire.’
Welnu, meenden niet die jongeren in 1880 te staan voor een zelfde grande et
rude besogne?
Une littérature à refaire!....

Groot Nederland. Jaargang 1

571
We hebben kort geleden in de Brieven van Potgieter aan Busken Huet kunnen lezen
hoe de eerstgenoemde met leede oogen dat verval van onze letteren aanzag. Er
is een staag terugkeerende volzin in die brieven, als een triestig refrein van
mistroostig klagen, van den man die ouder werd en geen jongeren zag op wier
schouderen hij zijn mantel kon doen dalen.
All is barren from Dan to Bersheba! klinkt het telkens weer, en toen Potgieter was
heengegaan kon in '75 nog met evenveel recht zijn klacht herhaald worden. Wel
kwam er nu en dan van Huet en van Vosmaer iets wat van superioriteit getuigde,
wel waren er begaafden, als Allard Pierson, die hun volk tot meer kunstliefde wilden
opwekken, wel deed het optreden van A.S.C. Wallis, van Marcellus Emants, op
nieuwe krachtige talenten hopen, maar.... van een bloei onzer letteren kon moeilijk
gesproken worden in dagen dat de meest middelmatige talenten een waardeering
vonden ver boven hun verdiensten.
Jacques Perk, Hélène Swarth, Louis Couperus - was 't niet als een schijnsel van
nieuw dagen?
Tot wie drong het door?....
Tierde er niet in onzen lettertuin een hoog en geil onkruid, in zijn drieste
onvruchtbaarheid de enkele bloemen verdringend?
Er moest gewied worden. En wie zich opmaakten om te wieden moesten de
scherpe snede van hun werktuig niet ontzien, al rezen er klachten dat de tuin nu
kaler werd dan ooit.
Er leefde een hoog ideaal in de jongeren, en het was hun een gruwel dat de kunst,
die zij lief hadden als huns levens hoogste goed, werd gebruikt als speelgoed,
tijdpasseering of marktwaar; dat het onderscheidingsvermogen van het publiek
verloren ging bij het huldigen van zooveel middelmatigheid.
En zij begonnen hun werk, hardhandig en onverschrokken.
Een Van Deyssel stond tegenover het publiek juist als het tegenbeeld van den
taalmeester tegenover den bourgeois gentilhomme. Het publiek meende sedert
jaren verstand te hebben van proza, in hun romans en novellen proza gelezen te
hebben. Welnu, hij zou 't hun anders vertellen. En in zijn stuk Over Literatuur jubelt
hij in een lyrische verrukking uit wat het proza zijn kan en zijn moet, als het hem
bekoort.
En zijn verrukking daalt van het geheel tot de deelen. Na zijn herhaald: ‘ik houd
van proza,’ komt: ‘ik houd van volzinnen,
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die loopen als scharen mannen met breede ruggen,.... die klinken als stemmen
onder den grond, maar opkomen, stijgen, stijgen’....
Dan na den v o l z i n het w o o r d , het veel misbruikte en in dat misbruik leelijk
verslonste woord.
‘Ik houd van woorden, die plotseling aankomen als van heel ver....
‘Ik houd van woorden, die op mij neerbonken als vallende balken - en nog eens:
‘ik houd van woorden,’ ‘ik houd van woorden’.
Het klonk vreemd - die verheerlijking. En er rezen bezwaren. Mijn hemel, het
woord dat was toch maar het mìddel - en het werd op deze wijze dòel. Waar moest
die idolatrie heen leiden? Het groote uit het oog verliezen voor het kleine? Niet een
toren bouwen volgens hoog schoonheids-ontwerp, maar op den vlakken grond de
steenen zitten aaien!....
Dat was décadence.
't Is immers een kenmerk van décadence, dat het detail verzorgd wordt ten koste
van het geheel.
Bourget heeft het zoo duidelijk gezegd in zijn studie over Baudelaire:
‘Un style de décadence est celui où l'unité du livre se décompose pour laisser la
place à l'indépendance de la page, où la page se décompose pour laisser la place
à l'indépendance de la phrase, et la phrase pour laisser la place à l'indépendance
du mot.’
Het is even duidelijk als overtuigend.
Het is het individualisme in den Staat, dat, tot het uiterste doorgevoerd, de
gemeenschap doet uiteenvallen.
Maar men vergat éen ding - in deze de hoofdzaak.
Waren deze jongeren gekomen na een tijdperk van een weelderigen bloei onzer
letteren, en hadden ze in onmacht tot groote concepties, de meesterstukken hunner
voorgangers den rug toe gewend, om met geraffineerde artisticiteit zich te vermeien
in het saamknutselen van klein werk, dan had de beschuldiging hen kunnen treffen.
Doch 't was hier iets heel anders.
Une littérature à refaire....
En dat van meet af!
Dan diende er eerst eerbied gekweekt te worden voor het zoozeer
veronachtzaamde, verslonste w o o r d . Wat zag 't daar treurig mee uit. Wie kende
nog 't frissche spontane woord, in klank en beteekenis het gloednieuwe materiaal
in de hand van den kunstenaar?
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Was de boekentaal niet een smakelooze aaneenrijging van beduimelde,
conventioneele termen, waarvan elk substantief als getrouwd was aan een banaal
adjectief, zich vastklampend als een vrouw in 't gedrang, bang om haar man te
verliezen? Was de romantaal niet als een conventioneel dievetaaltje, dat de schrijvers
aan de lezers geleerd hadden, en waarvan ze zeker waren dat zelf de malste
beeldspraak aanvaard zou worden gelijk ze bedoeld werd? Het persoonlijke woord
was verloren gegaan, de persoonlijke volzin bestond niet meer, en van onder op
moest alles vernieuwd worden.
Zoo was het inzicht en het willen der jongeren van 1880.
Zij overdreven in hun vurigen ijver, zij waren door aldoor in éen richting te zien,
eenzijdig, maar hun doel moest dat goedmaken.
Schrijven was nu eenmaal een kùnst, en zij zagen dat het voor velen niets was
dan een tijdpasseering, een geliefhebber in verloren uren, dat de literatuur daalde
met elk jaar, ondanks het zeldzame betere werk van enkelen, en zij hoorden in de
critieken van Huet, ondanks zijn schampere goedkeuringen zonder geestdrift of
bewondering, de doodsklok luiden over onze woordkunst.
W o o r d k u n s t - was het niet een woord van hen?
Moest niet alom het besef wakker geschud worden, dat er een kunst was, waarvoor
de t a a l den kunstenaar het materiaal leverde, en bij welker beoefening men niet
volstaan kon met edele gevoelens, verheven denkbeelden of brave bedoelingen?
In de allereerste plaats eerbied voor 't w o o r d . Uit de literatuur gegooid alles
waarin die eerbied ontbrak. En zelf zich toegelegd op een doorvoelen van onze taal
in beteekenis en klank, zóo dat het oude materiaal weer als gloednieuw opleefde.
Jacques Perk vooral was er in voorgegaan, maar het groote publiek en de
dagblad-critici hadden ongeloovig geglimlacht bij zijn verzen. Ze waren onbegrijpelijk
in hun spontaneïteit. En ze meenden wèl te begrijpen het voor logisch denken en
zuiver voelen ontoegankelijke der conventioneele taal, die hun in boek bij boek werd
voorgezet.
't Misverstand was verbijsterend. En alleen met aldoor te zeggen op alle tonen
en alle manieren wat allengs door meer en meer belangstellenden begrepen en
gevoeld werd, konden de ijveraars hun doel althans in zooverre bereiken, dat hun
streven als iets zeer ernstigs werd gewaardeerd.
Er ontbrak echter éen ding.
Het optreden bleef gedeeltelijk negatief. De groote woordvoerders
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wisten wel wat zij niet wilden. Maar zij vermochten maar ten deele te geven wat zij
wilden - en met name in het proza.
Vooral bleef dat de zwakke zij van hem, wiens geniale literatuurlyriek het meest
had bijgedragen tot het vestigen der overtuiging, dat er inderdaad zeer bizondere
talenten aan het werk togen. Van hem had men eene vernieuwing van het episch
proza verwacht - en die verwachting stelde hij teleur. Is hij blijven teleur stellen.
Want zijn proza, dat in de laatste afleveringen der Twintigste Eeuw gepubliceerd is,
maakt nù werkelijk den indruk van decadentie. De groote, de epische kunst die hij
als het ware beloofd had in zijn extatische verheerlijkingen van het proza, hij heeft
ze niet gegeven.
En zijn directe volgelingen gaven ze evenmin.
Er werd gewerkt met eerbied en toewijding - het w o o r d werd gediend als in
geen jaren - maar de rezultaten waren brokjes stemming-proza, schetsen, doorwerkte
novellen, een enkele poging tot een roman, - de groote kunst van juist die volgers
bleef uit.
Ik behoef wel niet te herinneren aan hen die, staande buiten den Nieuwe
Gids-kring, hun talent voor het epische aan den Nederlandschen roman bleven
dienstig maken - ik constateer alleen dat door de vernieuwers zelven geen groote
epische kunst is voortgebracht.
Het is of het voorbereidende werk, het opnieuw herscheppen van de taal tot iets
levends, het zoeken naar het alleen rake woord met het telkens wisselende adjectief,
te veel van hun krachten gevergd heeft. Maar hun arbeid is daarom toch niet geweest
die van decadenten. Al hebben zij 't niet verder gebracht dan van 't woord tot den
volzin, van den volzin tot de periode, van de periode tot het verhaal of de studie zij hebben voor anderen den weg bereid.
En 't zou dwaasheid zijn te beweren dat een werk van zeer groote epische kunst
als Menschenwee in zijn onderdeelen zoo zou zijn uitgewerkt, als de schrijvers niet
van den beginne af de vereering van het woord en van den volzin van zijn
voorgangers had overgenomen.
***
Wie goed leest, ziet in het laatstgezegde geen betwisting van oorspronkelijkheid.
Menschenwee, Roman van het Land, is in conceptie en uitwerking een boek van
groote oorspronkelijkheid.
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Het is een machtig boek, dat mij dagen aan dagen heeft gehouden onder een
overweldiging van staag wisselende indrukken. Het heeft me gegrepen op de eerste
bladzijde en niet losgelaten voor de laatste.
Het is een rijk boek, want hoe aandachtig ik het gelezen had, bij de herlezing was
't me telkens of ik dìt voor 't eerst zag, dàt nu pas opmerkte.
Het is een boek van gave groote kunst, geschreven door iemand wiens ziel men
er in voelt bewegen, maar die toch in zijn breede conceptie met rustige artiestenhand
ook de details met groote zorg behandeld heeft.
Het draagt de blijken van nà Zola geschreven te zijn, in het forsch-realistische
der geheele bewerking, maar 't is toch zoo geheel oorspronkelijk, door-en-door
Hollandsch, dat we aldoor voelen op den bodem van ons vaderland te staan, dat
de lucht die we inademen, de atmosfeer die we om ons voelen hangt boven
Hollandsche weiden en akkers, dat de wind waait van over ònze duinen, dat het
ònze zon is en ònze nevel.
Het geeft ons daarbij de overtuiging van geheel onbevangen, zuiver persoonlijke
waarneming en doorvoeling, met even eerlijkartistieke weergeving van het leven
der boeren en arbeiders, de vier seizoenen door, aldoor in het nauwste contact met
de aarde die hen voeden moet.
Ik raak hier vanzelf aan de conceptie.
Querido heeft in dit boek willen geven een epos van den arbeid der landbebouwers
om en bij een Noord-Hollandsch plaatsje, liggend tusschen bollenlanden, tuinderijen
en weilanden.
Hij heeft zijn epos verdeeld in vier Boeken, naar de jaargetijden, en begint met
den Winter om met den Herfst te eindigen.
Zijn hoofdpersonen zijn het huisgezin Hassel: een oude boer, behept met
kleptomanie, zijn meer en meer verkindschende vrouw, hun dochter Guurt, hun
zoons Dirk, Piet en Kees, van welke de laatstgenoemde afzonderlijk woont met een
groot gezin in meestentijds diepe armoede.
Het jaar dat wij met deze menschen meeleven is in zijn wisseling van getijden
voldoende om ons te doordringen van de door niets te keeren verarming van dat
gezin, aan welk langzaam sleepend proces plotseling een ruw einde wordt gemaakt
door het betrappen van den ouden Hassel op een, naar hij meent, listig beraamden
diefstal.
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In het gezin van Kees Hassel is het aldoor ellende. Het eenige wat den ruwen sterken
kerel aan zijn groot huishouden bindt, is zijn zoontje, het langzaam uitterende Wimpie,
- de rest is hem erger dan onverschillig geworden, hem den protestant, die zich als
vijandig voelt tegen het hem omringende roomsch-katholieke gedoe van zijn vrouw
en vervuilende dochtertjes.
Wat in Levensgang trof, het objectieve in de beschouwing der stof, is ook een
kenmerk van dezen roman. We voelen de waarachtigheid van den schrijver in zijn
meeleven met deze armen of verarmenden, - we voelen welk een ontzachlijk
meelijden er pulseert onder de meesterlijke en aandoenlijke schildering van dat
menschen-wee, maar nergens komt iets voor den dag van tendentieusvermooien,
van ver-braven of ver-edelen. Toch - als we lezen dat epos van arbeid, komt er in
ons een gevoel van verzet tegen zooveel onmenschwaardigheid in het bestaan van
zoovelen, en worden vanzelf die werkers de dragers van een last hun door de
eeuwen opgelegd en waaronder ze naar ziel en lichaam verloren gaan.
Ruw zijn ze en beestig, en men voelt de al de andere dagen nog in bedwang
gehouden bestialiteit onstuimig zich loswikkelen en vrijmaken in de orgie van de
kermis, een schildering zoo ontzachlijk dat Zola er geen ontzachlijker schreef, terwijl
we dezelfde menschen andere oogenblikken in het landschap zien staan en zich
tot de aarde bukken met een devotie voor den arbeid, gelijk Millet die wist te
vereeuwigen.
Telkens zijn er momenten dat we aan dien arbeid-schilder herinnerd worden.
Laat ik er een paar uit lichten. Eerst deze lente-avond in het bollenland.
‘Overal op de akkers van bollen en tuinderij stond nog werkvolk te wroeten in den
grond, koppen gebukt naar de aarde, nekken weggediept achter groote
zonnehoedranden. Soms in halsheffing even, keken wat verbronsde koppen òp,
staarden lichtende oogen rond, in 't wije akkerland. Dàn weer vóórt, in kruip, of hurk,
hakkend, kervend, wiedend, over den groenlichtenden grond, altijd gezichten néér,
in strakken loer naar 't gewas, handenparen, groot en woest in grabbel, tot zonnevuur
wegzonk en koelende scheemring over de velden doolde, stil en wijd, den nacht in.’
En dan deze zomer middag:
‘Naast den aardbei- en erwtenpluk ging rond op de akkers woeste
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rooidrift van bollenkweekers. Van alle kanten, in diepe voren ingekneld met hun
knieën, schoven ze voort, de rooiers, 't gloeiend akkerzand in klauwigen wroet
opengravend, den heeten zandstuif naar zich toewaaiend, de longen in. Hun
verschroeide bronzen koppen, strak en gebukt van ernst, dampten en zweetten in
gloeistof, hun heele lijf ingehurkt, verteerde in drogen schroei van zand en lucht.
De zon in z'n vroege Juliglorie daverde hoog in 't eindloos blauw, ingeschroeid in
kringen van roodviolet licht en gouden kransen, woelend de lichtende hemelzee
rond. - En de lichtlansen harpoenden neer over de gloeiende akkers, die in dorre,
schorre hette smachtten naar regen. Lèvende hitte trilde en golfde op de rooiershanden in den grond, als groeven ze
in lava, en 't zengende licht koortste en kookte zóó, dat de akkernevelen in 't verre
blauw wit en fijngrijzig vervloeiden van warmtewaas. De zandgrond, hoog-paars
blinkend en heet, lag naakt in woestijnige zonnemarteling, met den opengegraven
grond al heeter uitdampend onder hun knieën en gezichten.’
Wat is hierin het hevige sentiment, zonder behulp van bespiegeling of overweging,
in een schijnbaar objectieve weergeving toch geheel tot zijn recht gekomen!....
*

**

En als met de uiterlijke omgeving, doet de auteur met het innerlijk leven der
menschen. Hun Zijn in ons vanzelf in al zijn onbeschaafdheid en ruwheid van taal
verklaard door de omstandigheden. We voelen aldoor mènschen, met hun
hartstochten, hun vlagen van moed en ontmoediging, en in wie de teedere
aandoeningen als verdrongen zijn door de dag aan dag terugkeerende hardheid
van het leven. Maar juist door dat weten, dat voelen van de oorzaak, wekken ze
niet onzen afkeer, maar aldoor ons meelijden, met een gevoel van
verantwoordelijkheid. Er is geen naam voor de stoffelijke en moreele ellende van
een gezin als van Kees Hassel, en waar we, ons zèlf denkende in zulk een toestand,
terstond in ons voelen ontwaken het hoogst verzet, overweldigd ons te meer de
indruk van machtelooze berusting in dit onontkombare.
En bijna zonder tendenz heeft de schrijver hier de weelde van de notabelen
tegenover gesteld, al moet het mij even van 't hart, dat er iets als
gewild-oppervlakkigs is in de critische karakterizeering
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van dokter en geldman. Was hij - hen beschouwend als de oorzaak van veel
verarming in het dorpstedeke Wiereland - niet verplicht geweest juist dezen wat
minder schetsachtig te behandelen? Die dokter, die geldman, die notaris, van veel
beteekenis in deze omgeving, blijven ons als even gezienen.
't Is of de schrijver er zich maar even afgemaakt heeft met deze schets der
verhouding, terwijl juist door hèm die verhouding in oorzaak en gevolgen tot iets
heel interessants had kunnen worden in zijn boek. Maar we krijgen niet veel meer
dan deze bladzijde:
‘'t Hoorde nou eenmaal, met ontzag naar dokter, notaris, bankman, op te kijken,
dat moest zoo maar blijven. En gretig heerschte Troost, (de dokter) met z'n
familie-vertakking, over Wiereland en omtrek, 't sterkst onder arbeiders en
pachtersvolkje. Vooral notaris heerschte mee, waar ze nog grooter angst-ontzag
voor voelden. Want die baas-speelde nog direkter over hun wel en wee, over hun
grond en pacht, hun schuld en rekening, aktes en hypotheekjes. Die kon ze wat
voorgoochelen met cijfers, waarbij 't hun ging duizelen. Die deed in hun koppen
angsten ontstaan, van allerlei soorten. Angst voor landheer, angst voor borgstelling,
voor pacht, voor koop en verkoop. Die kon ze laten wachten op zaken en afhandeling
van akten, dat ze de heele boel bedierf, verliep. Die kon ze bevoorrechten, weer
achteruittrappen, sarren en de noodschroeven aanzetten, al naar ie bliefde. Flauw
beseften er enkelen, dat notaris, dokter, bankenman hier rijk werden, van hùn arbeid.
Want luider ging 't gemompel, dat dokter arm gekomen was in de streek, voor veertig
jaar, en nou rijk pronkte, schatrijk, z'n equipage uitstalde, zoo goed als notaris
Breemsma; dat hìj, in z'n praktijk uitgezogen had de pachterskliek en kleine
burgertjes; dat hij zwol, vetter wier van hùn sappen. Er ging soms onderdrukt gegrom.
Ze wisten wel, maar durfden niet spreken, dùrfden niet. Ze likten liever zoo'n man
met macht, ze aaiden, paaiden 'm, bogen, kropen voor 'm, belasterden, bespogen
hun makkers om wit voetje bij notaris of dokter. Godsdiensthaat barstte los op
kantoor, bij notaris, die er stil van profiteerde. Alle nieuwtjes van elkaar kwamen ze
hèm brengen en voor loon, zoog ie ze uit, nog meer. Ootmoedig groetten zij
rijkdoorvoede, geurende kinders van notaris, dokter, notabelen-familie. Alleen, in
dronkemansbuien, onder het schoremst werkstelletje barstte opgepropte haat los
tegen dokter, notaris, burgervader. Bij kermisopstootjes en vechtpartijtjes
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op feestdag-avonden, schroeide en woelde haat en scheld-woede tegen notabelen
rond, jeukten de knuisten om 'r op los te hakken, ging er een stroom van nijd en
afgunst, verzet en dierlijk gegrom door het zuipende, lollende volk rond, 't lagere,
verschooierde, werkelooze, dat notaris, dokter en burgervader zèlfs, bangelijk uit
den weg ging, toch wel wetend, dat 't maar bij wat stuiptrekken bleef. En als één
tuindertje of kweekertje waagde driftig te worden, wat te schelden op dokter en
notaris, werd 't overgebracht, stond de heele kliek tegen 'm als één man. Waar ie
kwam, stootte ie dàn z'n kop.... voelde ie zich verlamd en geknakt in z'n
handelsrelaties, tot ie weer kroop, excuus maakte, likte, likte, zich loenschig
vernederend als geen ander. Kleine, schuchtere werkstemmetjes van onmondig,
stomp stoetje ploeteraars en aardwroeters werden gesmoord.’
De psychologie in dezen roman lijkt me overtuigend even als de realiteit. We
mogen al een oogenblik bevreemdend vinden dat een dief als de Ouë Hassel, bij
wien in zijn jeugd reeds de neiging tot diefstal is opgemerkt, zoolang buiten
verdenking blijft in een zoo kleine omgeving waar telkens iets gemist wordt, den
màn zelf met zijn voortdurenden lust tot stelen, niet om geldelijk voordeel, maar
alleen om te hèbben en zich te verkneukelen in dat bezit, al wordt het gestolene in
zijn kelder-bergplaats door vocht en door muizen geschonden, dien man zelf heeft
de schrijver leven ingeblazen, we zien hem, met zijn eerwaardig voorkomen, evenals
de langzaam verwordende oude vrouw, de behaagzieke, berekenende, mooie Guurt,
de plompe werkers Dirk en Piet.
En we voelen diep het tragische van dit alledaagsch-gebeurende, de worsteling
in 't wreede werk tegen den niet te ontkomen ondergang, terwijl zij nu en dan in een
bizondere gebeurtenis hun ontzachlijke ellende zich bevend bewust worden. Zóo
bij dat zichzelf met zijn kapmes in 't been verwonden van den krachtigen Piet, waarna
de hulp-roep van Dirk als een angstkreet eenzaamt over 't verlaten winterland. Hoe
laat Querido hier om ons neerhuiveren de stemming van smart in troostelooze
verlatenheid.
Ik denk ook aan dat aangrijpend-tragische oogenblik in het huis van Hassel, waarbij weer blijkt dat àlles kan gezegd worden als het doel maar hoog genoeg is!
- waar het grofste realisme noodig was om ons onder den indruk te brengen van
iets reëel gebeurends, en waar die werkelijkheid zelve toch niets anders is dan iets
accidenteels.
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Ik bedoel den avond als vrouw Hassel, de dagelijks meer verkinschende en door
haar man en kinderen uitgescholdene, op het oogenblik dat ze naar bed wil gaan,
zich bevuild heeft.... Het schelden en schimpen van haar man en haar dochter, de
ruwheid van de laatste als ze haar moeder verschoonen moet, die dan in dat schamel
verlicht vertrekje, ‘beef-grienerig’ en hulpeloos staat, knie-schokkend onder de
vloeken van haar dochter, en toch zich niet geheel bewust van wat ze misdaan
heeft.
De tragiek van die ellende stijgt, als die der groote treurspeldichters, hoog boven
de vlakke bijkomstige realiteit. 't Is de tragiek van de vrouw die afgedaan heeft voor
haar man, de moeder die niet meer zorgen kan voor haar kinderen, en die nu juist
in die omgeving van bruut egoïsme een ieder tot last wordt. 't Is de tragiek van het
natuurleven dat 't overbodige ruw van zich stoot.
Het realisme is ook in dezen roman van Querido zeer sterk. We kunnen opmerken
van bladzij tot bladzij hoe hij die realiteit heeft doorvorscht, hoe krachtig in hem de
zucht geweest is tot kennen - een der kenmerken van de liefde in 't algemeen en
der kunstenaarsliefde voor het onderwerp. Maar daarom treft het des te meer, als
er hier en daar iets voorkomt dat ons in strijd lijkt met die werkelijkheid.
Ik sprak al over Guurt, de coquette dochter, die liefst een meneer-tje zou willen
hebben, de mooie Guurt met haar fijn kopje op het logge lijf. Zij draagt behaagzuchtig
een dameshemd, maar offert de schrijver niet een weinig aan romantiek als hij haar
- de boerenmeid die 's zomers weer vroeg op moet, en wel heel weinig tijd aan haar
toilet kan besteden - met ‘den goudschemer van 'r harenpracht op
rug-en-schouer-vleesch’ in bed wil laten stappen?
Een tweede, veel belangrijker punt van twijfel is voor mij het slot van 't Eerste
Hoofdstuk van Zomer. Daar lijkt me een van schoone natuurschilderingen uit Lente
verdwaald geraakt. Immers nadat de schrijver al bladzijden van te voren heeft
uitgeweid over het grasmaaien en den hooiarbeid - kostelijke bladzijden! - komt op
blz. 30 eensklaps:
‘Van de duizend laantjes uit, òm Wiereland, zwoelden warmzoete geuren áán,
van bloeiende meidoorns. Ook de zijwijkjes tusschen de deftige Reekerstraat in,
wijkjes van werkers, zoelden en zwommen in geuren van meidoornzoet, schemerden
donker en zwaar volgegroeid met hoogkronende kastanjen en lindeboomen,
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duistere reuzen in den avond, daar opduikend voor de kleine raamruitjes, die stil
opstaarden tegen stammenmachten. - Geluidloos, als karren voorbij gerateld waren,
vroomden de werkwijkjes in avondrust, ging zwellend en stervend boomgeruisch in
zoete wiegeling en week gefluister door 't zware duistergroen; vaagden de krotjes
laag-gevelend achter de reus-boomen, neergedrukt en gesmoord onder hun
boschweelderigen takkenhang. Vóór de verdonkerde deurtjes, aan weerszij van de
smalle straatjes, duisterden wat rompige, hurkende kerels en vrouwen, platzittend
op de steenen, in spraakloozen zwijmel, genietend na zwoèg, van meidoorngeur
en bloemenzoet, aanwaaiend in zachten windruisch en koele luwte, van allen kant.’
Hier zet ik een groot vraagteeken.
M e i d o o r n in het laatst van Juni? B l o e i e n d e meidoorn als het hooi al in den
berg gestuwd is? In den vollen zomer? 't Is toch de M e i -bloem der Antwerpenaren,
de bloeiende doorn!....
Nog eens - de schildering op zichzelf is weer vol stemming, maar ze lijkt me niet
daar op haar plaats.
***
Het komt mij voor dat Is. Querido ten volle bereikt heeft wat de strijders voor nieuw
proza vóór twintig jaar zich voorstelden.
Hij heeft in de eerste plaats den cultus van het woord. Hij behelpt zich niet met
een ten naastenbij, maar weet te delven in onzen taalschat tot hij het juist op dat
oogenblik noodige gevonden heeft. Als de werkers op den akker is hij zelf een
onvermoeid werker. En zijn oogst is rijk.
Telkens en telkens weer bewonderen we het rake, afdoende woord.
En met die woorden bouwt hij zijn volzinnen. En Van Deyssel, die geschreven
heeft: ‘Ik houd van volzinnen, die loopen als scharen mannen met breede ruggen,
zich rijend schouder aan schouder, steeds elkaâr in breeden rijen opvolgend, berg
op berg af, met het gestamp hunner stappen en den zwaren voortgang van hun
schrijden. Ik houd van volzinnen, die klinken als stemmen onder den grond, maar
opkomen, stijgen, stijgen, luider en meer, en voorbijgaan en zingend doorklinken
hoog in de lucht’ - hij zal die nu hier kunnen vinden, met nog andere die klagen de
klacht van duisternis en ellende in de eentonige verlatenheid der
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velden, of die als herauten hun klaroenen doen schallen hoog over de
onverwoestbare schoonheid der telkens herboren natuur.
't Is schoon, met de overgave van gansch een ziel, met de toewijding van
groot-ernstige liefde geschreven proza.
Alleen - een klein technisch bezwaar - ik wilde wel dat de schrijver wat minder
gebruik gemaakt had van komma's. O, wat hebben me die dikwijls gehinderd, als
ze een zin die in een vollen ademtocht me tegenruischen moest, met kortademig
horten en stooten tot me brachten. De interpunctie is één geheel met den stijl, en
in den meest breed-epischen stijl van Menschenwee is déze interpunctie niet op
haar plaats. De adelaar vliegt niet met de korte vleugelslagen van de duif.
Ik sla maar op om bewijsplaatsen te toonen.
I. 81. ‘Tegen den avond, uit grauw-grijze lucht dwarrelde wemelend, stil-blank
geschitter en gevlok....’ Kunnen we niet beide komma's missen?
‘De Baanwijk schitterde in winkellicht, aan weerskanten en overal achter
gloedglazen, spatte blinkering en fonkeling van kleurvoorwerpen.’
Zoo elders - de voorbeelden zijn voor 't grijpen -:
I. 159. ‘Het ruitjes-licht verdofte, als stierf plechtig binnen-in, hutjes-leven van
gebroken ruit-oogenlicht, in droeven staar, naar den duinwinter àlom.’ Hoe nadeelig
zijn hier twee komma's in hun overtolligheid!
't Zijn belemmeringen waarvan de schrijver zich vrij had moeten maken. Want
zijn verdienste ligt niet hoofdzakelijk in het woord, in den zorgzaam gerythmeerden
volzin, - dat is bij hem het kleine werk, - zijn verdienste ligt in de machtige conceptie,
in het groote gebaar waarmee hij zijn groote werk volbrengt, in de volhardende en
naar de eischen van zijn breed-epische vlucht stijgende kracht van zijn kunnen.
Ik heb al op zijn vermogen tot schilderen gewezen, ik wijs op het, in beweging
meer zuiver episch, zich orgiastisch uitvierende van de kermis-herrie, een
heksen-sabbath, waar alle virtuoziteit van schrijven niet volstaan zou zonder het
telkens in wilde flakkering oplaaien van hevig temperament.
Ik wijs op den heerlijk-luguberen strooptocht, een brok proza dat eerlang prijkt in
een bloemlezing - op den maaidag in het Wierelandsche veld, - op de overweldiging
van den aardbei-oogst,
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- maar waar zou ik eindigen als ik alles wilde noemen wat mij nieuw en bizonder
voorkomt in dit massieve werk?
Ik zou willen aanhalen het verrukkelijk avond-schilderijtje van Wierelandsche
straat, I. 60, waar vrouw Hassel en Guurt voor 't keukenvenster zitten in den nu en
dan opvlammenden gloed der smidse aan de overzij, of het gezicht op de kade te
Amsterdam (II 162-63) bij aankomst van de aardbei-boot, of dat innig doorvoelt
tooneeltje (II 58) van het blinde orgelmannetje, tegen het spoorhek dicht bij 't station,
waar rumoer is van honderden tuinders, dat met ‘z'n kaal hoofd pal in zonnevlam’
maar aldoor ‘triestzachte klanken’ draait uit zijn ‘ween-instrument.’
Doch één fragment moet ik geven om te overtuigen dat ik niets te veel gezegd
heb. En ik sta nu voor ‘l'embarras du choix.’
Laat ik nemen deze verheerlijking van Holland-op-zijn-kleurigst!
‘Rondom stonden de bollenakkers in bloei. Hoog rankten de hyacinten, in hun
vakkige stijfheid, uitstortend zoeten, diep-doordringenden geurwalm, en overal rond,
vlam-vlekte, broeide, schuimde en bruiste 't licht in dollen droesem over de kleur-felle
akkers. In regel-rij schuimden als sneeuw-schitter, de hoogwitte hyacinten, rein veld
van hagelblanke bengelende klokken, uitgalmend geuren. Dwars er tegen, er over
en om, paarse stroomen, trillende kleurgolven, in het vochtige daggoud van
Hollandsche atmosfeer. Paars, lichter en dieper, stijgend en dalend in gamma's van
gloed. En overal, op de doffe pracht van stengel-groen, gouden trompetnarcissen,
als in koperen jubel onder het bevend lentelicht, uittoeterend zonnezang over de
velden, wijd-alom. Zacht, boven de hoofden der werkers, verliep lentedag in late zon, dwars de
boomen, rood-goud door hun groene pracht zeeftend. De lucht stond wolkloos aan
allen kant, teer azuurblauw, droomerig ver en diep, wonderfijn 't licht weerkaatsend,
in zacht, nimbusgouïg avondrood, vochtig en heilig. De werkers op de landen,
zoelden in 't zachte groen-goud, en over hun gezichten nimbuste rooiige weerschijn,
glans van verheiligd licht. 't Late zonnevuur brandde op petkleppen van wat arbeiders
in de bollen; vuur, dat weerlichtten zilveren flitsen door 't avondgroen, bij beweeg
van hun werkkoppen. Rondom de werkers, overal nog in beestigen zwoeg gebukt,
't gezicht naar de aarde, gehurkt tusschen hun bedden van groente en gewas, ging
zonne-avond rond, in zachtheiligen brand. Fijn getwijg stond te glanzen als stoeiden
er engelen
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rond-omme de boomen, als dwaalde er toortsen tocht van madonna's, gloed zonder
vuur, goudene damp, wazig tusschen de bladeren, in roerloozen zwijg van het land.
Lang áángehouen, stond de hemel stil, in doornevelde goudrooie glanzen, plechtig
en wijd-uitstralend, al lager, lager. - Onderste struikvlammen en boomknoesten
gloeiden nà in den nimbusbrand van avondgoud.... Bronsrood verdroomden de
boomstammen; laag bij de aarde zonk dieper de zon uit in violet vuur, onder singels
en hagenbosschage, over akkerruimte, wijd-om verpralend.
Mijmerende tempering vloeide over de kleurkelken van hyacinten. Zacht doofde uit,
de goudfelle zang van trompetnarcissen in het plechtige avondzwijgen en èven nog,
brandde na, in schroeiloozen, wondren glans, rood vochtgoud over de huizen en
ruitjes. Wazig en droomerig stonden de verre boomen te luisteren, roerloos naar de
avondrust; eeuwig en plechtig stond stil de lentelucht, doorwaaid van zachte geuren.
En langzaam kwam aanritselen heimvol geruisch, uit bosch en zeekant,
winde-voetjes door 't loofgroen, in ruischenden stap, en dieper de zacht uitgekleurde
velden, verzwijmelden weer in zoet bloemenaroom, sterker in avondval. Paarse en
violette bloemselen ademden uitgebrand in zachten, stillen schroom; blanker in
verscheem'ring sneeuwden òp de witte hyacinten.’
*

**

Na ga ik besluiten. Zeker niet omdat ik uitgepraat ben over dit breed gebouwde
werk. Het staat daar voor me als een massieve structuur van grootsche
verhoudingen. En ik heb getracht er enkele aanduidingen van te geven, maar me
zeer moeten beperken.
Het staat daar als het werk van een epicus, die zijn epos afwisselt met brokstukken
lyriek van overweldigende schoonheid; en die tevens het land en het landvolk aanziet
in hun onverbrekelijk verband, zooal Millet ze tooverde tot een eenheid van telkens
wisselende stemming; die de opeenvolging der jaargetijden in hun tocht over het
Hollandsche land heeft gezien als een gang van giganten, en die met enorme kracht
een breedheid van staag veranderende hemelwelving gespannen heeft van einder
tot einder, ons beheerschend met de grootschheid van zijn vizie en de hevigheid
van zijn sensatie.
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Wie onzer heeft niet schilderstukken gezien van onze Oud-Hollandsche meesters,
waar onder de machtige spanning van strijdbare luchten, in het oplichten of
neerdonkeren van het landschap, enkele menschengestalten kleintjes waren
neergezet als toevallige figuurtjes?
Welnu - niet alleen om het landschap en om dien hemel, in zijn spel van
lichtschakeeringen met de aarde, is het dezen schilder met woorden te doen geweest.
Ook om die kleine figuren. Die zijn op hùn beurt hoofdzaak geworden, en het verhaal
van hun menschenwee is de aangrijpende tragiek van dit epos der zwoegers.
Dit boek, dat louter kunst is, maar kunst van de meest barmhartige humaniteit, dat in zijn sterkst naturalistische brokken nooit den indruk maakt van een gegoochel
met gemeenheid ten believe van een minder publiek van hooger of lager stand, dat zoo het propaganda maakt voor algemeene menschenliefde en
verantwoordelijkheidgevoel, dit doet door de zuivere weergeving van een diep
doorvoelde realiteit; - dit boek, - dat Levensgang overtreft in grootschheid van
conceptie en zuiverheid van compozitie - staat als iets zeer bizonders in onze
hedendaagsche literatuur.
De uitgave er van is een gebeurtenis.
W.G.v.N.
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Bibliografie.
Primavera, door Nico van Suchtelen.
Haarlem, E r v e n F. B o h n . - Bij mijn poging mij geheel in den gedachtengang van
het dramatisch gedicht in te denken is het mij voorgekomen, dat de zwakke zijde
ervan in den opzet is gelegen.
De uit de geschiedenis bekende belegering van Syrakuse door de Atheners, in
415 vóór Christus, leverde de stof, die in een nieuw kleed gedost, de dichterlijke
gedachte belichaamt.
Nikias, een der drie Atheensche veldheeren, werkte, door zijn besluiteloos dralen,
de mislukking der tocht tegen Syrakuse in de hand en nu wil de dichter ons van
Nikias' houding een verklaring geven, niet uit geschiedboeken geput, doch door
ingeving geboren.
Is die verklaring duidelijk?
Ik vind dat zij aan duidelijkheid wel iets te wenschen over laat. Wij komen in het
drama korten tijd vóór den beslissenden slag, die Syrakuse's val of bevrijding ten
gevolge kan hebben. Theron, Nikias' vriend en Klymene, Nikias' hetaire, maken zich
bezorgd over hem, omdat hij juist nú talmt en draalt, in strijd met zijn aard en tot
gevaar voor de onderneming aan 't hoofd waarvan hij staat. Klymene, fijngevoelig,
vermoedt achter dit raadsel een vrouw. In zijn jeugd, die hij te Syracuse doorbracht,
speelde Nikias vaak met Kyane, een meisje uit die stad, en hij vatte liefde voor haar
op, die, diep in zijn gemoed geworteld, zijn geheele innerlijk leven vervulde, ofschoon
hij Kyane zelf uit het oog verloor.
Dan plaatst hem het Noodlot voor de muren der stad, die hij liefheeft en waar hij
liefhad en nu wordt het hem te machtig; hij kan er niet toe komen, die stad te
vernietigen; plicht en gevoel, heden en verleden geraken in strijd. De overwinning
van gevoel en herinnering bezorgt Syrakuse de vrijheid, doch heeft Nikias' dood ten
gevolge.
Hierin ligt het dramatisch gegeven, dat in 3 bedrijven wordt uitgewerkt.
Ten opzichte nu dier uitwerking moet mij de opmerking uit de pen, dat nergens
voldoende blijkt waarom Nikias Kyane uit het oog verloor. Heeft hij zich nimmer
geuit? Zoo ja, werd hij dan afgewezen?
Deze vraag wordt m.i. niet duidelijk genoeg beantwoord door de woorden (op blz.
42, 43):
‘En de allerlaatste maal dat wij daar zaten
Heb ik 't gezegd.... èen woord, maar 't klonk als alles:
“Kyane, ik heb je lief, ik heb je lief”;
Maar zij bleef stil, sprak niet, en weende, weende....
Zoo ging ik heen; en mijn duld'loos verlangen
Droeg ik in stilte, onnoembaar met mij mee.’

Gaf hij dan soms zijn Liefde prijs voor zijn dorst naar roem? De woorden:
‘Ik heb mijn roem gezocht; ik heb gevonden;
En het is leeg, leeg alles leeg....’ (blz. 23)
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zijn, indien zij al de bestemming mochten hebben ons in te lichten, toch in elk geval
hoogstens een aanduiding.
e

En wanneer Nikias, in het 2 bedrijf, voor den tempel, zijn ‘zinleegen roem’ een
vloek noemt en zich afvraagt:
‘Heb ik 't gewild?.... ik mòest, het joeg mij voort,
Het vreemd, rustloos verlangen; wàt, waàrheen?....
‘Wee wee! was dat om haar? Kyane,... om haar?....

dan wordt het ons niet duidelijker.
In elk geval wordt het vermoeden, dat Nikias blind is geweest ten opzichte van
zijn eigen gevoel, het meest versterkt door zijn woorden:
‘Ik heb verlangd, zoo teer, zoo òverzacht
Naar wat liefde, wat koestring en geluk...
En ik werd hard... en groot... mijn god is dwaas,
Dwaas om verlangens ondràaglijke pijn.’ (blz. 31).

Met dat al: Kyane blijft voor hem een ideaal in de verte en wij hebben ons erbij neer
te leggen.
Een andere aanmerking, die den opzet van het stuk raakt, is de lengte van Nikias'
e

e

alleenspraken in het 2 bedrijf, dat zoodoende - na het toch al vrij eentonige 1
bedrijf - een langdradigen indruk maakt, tot schade van het geheel. Ik wil graag
e

aannemen, dat dit grootendeels aan het onderwerp te wijten is - het 3 bedrijf is ook
veel levendiger - maar... mag de dichter door zijn stof geregeerd worden?
Wat de teekening der karakters aangaat, hierbij valt op dat Nikias eigenlijk het
eenige karakter is, waarom zich de anderen scharen als manen om een zon. Klymene
e

voelt fijn, dit blijkt reeds in het 1 bedrijf, en Theron is een trouw vriend, die Nikias
echter maar half begrijpt.
Nu, eerlijk gezegd, ik gevoel mij weinig wijzer dan Theron; ook voor mij is er veel
raadselachtigs in de hoofdfiguur van dit drama.
Oogenschijnlijk een ruw krijgsman, wreed soms, is hij in waarheid een dichter,
die lijdt onder den uiterlijken schijn van zijn persoon. Het is daarom van belang de
ontwikkeling na te gaan, welke Nikias' karakter - en daarmee het drama - volgt en
die m.i. de eigenlijke verklaring vormt van zijn werkeloos blijven op het beslissend
oogenblik.
Hiermee kom ik vanzelf op een nieuwe moeilijkheid voor den lezer n.l. het verband
te vatten tusschen de gebeurtenissen voor Syrakuse's muren en het gevoel der
naderende Lente, om de geheele handeling heengeslingerd als een groene
wingerdrank om een boom.
Blijkbaar met opzet: want niet het nuchtere feit van Syrakuse's belegering; noch
Nikias' ondergang; noch ook het dramatische van diens tweestrijd tusschen plicht
en gevoel, tusschen heden en verleden vormt den grondtoon in dit gedicht. Het is
de Lente - de titel wijst hier reeds op - met name de Lente der ziel; waarin de ziel
ontwaakt en ‘ongeweten schoonheid’ oprijst uit 't gemoed ‘in herboor'ne pracht’. (zie
blz. 35).
e

Hierop slaan terug Nikias' woorden in den aanvang van het 2 bedrijf (blz. 29):
‘Ben ik ontwaakt?... Maar is dan heel ons leven
Droom en ontwaking en weer nieuwe droom
En nieuw ontwaken tot weèr schooner dag;
Rijst dan uit ieder nieuw leed nieuwe schoonheid?...’
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De Lente in Nikias' gemoed wordt verzinnelijkt in de naderende Lente in de Natuur,
e

waarvan het 1 bedrijf vooral spreekt, en rythmisch uitgebeeld in de koren, welke
de handeling verluchten.
Ik meen nu te mogen beweren, dat de sleutel van het geheele drama ligt in de
woorden (blz. 46):
‘Zoo vloeit ons dwaas, schijn-zondig dadenleven
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Uit dieprer schoonheid ongekende bron;
En eigen Richter zijn we op eigen weg.’

die mij even Balder's uitspraak in de Mei te binnen brengen (blz. 156):
‘Ik ben mijn ziel, ik ben de een'ge God.’ -

Het is zijn dieper zelf, zijn ziel die Nikias zoekt; hij tracht den God, dien hij in zich
omdraagt te naderen, hij is een dichter.
Zoodra hij zelf dit gevoelt, kan hij met den waan waarin hij leeft geen vrede meer
hebben.
Is die opvatting van Nikias' karakter juist, dan is daarmee tegelijk verklaard, wat
de dichter gemeend heeft met Nikias' wil.
Die wil, zijn ‘eigen, onbewuste wil’ is het hoogere bewustzijn, dat den mensch
naar zijn bestemming leidt, het goddelijke in den mensch, dat zelfs ‘uit den
bloedsgloed van (zijn) ondergang’ ‘Gods geweld'ge wil’ herboren doet rijzen. (z. blz.
47).
Zoo krijgt de Anangke, het Noodlot der Ouden een diepere beteekenis: die van
den goddelijken wil, die zich in elken mensch verwerkelijkt.
Eerst als Nikias dien goddelijken wil zóó sterk in zich voelt, ziet hij in, dat het niet
zijn Liefde voor Kyane was, die het einddoel was van zijn leven, maar zijn Zelf, de
Godheid die in hem woonde, zijn ziel.
Deze opvatting, indien zij al juist mocht zijn, moet de lezer zich met eenige moeite
opbouwen, m.a.w. zij ligt geenszins voor de hand.
Waar van den lezer voorzeker aandacht mag worden gevorderd, daar is evenwel
deze niet verplicht raadselen op te lossen. En de schrijver, - hij mag dan de aandacht
zijner lezers op hooge proef stellen, - hij doet niettemin verstandig de idee welke hij
vertolkt met klaarheid in het volle licht te plaatsen.
Enkele regels nog die meer de verzen als zoodanig betreffen. Tot verduidelijking
van mijn betoog daarover, wil ik de aandacht vestigen op een ander werk van dezen
e

dichter: de ‘Proloog’ in het Juni-nummer van ‘de XX Eeuw’ afgedrukt.
Hier is niet het harnas der dramatiek dat de verzen omknelt, hier was geen vrees
voor zwakheid van bouw of ontoereikendheid van handeling.
Losser, vrijer klinken de verzen er in dan b.v. (op blz. 35 van Primavera) in:
‘Heilge herinn'ring van een oud voorvoelen
Zijt ge, zoo schoon; en boden, maar nog zwijgend,
Van èens luid klinkend, al-verlossend heil;...
Mijn ziel ontwaakt? En de ongeweten schoonheid
Voel 'k uit mij rijzen in herboor'ne pracht.’

Maar minder nog dan om die meerdere losheid - immers een dramatisch gedicht
mag stijver van rythmus wezen dan andere poëzie, ofschoon daarom nog niet
e

hortend - is die Proloog (in de XX Eeuw) van belang, in zooverre mij er uit bleek,
dat ik mij niet vergis in de meening, dat er in Nico van Suchtelen's verzen nog vele
nagalmen zijn van andere dichters. Gorter vooral en ook van Eeden hebben zulk
een onuitwischbaren indruk bij hem achtergelaten, dat hij er nog niet geheel aan is
ontwassen; dat de stof die zij hem te verwerken gaven hem nog niet zóó doordrongen
heeft, of aan den vorm waarin hij zich uit, kleven er nog enkele onmiskenbare sporen
van.
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Dit is een zeer vergefelijke fout, omdat zij zoo geheel natuurlijk en begrijpelijk is.
Maar een fout blijft het en het wordt er een, waarvoor gewaarschuwd moet worden,
als zij zich zoo dikwijls herhaalt.
Den beoordeelaar van dien ‘Proloog’ zij het toevertrouwd hierop dieper in te gaan.
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In Primavera is die invloed wel niet zoo met den vinger aan te wijzen, doch zij is
1)
toch ook niet te ontkennen . Den lezer met fijn gehoor zal het vanzelf opvallen.
Slechts een enkel voorbeeld: Nikias alleenspraak (op blz. 41):
‘Of 's avonds aan de zee; die lag vaalblauw,’ enz.

en dit, een bladzij te voren,
‘En in den matten morgen ging ik om:’ enz.

of ook de beide koren op blz. 45.
Over den invloed dien van Eeden op den dichter heeft uitgeoefend zal ik nu maar
e

kort zijn. In de Proloog (in de XX Eeuw) zijn ook hiervoor bewijzen.
In Primavera vindt men deze te over. B.v.b. de 4 laatste regels van den Proloog;
op blz. 46 de heele alleenspraak over ‘ons dwaas, schijnzondig dadenleven’ tot aan
het slot op de volgende bladzijde; dan de koren op blz. 52 en 60; vooral dit:
‘Apollon heeft gegeven
Verwonderlijke kracht;
Hij heeft ons opgeheven,
En veiliglijk gebracht
Door licht-verlaten nacht.’

Wij hebben het ‘Lied van Schijn en Wezen’ of een van de Nachtliedjes uit Ellen maar
op te slaan om het te zien.
Nico van Suchtelen is, ondanks dit alles, een dichter van talent. Dit blijkt o.a. uit
het, aan Perk's Iris herinnerende, Tegenkoor (op blz. 37):
‘Over de bergen zie ik het komen.
Over de klare, koelende zee
Zie ik het zweven; de luchten beven
Van vreugde en nameloos wee’... enz;
e

e

uit het 4 Tooneel van het 2 Bedrijf, de alleenspraak van Nikias (blz. 41-44.); uit
het tegenkoor op blz. 49: ‘Heil Syrakusa!’; het tegenkoor op blz. 60.
Om dan ten slotte den geheelindruk samen te vatten zou ik zeggen: hij is nog
jong en moet zich nog vrij-vechten. Er is nog veel zand onder 't goud: soms geeft
hij heele stukken, soms heele strofen die mooi zijn, dan weer enkele regels of enkele
uitdrukkingen, maar er is nog veel dat hindert. Niet alleen uitdrukkingen als: ‘gij
moest zijn voelen voelen’ (blz. 15) of ‘denkend om niets’ (blz. 39); niet alleen enkele
hortende rythmen; noch ook 't elk oogenblik gebruiken van de Gortersche uitdrukking:
‘een nieuw geluid’, een nu eenmaal onaantastbaar monopolie; zelfs niet de
‘zinstorende drukfeilen’, die ik hier en daar opmerkte, maar bovenen vooral de nog
veel te sterk merkbare invloed onzer groote modernen - die de ongetwijfeld
oorspronkelijke gaven van dezen dichter in ernstig gevaar dreigt te brengen.
C.TH.K.
September, 1903.

Dr. R.A. Kollewijn, Dr. F. Buitenrust Hettema en Dr. J.J. Salverda de
Grave,
1)

In Zonnezege (zie Groot-Nederland van Juli) is hij veel meer zich zelf.
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Nederlandse Woordelijst, volgens de beginselen van de ‘Vereniging tot
Vereenvoudiging van onze Schrijftaal’ samengesteld. Zwolle, W.E.J. T j e e n k
W i l l i n k . - De bovengenoemde ‘Vereniging’ heeft met het samenstellen van deze
lijst stellig een goed werk verricht. Want welke spelling men ook verkieze, het is
noodig dat er zooveel mogelijk door de voorstanders van een bepaalde spelling
vaste regels gevolgd worden, en evenals bij een goed geschoolde politieke partij
moet persoonlijk inzicht wel eens opgeofferd worden aan gemeen belang.
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Laat me in de eerste plaats volle sympathie betuigen voor alles wat het de kinderen
op de school makkelijker kan maken. 't Geplaag met een of twee e's of o's is nutteloos
en tijdroovend. Ook het vervallen van de buigingsvormen der lidwoorden en
bijvoegelijke naamwoorden is een verkwikkelijke zaak.
Hoe minder grammaticale rompslomp, hoe beter. Alleen vind ik het een zwak
kantje dat men zich in deze te schikken geeft naar het beschaafde spraakgebruik.
Alleen wie zegt: voor den dag, aan den drank, onder den duim, mag daar de n
schrijven. Maar als iemand nu uitspreekt en schrijft: in den hoek, tegen den avond,
met den hond, bij den arm enz. is dat ònbeschaafd en òngepermiteerd?
Opofferen van persoonlijk inzicht wordt gevraagd o.a. van den heer Marcellus
1)
Emants , die verplicht is te schrijven gratie, natie, nationaal, al heeft hij indertijd met
klem beweerd geen t meer in die woorden te hooren.
In verband met den vooropgestelden grondregel: Duid bij het schrijven van een
woord de letterklanken die in een zuivere en beschaafde uitspraak worden gehoord,
door de daarvoor vastgestelde lettertekens aan, bevreemdt mij de spelling litteratuur.
Ik heb nog nooit anders in beschaafde uitspraak gehoord dan de eerste lettergreep
als lie. Waarom dan niet in dit systeem lieteratuur, of literatuur? Omdat het uit het
Fransch is overgenomen? Maar dan verwacht ik ook revolutionnair met twee en
niet met éene n?
't Blijkt wel hoe moeilijk het is consequent te zijn, als ik bij resultaat permissie krijg
om ook rezultaat te schrijven, die permissie me bij resident onthouden en bij rezeda
weer gegeven wordt. Emfaze met een z kan ik vinden en daaruit besluiten tot extaze,
dat niet te vinden is.
Bevreemding wekt het meervoud dividenten, daar het volgens de beschaafde
uitspraak toch stellig dividenden is.
Over het geheel dunkt me dat deze lijst, wat de bastaardwoorden aangaat, velen
vereenvoudigers vrij conservatief zal lijken.

Maurice Maeterlinck, Joyzelle.
Vertaling van G.H. PRIEM, Amsterdam, C.L.G. V e l d t . - Kondigde ik kort geleden
hier de vertaling van Aglavaine et Sélysette aan van den heer Proost als weinig
voldoende, gunstiger indruk maakt bovengenoemde van den heer Priem. Het kon
ook licht. De heer Priem heeft in elk geval de eerst-noodige, elementaire kennis.
Hij maakt bijna geen flaters, gelijk ik er toen moest signaleeren. Of daarom aan
Maeterlinck's poëtisch proza in al zijn fijne nuanceeringen recht is gedaan? Ik geloof
het niet. De heer Priem leverde in hoofdzaak accuraat, maar op weinig bladzijden
artistiek werk.
We weten hoe in dat proza voortdurend alexandrijnen opklinken, waarschijnlijk
zonder opzet neergeschreven, gelijk die van Vondel in zijn proza-vertaling van de
Aeneis, en van Molière in enkele prozablijspelen. Maar die verzen geven iets zeer
zangerigs aan Maeterlincks proza, dat zooveel mogelijk behouden diende te worden.
Als hij bijv. zegt: ‘Pourquoi? Je n'en sais rien, et comment? je l'ignore’ dan treft
het oor iets aangenaams dat het niet terugvindt in het daarbij nog slordig vertaalde:
‘Waarom? ik weet er niets van, waarom? - wel, dat weet ik niet.’
Zoo gaan er ook dikwijls schoonheden of schakeeringen verloren.
‘La lumière qu'elle espère, is meer
1)

Lid van ‘de Kommissie, die rapport uitbracht over de bastaardwoorden.’
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dan ‘het licht dat zij verwacht,’ ‘ma fragile Arielle’ brozer dan ‘mijn teere Arielle,’ ‘un
rêve attentif’ suggestiever dan ‘een droom’ zonder meer. Zoo vind ik voor ‘un amour
qui n'hésite jamais,’ een liefde die niet aarzelt, voor ‘l'heure impitoyable’: het
‘al-beslissend uur,’ voor ‘puisqu'il s'agit ici de l'être le plus cher, de bien plus que
moiméme’: ‘omdat het hier betreft hem dien ik het liefst heb van alles, dien ik meer
bemin dan mij-zelf,’ voor ‘faire vers l'avenir un effort’: ‘een poging wagen,’ voor
‘autour de Joyzelle les années sont voilées’: ‘de jaren van Joyzelle zijn omsluierd,’
voor ‘il interrompt la vie’: ‘hij neemt een stuk leven weg,’ voor ‘le plus impérieux’:
‘het meest ondoorgrondelijk’, voor ‘mirages’: ‘schimmen.’
Dit alles is het eerste tiental bladzijden. Maar ze zijn lang niet de gelukkigste. De
billijkheid gebiedt te erkennen dat de heer Priem, al voortwerkend, er meer in
gekomen is, en dat hij in verschillende gedeelten den schrijver vrij dicht op zij
gestreefd is, wat het woordelijk en zoo direct mogelijk overbrengen van diens
bedoelen aangaat.
Dat er echter ook in het verdere èn wat toon èn wat nauwgezetheid aangaat, nog
te wenschen overblijft, blijkt in 't begin der derde acte waar Lancéor van zijn rimpels
zegt: ‘Elles sont bien dans ma chair! - en 't Hollandsch geeft: ‘Ze zitten wel degelijk
in mijn huid! waar ‘Mais je ne suis donc pas?’ - wordt vertaald met: ‘Maar ik ben het
toch niet?’ en het innige ‘je t'aime de plus près que’ wordt weergegeven met het
banale: ‘ik houd nu meer van je dan.’
Ten slotte geef ik zonder commentaar dit brokje ter vergelijking:
‘Il n'en reste plus rien (des débris de leur amour); puisque avant que le sort m'eût
frappé comme tu vois, j'avais annéanti ce qu'il n'eût pu détruire.... J'ai trompé, j'ai
menti; et dans le moment même où le moindre mensonge recommence dans une
sphère où plus rien ne s'efface, une faute que l'amour aurait pu perdonner....
Er blijft bijna niets van over, want vóor het lot mij had getroffen, zooals je ziet, had
ik verwoest wat het niet kon vernietigen.... Ik heb bedrogen, ik heb belogen en in
hetzelfde oogenblik, waarin de geringste leugen weer opleeft in een sfeer, waarin
niets verloren gaat, een zonde die de liefde zou hebben kunnen vergeven.’

Onze Letterkundigen.
Eerste Aflevering. T o p N a e f f , door FRANS NETSCHER. Amsterdam, L.J. V e e n .
Het komt mij voor, dat deze uitgave grooter allures aanneemt dan haar passen.
De groot-formaat-aflevering die als proeve geldt van wat nog komen zal, heeft v i j f
bladzijden druks over twee kolommen, en op een los inliggend blad een vastgehecht
zincografisch portret naar een foto. Ze geeft zich het air van een beginnend
standaard-werk, waaraan ook de prijs, 75 cent per aflevering voor iets zóo duns
doet denken.
En toch is ze niets minder dan dat.
De heer Veen geeft naar 't mij voorkomt, niet anders dan overdrukken van literaire
artikels, eerst verschenen of nog te verschijnen in De Hollandsche Lelie. Nu wil ik
op de waarde van die artikelen niet afdingen, maar die waarde hebben ze dan toch
maar hoofdzakelijk voor dat bepaalde doel. Zoo geeft Netscher in dit artikel over
Top Naeff zijn welgestaafde meening betreffende haar meisjesboeken en In Mineur,
maar over haar twee tooneelstukken zegt hij niets.
Nu is dat Netscher niet te wijten, wien waarschijnlijk gevraagd is om in de Holl.
Lelie eens iets te zeggen over Top Naeff, maar die stellig wel
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iets heel anders zou gegeven hebben, als hem gevraagd was in een standaard-werk
Onze Letterkundigen nauwkeurig de plaats te bepalen van de genoemde schrijfster
in onze letteren van dit oogenblik.
Zoo heeft hij een zeer helder artikel geschreven om de verdiensten van Jeanne
Reyneke van Stuwe aan te toonen als r o m a n -schrijfster. Van dat artikel zal een
overdruk waarschijnlijk een volgende, even statige aflevering vullen. Maar over de
dichteres en de schrijfster van Judith krijgen we geen woord.
De heer Veen blijkt zich bij het plan tot deze uitgave geen rekening gegeven te
hebben van de eischen, die aan een werk dat zich met zooveel pretentie komt
aanmelden, in alle billijkheid gesteld kunnen worden. Hij had zich voor eene
onderneming als deze wel van de leiding van een bevoegd letterkundige mogen
verzekeren, want werkelijk: zóó gaat het niet.
Het kan een aardig rommelzoo-tje worden van de meest uiteenloopende
meeningen, gebazeerd op even disparate letterkundige inzichten. Een geheel - wat
een werk als dit zou moeten zijn - wordt het allerminst.
v.N.
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Nummer tachtig Dramatische fantasie in een bedrijf
Door Herm. Heijermans Jr.
Personen:
De grijsaard.
De vrouw.
Het kind.
De cipier.
Eerste gevangene.
Tweede gevangene.
Een soldaat.
(De landweg voor een gevangenis. Bladerlooze knotwilgen. Op den achtergrond een
muur met zware deuren. Een schildwachthuisje).

Eerste Tooneel.
De grijsaard. Het kind. Een soldaat.
De grijsaard.

Ho, m'n jongen. We zijn er.
(Gaat op een omgevallen boom zitten).

Het kind.

Gaan we niet binnen, grootvader?
De grijsaard.

Nee, m'n kind. Hier blijven we wachten. We zijn te vroeg.
Het kind.

En - en - en als-ie ons niet ziet?
De grijsaard.

Hij zièt ons. Kom zitten. Dichter bij. 't Is kil.
Het kind.

Komt moeder dan niet?
De grijsaard.

Ja. Ja. Niet zoo ongeduldig. Moeder komt dadelijk. Zit je warm? Zoo. Ben je bang
in 't donker? Nee, hè? Zoo'n kèrel als jij, wat?

1)

Deze fantasie van 1898 werd door mij in 1903 met genegenheid herzien. De stijl van spelen
zij nièt werkelijk, nièt tooneelmatig, nièt zwaar-dramatisch. De grijsaard worde teer-vriendlijk
zonder betooging gezegd - de eerste gevangene zorge door rust en triestige uitbeelding dat
hij in den schemer der fantasie blijve. H.
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Het kind.

Daar staat 'n soldaat.
De grijsaard.

Ja, daar staat 'n soldaat.
Het kind.

Wàarom staat-ie daar?
De grijsaard.

Om.... Om .... Hij houdt de wacht.
Het kind.

De wacht?.... Waarvoor? Grootvader? Grootvader!
De grijsaard.

Anders loopen ze weg.
Het kind.

Wie?
De grijsaard.

Die daar zitten.
Het kind.

Waar?
De grijsaard.

Dàar - achter de muren. Zie je de raampjes in de verte? Die raampjes met tralies?
Het kind.

O ja. 'r Branden lichies. Wat 'n lichies! Wat 'n lichies!.... Tien, twintig, honderd,
duizend.... Niet, grootvader?
De grijsaard.

Nee, niet zooveel. Nou tel je verkeerd.
Het kind.

En .... En .... Grootvader, waarom zijn 'r ijzers voor? - Slààp je grootvader?
De grijsaard.

Nee, m'n jongen ....
Het kind.

Grootvader! Grootvader! Huil je?
De grijsaard.

Nee, nee, nee.
Het kind.

O - je huilt wél - je oogen zijn nat.... Je maakt me bang.... je maakt me báng,
grootvader.....
De grijsaard.

Kom nou! Stil nou! Domme jongen! Over 'n half uur is 't dag, zie je je vader terug.

Groot Nederland. Jaargang 1

Het kind.

Zit-ie óok bij zoo'n lichie?
De grijsaard.

Ja.
Het kind.

Dat lichie daar? Of dat daar? Of dat?
De grijsaard.

Dat weet 'k niet. Hoe wou 'k 't weten? 'r Zijn 'r zoo'n boel.
Het kind.

En wie zit dààr dan?
De grijsaard.

Dat weet 'k niet - weet 'k niet.... Bij élk lichie zit 'n ander.
Het kind.

En - en - praten ze àllemaal met vader?
De grijsaard.

Nee, m'n kind. Elk raampje is van 'n kámer.
Het kind.

.... Van 'n kamer.... Zooals thuis?
De grijsaard.

Zoo mooi niet, leelijke, èrg leelijke kamers met witte muren....
Het kind.

.... En bloempotten?.... En .... En ....
De grijsaard.

Weet je hoe 'n kelder 'r uitziet? In zóo'n kelder woont vader....
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Het kind.

In een kelder? - En - en - 'r branden lichies, grootva ....
De grijsaard.

's Nachts.
Het kind.

En 'r zijn ramen ....
De grijsaard.

Die zijn hoog van den grond. Als je op je teenen staat, kun je nòg niet zien wat
buiten gebeurt. Hóog, hè?
Het kind.

Waarom zijn ze zoo hoog?
De grijsaard.

Niemand mag er door kijken.
Het kind.

Waarom niet?
De grijsaard.

't Mag niet.
Het kind.

O. - O. - En mag vader niet pràten? Met niemand niet?
De grijsaard.

Nee.
Het kind.

.... Wat zou ik bàng zijn, grootva. - In 'n kelder - en 's nachts 'n lichie - en niet praten
- o, wat zou 'k bang zijn - Grootvader....
De grijsaard

Ja?
Het kind.

.... Wat heeft vader gedaan?
De grijsaard.

Niks.
Het kind.

Niks? Heelemaal niks? Waarom komt-ie dan niet thuis?
De grijsaard.

Strakjes komt-ie.
Het kind.

Ik zou wegloopen....
De grijsaard.

De deur is op slot....
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Het kind.

- Dan zou 'k toch wegloopen.
De grijsaard.

En als de soldaat 't niet hebben wou? Die zou schieten, domme jongen.
Het kind.

O.O. - En - en die àndere lichies - wat hebben de andere lichies gedaan?
De grijsaard.

- De andere lichies - die hebben - Wees stil. Zit je warm?
Het kind.

- Grootvader, je geeft geen antwoord. 'k Wor angstig als je niks zegt....
De grijsaard.

Wat wil je dan weten?
Het kind.

Van de andere lichies....
De grijsaard

Ja dan?
Het kind.

Wat hebben ze gedáán?....
De grijsaard.

Dat weet 'k niet - de een dit - de ander dat. - Dat kun je nog niet begrijpen. Later als
je zóó groot ben....
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Tweede Tooneel.
Eerste gevangene. De grijsaard. Het kind. De soldaat.
(De deuren worden geopend. De cipier laat een gevangene uit.)
De grijsaard

(schrikkend).

Jacques!
Eerste gevangene.

(verloopen, oud manneke.)

Wie roept?
De grijsaard.

'k Dacht.... 'k Dacht.... 't Is zoo donker. 'k Heb me vergist....
Eerste gevangene.

Weet jij den weg naar de stad? 'k Ben hier vreemd.
Het kind.

Zóo. Zóo. Al maar rechtuit.
Eerste gevangene.

Dank je. - Wacht jij iemand?
De grijsaard.

M'n zoon.
Eerste gevangene.

Mot die òok loskommen?
De grijsaard.

Om acht uur....
Eerste gevangene.

Dan heb je de tijd. Wat is z'n nommer?
De grijsaard.

Tachtig.
Eerste gevangene.

Ken 'k niet. 'k Had tweehonderd-éen. Zes maanden gebromd. - Gedoome, wat is 't
me vreemd....
De grijsaard

(dof).

Mijn zoon zat twée jaar....
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Eerste gevangene.

Oòk gegapt?
De grijsaard.

Gegapt, néé. - Dingen gezegd, die je niet zeggen mag.
Eerste gevangene.

Hoe komt-ie zoo stom! As je niet mag, dan mag-ie niet! Enfin, je heb 't 'r goed. Je
heb 'r te vrèten. Eer we drie dagen verder zijn bén 'k 'r weer. Eerst me potje verteren!
De grijsaard.

Wàt zeg je?
Eerste gevangene.

Me potje verteren en wéer in 't hotel! Om 't even waar. 'k Reis 't heele land af. Zoo
zie je wat van de wereld. Hohoho! 'k Heb met vuurmakers extra verdiend. Erwten
sorteeren is 'n baantje! Daar wor je draaierig van! 'k Mag lijjen da'k de volgende
keer wèèr vuurmakers krijg!....
De grijsaard.

De vòlgende keer ....
Eerste gevangene.

Vandaag is 't Woensdag.
(Op z'n vingers tellend)....

Woensdag, Donderdag, Vrijdag - Zaterdag is 't op. Zaterdagavond - bij dàg heb je
te veel bekijks - moer
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'k 'n paar schoenen of 'n jas van 'n uitstalling - 't eerste 't beste - laat me piepen en
'n uur later ben 'k onder dak. Ik kan niet tegen mistige lucht. Die bekomt me niet.
Lam klimaat!
De grijsaard.

Hoe kun je zoo praten! Pas vrij....
Eerste gevangene.

Wat wou je, vrind? Je mot je weten te redden. Heb je tabak? Laat me is stoppen.
Voor je pijp zou je 't laten
(stopt).

Dank je. Nou nog 'n vlammetje. Hè! In geen zes maanden gerookt! Daar bezwijk je
onder. Fijn! Prachtig! Nou voel ik me zoo weelderig als de lieve god zelf. Dat duurt
niet lang. Puf! Gedoome wat lekker! - Pas op je zoon, ouwe heer!.... Is dat je zoon?
De grijsaard.

M'n kleinzoon....
Eerste gevangene

(in dronkenschap van ochtendlucht en tabak, onbeweeglijk pratend).

Pàs op 'm hoor! Toen ik zoo oud was als hij, heb 'k op 'n goeien dag drie appels
gegapt. Ze noemen dat stélen. Hohoho! Wat 'n tabakkie! Daar smul 'k van! Je mot
me zeggen waar je die koopt! Puf! - En - en drie maanden gekregen. 't Was met
inbraak - met voorbedachte rade, zeg - hohoho! - Vraag me niks van de rechtbank
- alles weet 'k - zèstien maal gezeten - je kan 't zoo gek niet verzinnen - pro deo pendente lite. Als 'k nog langer procedeer wor 'k advocaat - cum laude! cum laude!
Hohoho! - Nou, nou. Toen 'k 'r voor 't eerst uitkwam, was 't mis - me vader vort geen cent te verdienen - ze wóuen me niet - niet voor niks! Heb je éénmaal gezeten,
dan mag-ie verder in de open lucht blijven stààn! Verdomd-gekke boel. Zitten-staan!
Zes weken ben 'k werachies fatsoenlijk geweest - wat 'n tabakkie! - om te zoenen!
- heb boerderijen afgeloopen, heb meegevreten uit den bak van de honden óf niks
gevreten - dat noemen ze fatsoenlijk - as je van honger verrekt!
(Dampt met genot).

En - en - ben 'r weer nètjes ingedraaid. 'k Mot zeggen machtig netjes. Jij doet 't niet
na. 't Was 'n leverworstje - 'n worstje met kruien! Delecieus! - Toen 'k in de nor zat,
had 'k 'r nog 'n ingewandscatarretje van.
De grijsaard.

Stakker....
Eerste gevangene.

Laat na je kijken! Als je steelt ben je bon af, heb je 'n paleis van 'n huis met bediening
en livrei - steel je niet dan wòr je bestolen! Hohoho! Ze stelen allemaal en per slot
van rekening ben ik 'n héél fatsoenlijk man. 'k Lees nou
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al jaren stichtelijke blaadjes èn boonen - in en uit de cel. Eens in de maand biecht
'k me zondige gedachten. Wat meer? Alleen dat erwten-sorteeren! En die gortsoep!
Die is in Leeuwarden beter, veel beter. Daar mot 'k met den minister over praten!
Wie is tegenwoordig minister? Zijn we liberaal, clericaal? 't Is zúúr dat je in 't logies
buiten de politiek raakt!
(Dampt met smakken).

Laat je kop niet hangen! Wees wijzer! Doe as ik! Nou, ajuus - kijk zoo'n soldaat
staan blauwbekken! Wèl bedankt kameraad. As jij 'r niet was geweest, hadden ze
bij me ingebroken.
(Zoekt in z'n vestzak naar 'n fooi.)

Da's voor jou.
(De soldaat blijft norsch staan).

Mag-ie niet? Hindert niks. 'k Zal 'r een op je gezondheid consumeeren. Ajuus. Tot
Zaterdagnacht, kameraad.
(Af).

Derde Tooneel.
De grijsaard. Het kind. De soldaat.
Het kind.

Grootvader....
De grijsaard.

Ja.
Het kind.

(Geheimzinnig.)

Was dat.... was dat 'n dief?
De grijsaard.

Nee m'n jongen.
Het kind.

En - hij heeft appelen gestolen....
De grijsaard.

Stélen, stélen, héúsch stelen is anders.
Het kind.

Wàt is stelen, grootvader?
De grijsaard.
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Stelen is ....
(Gaat in verteltrant over).

Zie je de boomen daar? - Hoe heeten ze?
Het kind.

Wilgen, grootva.
De grijsaard.

Juist, knotwilgen. Die groeien uit zich zelf, niemand weet hoe. En omdat niemand
't weet, zeggen we dat Gód ze laat groeien. 's Zomers hebben ze blaren, 's winters
takken. Die èn die èn die en nog verder zijn van mij èn van jou èn van den soldaat
èn van iedereen. Want wat God aan niemand, niemand geeft is van iedereen begrijp je?
Het kind.

Ja, grootva....
De grijsaard.

(Zacht).

Zoo is àlles van ons, m'n kind - de lucht en de wolken - de aarde, de boomen - het
licht en de vruchten. Dat moet je voor later onthouen. Je heb
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op àlles 'n recht omdat je kijkt, denkt, ademhaalt, eet. Je zou niet geboren zijn, als
God - wat wij God nóemen - je er geen recht op had gegeven. En luister - ik zal zoo
lang niet meer leven. Ik heb grijze haren. Als je witte haren krijgt, ben je als 'n plant
die verdort, 'n volgend jaar geen groen meer schiet. Weet je nog hoe de roos thuis
is gestorven? Eerst was ze frisch, vol knoppen - en later - later heb jij de takjes
gebroken - hoorde je ze knàppen. Zoo ga ik dood, morgen, overmorgen, over 'n
jaar misschien. Dan leggen ze me onder de aarde, waarop we nou zitten - je moet
'r niet bij schrikken, domme jongen, want 't is mooi, héél erg mooi - en na jàren keer
'k terug in 'n blad, in 'n tak, in 't licht, in 'n vrucht, in zoo'n steen als daar ligt. Nou
lach je, m'n jongen. 't Lijkt je vreemd, niewaar, dat grootvader overal in terugkeert,
maar je hóéft 't niet dadelijk te begrijpen, als je alleen maar véél, héél veel blijft
houen van wat je omringt. Alle menschen die je kent: je vader, je moeder, armen
en rijken, koningen en keizers, gaan dood, veranderen in bloemen, water, hout,
lucht - in wat je maar wil. En omdat de goeie God dat zoo wonderlijk heeft geschapen
- geen sterveling er wat aan tegen kan houen, moet je àlles om je heen liefhebben,
elken dag, elk uur. Met alles lief te hebben, heb je God lief, zul je nooit iets voor
jezelf alléén verlangen, zul je voelen dat zoo'n boom van èlkeen is....
Het kind.

(blij).

Van u en van mij en van moe en van den soldaat en van....
De grijsaard.

.... Van een ieder.
(De hand van het kind, dat een tak wil breken tegenhoudend).

Nee, takken brèken, mag niet!
Het kind.

En u heb gezegd....
De grijsaard.

Ja - ja. Dat hèb 'k gezegd. Ik heb 't gezegd zooals 't is - zooals we 't móésten weten.
Maar langzaam aan, m'n jongen, is 'n leelijk ding gekomen, hebben enkelen, die
sterk en slècht waren, het land, het water en al wat er op is genòmen - dàt waren
menschen die God niet kenden, m'n kind.
Het kind.

Nee, nee - want àls ze God kenden, niet, niet? ....
De grijsaard.

.... Nou zijn we bezig, over de hééle aarde bezig, om den grond waar we op loopen
en de lucht die we ademen, vrij te maken, zòò vrij, dat ieder gelukkig wordt, we geen
huizen met lichies meer noodig hebben, als dààr. Later, véél later zul jij 'r aan
meehelpen - want je vader en moeder
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zullen je leeren kijken, zooals ik 't je vader geleerd heb.... Die man was geen dief.
Het kind.

Née - die was héélemaal geen dief. - En vàder, grootva?
De grijsaard.

Daar is je moeder.

Vierde tooneel.
De grijsaard. Het kind. De vrouw. De soldaat.
De vrouw.

De wagen ree zoo langzaam, zoo langzaam. 'k Was bang te laat te komen.
De grijsaard.

Je ben nog te vroeg.
Het kind.

Moe, 'r hebben zoo'n boel lichies gebrand - wel honderdduizend. Nou zijn ze uit.
De grijsaard.

't Wordt dag. Heb je gehuild? Je oogen zijn rood.
De vrouw.

Twee jaar! Twee jaar.
(snikt).

Twee jaar in zoo'n cel, twee jaar opgesloten als 'n wild dier, twee jaar weg van je
vrouw en je kind, twee jaar eten dat je niet kan verdragen, twee jaar zonder afleiding!
O, m'n arme Jacques!
De grijsaard.

Laten we blij zijn dat 't voorbij is ....
De vrouw.

Voorbij? Voorbij? Noem je dat voorbij vader? Nooit krijgt-ie z'n gezondheid terug.
Je heb 'm de laatste maal niet gezien - de laatste maal - toen we elkaar mochten
spreken àchter 't hek - altijd de bewaarder 'r bij! Twee jaar boonen sorteeren! Hij
boonen sorteeren! Hij die dag aan dag werkte en las - hij met z'n enthousiasme hij, dat verstompend, krankzinnig-makend gebeul zonder 'n woord te spreken! Kun
je 'n wreeder, gemeener marteling denken? O, o, arme Jacques!....
De grijsaard.

We zien 'm dadelijk terug - 't ergste is geleden. Kom, kom, ontvang 'm niet zóó!
De vrouw.

En voor wat? Wàt heeft-ie misdaan!....
De grijsaard.

(sussend).
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'r Staat 'n soldaat....
De vrouw.

Twee jaar omdat je zegt, wat ze niet hóóren willen, omdat je schrijft wat je niet
schrijven màg! Twee jaar luchtscheppen als 'n beest op 'n binnenplaats - 'n emmer
met vuil - geen krant, geen bezoek! Twee jaar! Twéé jaar!
(Er wordt langzaam-dreunend een bel geluid.)

Gòd!
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De grijsaard.

Ze gaan aan 't werk.
De vrouw.

En hij kòmt niet....
De grijsaard.

't Zal nog geen acht uur zijn.
Het kind.

Waarom bellen ze, grootva?
De grijsaard.

Stil!.... Jacques!
(Het luiden houdt op.)

Vijfde tooneel.
De grijsaard. Het kind. De vrouw. De tweede gevangene. De
soldaat.
De vrouw.

't Is Jacques niet!
Tw e e d e g e v a n g e n e

(dof).

Hoe loopt de weg naar de stad? - Zóó? Dank je.
De vrouw.

Komen 'r niet meer?
Tw e e d e g e v a n g e n e .

Dat zal wel. - Ben 'k vèr van de stad?
De grijsaard.

'n Uur.
Tw e e d e g e v a n g e n e .

Heb je geen - vrouw gezien?
De grijsaard.

Niemand.
Tw e e d e g e v a n g e n e .

Ze wìst toch 't uur.
De grijsaard.

Wie zoek je?....
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T w e e d e g e v a n g e n e ....

'k Zoek.... 'k Zoek.... Ze kan dood zijn - of - of De grijsaard.

Schéélt je wat?....
Tw e e d e g e v a n g e n e .

'k Ben duizelig.... 't Is al voorbij.... Ze had me geschreven - Nou is ze 'r niet.... We
hebben mekaar in geen drie jaar gezien....
De grijsaard.

Heeft ze je niet opgezocht?....
Tw e e d e g e v a n g e n e .

Mocht niet.... We waren niet getròùwd. - Ze was zwanger van me. - Goeien dag.
Het kind.

Nee - zóó mijnheer!
Tw e e d e g e v a n g e n e .

Dank je, jongen....
De vrouw.

O, hij komt niet! - Hij komt niet!....
Tw e e d e g e v a n g e n e .

Zit 'r iemand van jùllie?
De vrouw.

M'n man....
Tw e e d e g e v a n g e n e .

Is z'n tijd om?
De grijsaard.

- Goddank!
De vrouw.

Waar blijft-ie? Waar blijft-ie!
Tw e e d e g e v a n g e n e .

Maak je niet bezorgd. Wees blij
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dat-ie vrij komt. 't Is niet uit te houen in die cellen. 'k Ben er kapot van, heb me
gezicht niet herkend in de kamer van den directeur - bij den spiegel. Daar schrik je
van na zoo'n tijd. Vannacht heb 'k heelemaal niet geslapen - van spanning - van
spanning - èn 'r was zoo'n gegil in de gang....
De grijsaard.

Gegil?
Tw e e d e g e v a n g e n e .

D'r was wéér een gek geworden....
De vrouw.

Gèk?
Tw e e d e g e v a n g e n e .

Gebeurt zoo dikwijls. - Soms mot je je hoofd in je handen wringen - denk je dat de
stilte in je hersens brandt - snik je uren en uren. - Driemaal heb ik dat gillen gehoord
- voor twéé jaar - voor 'n maand - en vannacht. - Eerst toen ze 'm uit z'n cel hadden
gehaald en in de boeien gezet - kon je slapen - dat is m'n afscheid geweest. - Ik
vergeet 't nooit. - Da's verschrikkelijk....
De vrouw.

In wèlke gang heb je....
Tw e e d e g e v a n g e n e .

In mijn gang. - Ik had twee en tachtig....
De vrouw.

Twee en tachtig....
De grijsaard.

Twee en tachtig....
Tw e e d e g e v a n g e n e .

Groet je man van me - van twee en tachtig. Goeien morgen.
De grijsaard.

Goeien morgen.

Zesde tooneel.
De grijsaard. Het kind. De vrouw. De cipier. De soldaat.
(Een gerekte stilte. Zij blijven angstig wachten. De soldaat die onbeweeglijk heeft
gestaan, begint op en neer te loopen).
Het kind.

Grootvader.
De grijsaard.

Stil. Niet spreken.
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De vrouw.

(Gaat naar de deuren, schelt aan. Een loket wordt geopend.)

- Is - Is De cipier.

Wat mot je?
De vrouw.

Ik wacht nummer tachtig.
De cipier.

Nommer tachtig?
De vrouw.

Hij moet vrij komen - en hij komt niet, hij komt niet....
De cipier.

Zoo. Weet je dat zèker?
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De vrouw.

Ja - ja.
De cipier.

'k Zal voor je hooren
(duwt het loket dicht).

De vrouw.

(Leunend tegen de deuren).

O! O!
De soldaat.

Hier niet blijven staan, moedertje.
De vrouw.

(Neerzinkend bij den grijsaard).

Vader, vader 'k ben bàng, afschuwelijk bang.
De grijsaard.

Je ben opgewonden - je ben ziek - toe - toe!
Het kind.

(Zenuwachtig-lachend).

Moeder huilt als vader terugkomt. Je màg niet huilen, moe!
De vrouw.

O, m'n engeltje, m'n engeltje.
(Een der deuren wordt geopend. Zij vliegt op.)

De cipier.

Nummer tachtig is - ziek geworden.
De vrouw.

Ziek? - Ziek? (Plotseling gillend.)

Gèk? - Is-ie gèk geworden!....
De cipier.

(Aarzelend).

Vannacht.... Ja....
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De vrouw.

Laat me bij 'm - laat me bij 'm....
De cipier.

Dat kan niet....
De vrouw.

Ik wil - ik wil - laat me door!....
De cipier.

Kom wees verstandig - 't mag niet.
De vrouw.

Màg niet - mag niet? - Ik smeek je - ik sméék je.
De cipier.

Hij is niet meer hier....
De vrouw.

Niet meer hier?....
De cipier.

Vanmorgen heel vróég is-ie vervoerd - naar - naar 't gesticht.
De vrouw.

Vervoerd - vervoerd!
(Staat wezenloos).
(De cipier sluit de deuren).
De grijsaard.

O - m'n arm kind....
De vrouw.

(Tegen de deuren bonzend).

Doe open! Doe open - 'k wil 'r in.
De soldaat.

Niet an de deur kommen.
De vrouw.

.... Doe open! - Jacques! - Geef me m'n man terug!.... M'n man, dien jullie
dóódgemarteld hebben!.... Jacques! Jacques!
De grijsaard.

(Schreiend.)

Toe!
De vrouw.

Gek - gèk - in zoo'n cel - alléén in zoo'n cel - O, m'n God!....
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(Zij zakt ineen).

Het kind.

(Zachtjes).

Moe! Lieve moe! Moe dan!
(Doek).

AMSTERDAM, 1898.
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Dionyzos.
Door Louis Couperus.
IX.
- Hola! Holaha! Woeste Eurytion, waar gij ook wijlen moogt in de van lang gras
zeegolvende onafzienbare Vlakte, hierheen! Hola! Holaha! Het is Dionyzos, de
koperen poorten van Tartaros uitgekomen, die u roept met schelle stem en met
gebaar, - blank in het allereerste rozige dagen!
Maar een huilende wind alleen antwoordde op Dionyzos' roep en boos fronsend
de blonde brauwen herhaalde de god:
- Hola!.... Holaha!.... Woeste Eurytion!
Tot op eenmaal, door den huilenden wind gedragen een edeler boodschapper
aanvleugelde en de lucht van zijn flapperende vaart deed wapperen. En Dionyzos,
hoog nog den blanken arm, en de hand wuivende in de felle morgenbries, meende
zeker, dat niet hem zijn vader vergat en dat Zeus hem tot uitkomst zond.... wien
wist hij nog niet, tot hij plotseling herkende, ook al had hij den van verstand
glanzenden god nooit gezien, Hermes: snel als een licht kwam hij aan uit het Oosten,
waar de krokosgele sluier van Eos verbleekte, lichtende snel als een schitterende
straal, die schiet, en Dionyzos zag hem met vreugde naderen: een groote godvogel
gelijk schoot Hermes aan, blank, mannelijk en breed slank; goudstralende athleet,
zoo zweefde hij windsnel van zweving, de tors schuin omhoog, en geheven het
hoofd onder den gevleugelden breedrandigen hoed; met krachtige beenen roeierde
hij door den ether, luchtzwemmende: hecht zijn enkels omsnoerd, bewogen
regelmatig van rythme de vlerken aan zijn glanzende hielen, latende na twee sporen
van licht, lange glinsterende lijnen.... In zijn hand hief hij zijn slangenstaf, en nu
glimlachte hij en wuifde
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er Dionyzos meê tegen. O, hoe heerlijk schoon was, vond Dionyzos, van verstand
stralende Hermes: als een halo straalde uit hem dat verstand en omdreef hem blank
en krachtig, in een glanzenden kring, o de heerlijke vader van Hermafroditos! O,
hoe heerlijk schoon was hij en hoe goddelijk: Dionyzos zelve gevoelde zich, nu
Hermes zoo goddelijk naderde, bijna als een sterfelijke mensch, voelde zich de
zoon zijner moeder meer dan het kind van zijn vader, voelde zich klein en nederig,
niets dan een nuttelooze glimlach om weinig beduidend ooft: de schelle stem,
waarmeê hij had Eurytion, woesten Kentaur, tot zich geroepen, beefde in
aanbiddende bewondering, toen hij uitriep:
- O, van goddelijk verstand stralende, o stràlende Hermes! Ik herken je!!
En hij strekte, niet meer dan een blijde knaap, uit de beide armen naar Hermes,
die tot hem daalde en plots stond op den grond.
- O, blijde en het nieuwe genot sprenkelende Dionyzos! Ik zoek je en kom tot je
met Zeus' boodschap! riep Hermes, en en hij omhelsde den jeugdigen god Dionyzos
in zijn blanke en krachtige armen. Wat was groot Hermes en heerlijk, en wat stond
als een kind, hij, Dionyzos, in zijn forsche omhelzing, als jeugdige broêr in die van
ouderen broeder! Glimlachend stond Dionyzos zoo, het hoofd aan Hermes' borst,
en Hermes kuste hem op wangen beide en purperen mond en zeide:
- O Dionyzos, lieveling van Zeus, en lieveling àller goden! Hoe spieden wij niet,
nieuwsgierig wolken verschuivende, van Olympos uit naar je daden, en zijn om je
zoo verheugd, en zijn om je zoo vroolijk en blijde, dat van heerlijkend lachen alle
paleizen er trillen, wanneer wij je op aarde zien, dapper de wereld verwinnen en
dapper de vreugde doen purperen zege vieren over àl sombere treurigheid! Dionyzos,
broeder op aarde, wij hebben je àllen lief, en zelfs vorstelijke Hera, al toornt zij je,
en al fronst zich haar ivorene voorhoofd, ziet niet met onwelwillenden blik meer heen
naar den van geestdrift gloeienden zoon der heerlijk verbrande Semele! Dionyzos,
en teeder heb IK je lief, als een oudere broeder zijn jongeren broêr, omdat edel en
deugdelijk je hart trilt voor wie somber is en donker weemoedig, en ik dank je in dit
oogenblik voor de vreugde mijn zoon-dochter gegeven, hem, haar, die ik juichen
zie in je blijde thiazos, o Dionyzos!
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O, Dionyzos, jeugdige broeder, laat mijn dankbaarheid teeder je kussen voor de
liefde, aan het weemoedige kind, dat in cypressenschaduw treurde, bewezen, en
laat mij dàn je boodschappen - te lang al stelden mijn woorden dat uit - hoe wij allen
in Olympos je hulp verlangen, inroepen je half-goddelijke hulp! Dionyzos, teêre
knaap, maar onoverwinlijke veldheer der vreugde, wij roepen je toe: kom ter hulpe!
Je vader Zeus roept je toe: kom ter hulpe.... Kom de goden ter hulpe! Olympos ter
hulpe! Dionyzos, Dionyzos, kom!
- En wat en waar, o mijn groote broeder Hermes, moet Dionyzos Olympos en
goden ter hulpe komen? Wie en wat bedreigt er Olympos en goden, en wat kan
Dionyzos doen, half maar god?
- Hoor dan, Dionyzos: zoo snel als mijn woorden boodschappen kunnen, zullen
zij je doen begrijpen den angst der Olympische goden! Zonen van toornige Gaïa,
vreesverwekkende Giganten, bestormen den hemel! Hoor, Dionyzos, hoor, het
geruisch van hun stemmen als stormen....
- Ik hoor, Hermes, het geruisch van hun stemmen als stormen, maar ik wil zien....
- Laat mij je dan verheffen van hier, in mijn eigene vlucht....
- Ik ben bereid....
- Ik sla rondom je mijn arm, en vraag je slechts te omvatten met éen vuist mijn
slangenstaf.
- Ik voel mij zeker in je omhelzing....
- Dionyzos, tot nog toe was je onbekend snelle vleugelvaart door de luchten.
- Ik versaag nooit....
- Wij stijgen op....
- Stijg op....
- Ik stijg, ik verhef me.... O, mijn jeugdige broeder, nu klem ik je vast in mijn arm,
en zweef met je op, en zweef met je voort, en licht en snel vleugelen de wieken aan
mijn hoed en mijn enkelriemen.... Zie, onder ons rukt zich de aarde terug naar de
diepte.... daar glimmeren de koperen poorten van Tartaros, voor welke ik je vond,
daar wuift nog even het zeegolvende gras van de weide der woeste Kentauren....
- Daar zie ik mijn thiazos naderen de heilige zee, die wij òver zullen in smalle
schepen zeilen, en daar, tusschen ruige rotsen, zijn hoofd in den schoot eener
oreade, zie ik Ampelos, mijn
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vriend, dien ik liefheb; hij wachtte mij te-vergeefs, hij dwaalde door stormnacht in
kloven.... terwijl ik wijlde in Tartaros, en eindelijk, wachtensmoede sluimerde hij in,
op den schoot van de bergnymf, die hem troosten wilde.... Oreade, laat Ampelos
sluimeren, en Hermes, maak, dat mij Faun aanschouwe in zijn schitterenden droom,
mij aanschouwe in je eigen omhelzing en eigen vlucht, opdat hij wete, waar ik zij....
Sluimer, Ampelos, sluimer, tot ik terug kom, van waar mij voert Hermes henen....
- En ginds, jeugdige broeder, nu ik snel als een straal van Helios vooruit met je
schiet, en wij naderen Olympos, die zich verhult in rozige morgenwolken, ginds....
aanschouw wat de Angst is van ons allen, goden! Hoor bruischen als razende
stormen de booze stemmen der reuzen, Giganten: zie Pallas en Athos, zie
Eurymedon en Enkelados, zie Porfyrion en Alkyoneus! Hunne aangezichten zijn
grooter dan die der goden en monsterlijk om te aanschouwen, met wat er van
onuitwarrelbare slangelokken kronkelt rondom hunne slapen en muilemond; en hun
reuzelijven eindigen, zie, in twee staarten van draken, geschubd, waarmeê zij gaan
als met beenen, strompelend op hun staartevinnen, maar krachtig en snel, en zie,
Dionyzos, zie.... hun kracht is onvergelijkbaar....! Zie, zij nemen rotsen in de vuisten
en slingeren ze tegen Olympos!
- O Hermes, ik zie.... Zij nemen bergen in de vuisten en slingeren ze tegen
Olympos, waar de ivorene en goudene paleizen hoog zuilen tusschen rozige
morgenwolk, en tusschen de zuilen zie ik zelfs, met angstig gebaar, vlieden de
verrukkelijke Kypris, en hare gouden gordel verliezen, zoodat zij onvergelijkelijk
naakt en verblindend voortijlt, de handen gestrekt naar Zeus, die haar in zijn armen
bergt! O, Hermes, de verrukkelijke Kypris, wat is zij schoon, maar niet ten strijde
geneigd, als Athene, en Artemis, die zich aan Ares' zijde opmaken met speer en
met drillende lans!
- Dionyzos, zie.... nu slingert Gration brandende stammen van boomen de lucht
in, maar hij zwaaide niet krachtig genoeg: de boom valt terug, niet meer dan als
ware hij een fakkel en sprenkelt vonken over de Giganten zelven....
- Hermes, zie, nu slingeren die beiden: Porfyrion en Alkyoneus - twee aan elkaâr
gesnoerde en brandende eikestammen de lucht in....
- En de eikestammen, als een dubbele fakkel....
- Slingeren zij, o mijn vader Zeus....!
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- In het midden der goudene paleizen!
- Hermes, de Olympos, in fellen brand, blaakt!
- Dionyzos, er IS geen tijd te verliezen. Kom ons ter hulpe....
- Ik?
- Jijzelve, Dionyzos!
- Ik, ter hulpe, mijn vader Zeus? Ik, god van druiven, strijden ter zijde van
strijdbaren Ares, Artemis en Athene?
- Twijfel niet en draal niet, Dionyzos! Hoor! Orakel spelde Zeus, dat ons de
Giganten zouden verwinnen, zoo niet....
- Zoo niet ik....?
- Zoo niet HALFGODEN ons kwamen ter hulpe!
- Ik.... ik, halfgod, maar NIET de onoverwinlijkste van mijn broeders en zusters!
- Dionyzos, versaag je?
- Nooit! Zeus, o mijn vader....
- .... Mijn zoon, Dionyzos!....
- Hij roept mij! O Zeus.... mijn vader!
- Mijn zoon Dionyzos, kom ter hulpe! Mijn bliksems breken op de schubben der
vreesverwekkende monsters, die Gaïa mij, boos, baarde, ze toekennende tegen
ons tooverkracht, waartegen geen onzer weet middel!
- O vader, o Zeus, ge roept mij, Dionyzos, ter hulpe? O vader, o vader, ik jubel!
IK kan u helpen! Ge zegt, dat IK u helpen kan....? O heerlijke trots, die mij als
druivenwijn de aderen doorvloeit en mij opheft tot een bezieling, die ik niet bereikbaar
voor MIJ dacht! Vader, bezieling alléen omdat UW stem mij roept, omdat Zeus
Dionyzos van noode heeft, omdat de goddelijke broeders en zusters mij, den alleen
aan druiven rijken Dionyzos, riepen ter hulpe!
- .... O Dionyzos, wees niet in bezieling te over-onstuimig, want niet alleen roep
ik, Zeus, je ter hulpe! Halfbroeder, en halfgod, hij als jij, zal Herakles je ter zijde
staan....
- Herakles, hij!
- Dionyzos! riep Hermes. Hier dalen wij neêr. Tusschen Pallene en tusschen
Olympos, tusschen Giganten en Goden. En hier, Dionyzos, tref je, halfbroeder en
halfgod, hij als jij.... Herakles.
- Strijd IK aan de zijde van Herakles?
- Zoo wil het Zeus.
- Opdat hij, de sterkste, heeft àlle eer?
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- Wat draal je toch, Dionyzos! Zie, de Olympos brandt!
- Laat de Olympos branden! Ik wil niet strijden dan alleen! Strijd IK aan de zijde
van Herakles?
- Wat weiger je, Dionyzos?!
- HIJ is sterk, mijn armen zijn niet gespierd!
- Dionyzos, groot veldheer, zal je met armen als van een maagd, verwinnen aan
Herakles' zijde!
- Ik strijd alleen!
- Dionyzos!
Zoo donderde Zeus' stem en onweêr barstte los.
- Vader! kreet schel Dionyzos. Wat zal ik, trots al mijn bezieling, strijden aan
Herakles' zijde! Hij ontneemt mij in den strijd alle eer!
- Dionyzos!! Laat je als een stoute knaap, je vader je roepen ter hulpe en te
vergeefs?! Al je broeders, al je zusters, roepen ter hulpe en te vergeefs?
- Vader!
- Dionyzos!!
En de knapejeugdige god, Dionyzos, eindelijk, huiverde voor vaders toorn. Maar
hij was toornig ook, hij, als hij nooit was geweest: zijn lippen klemden op een, zijn
tanden knarsten, en zijn zacht lieflijk gelaat veranderde in een grijns van kwaadheid,
in een tronie van razernij: de oogen puilden, breed den mond, de tanden
spitsflikkerden, als verscheurens gereed.... Hermes was met hem nedergedaald en
had hem, een kind gelijk, gezet op zijn voeten beide.
- Zie, zeide Hermes, verzoenend. Dionyzos, zie.... hier nadert, wie aan je zijde
zal strijden, Herakles!
Onwillig wendde Dionyzos zich om en moest het hoofd in den nek zich werpen
om Herakles aan te zien. De zoon van Alkmene naderde, zwaar van tred,
glimlachende in zijn kroesbaard, en hij was zoo groot, dat hij scheen te groeien,
terwijl hij naderde. Een glimlachende goedigheid was speelsch in zijn oogen, die
ledefronsten en lachten tegelijkertijd onder zijn bosschige brauwen en het voorhoofd
laag en breed; des Nemeïschen leeuwen kop, die zijn hoofd overhelmde, deed hem
nòg reuziger schijnen met die, boven hem, dooden blik uit den hollen monsterkop;
met manen, die wijd-uit waaiden en de reuzetanden, die in den muil nog
verschrikkelijk dreigende grijnsden; vale koningsmantel, viel het vel langs Herakles'
vollen rug en over zijn breede spierheuvelende schouders;
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de borst breidde zich hoog-op en vierkant: een wal; staande nu, steunde hij de
massa der beide vierkant vingerende vuisten op zijn beroemde knots, en ook zijne
zwaar heerlijke heldenarmen heuvelden, maar harmonisch in ontwikkelde kracht
van zwellende kabelspieren; boomig stonden zijn beenen geplant op de breed zich
uitbreidende voeten, en hoewel hij roerloos maar glimlachte, scheen het Dionyzos
toe, dat een enkele beweging, zelfs uit goedige speelschheid, zoû onwillens, straks
doen veranderen van lijn het rotsige landschap, of murw de rotsen werden bij
Herakles' rotshardheid en kracht. Zoo, tusschen Olympos en der Giganten landstreek,
Pallene, rees daar Herakles als een bescherming en sloeg breed zijn schaduw neêr.
Achter hem golfde en loeide, als eene schuimende blanke zee, de blanke kudde
der prachtige runderen, als Herakles' Tiende Werk door hem ontroofd aan den reus
Geryon, die woonde aan het westelijke einde der wereld, en Dionyzos, hoe boos
ook, ontzette. Maar hij verborg die ontzetting achter zijn boosheid, en toen Hermes,
glanzende god, verzoenend, hem Herakles wilde voeren te moet, herhaalde hij
schel, trots zijn vreeze voor Zeus:
- Hermes, wat zal ik, trots al mijn bezieling strijden aan Herakles' zijde!
De held Herakles lachte in bassigen lach uit, die der runderen geloei overbulderde.
En hij spotte goedmoedig, met den speelschen blik uit zijn ledefronsende oogen:
- Voorwaar, roept mij mijn vader Zeus om te strijden aan dezes knaaps zijde!
Moet ik mijn vuist ballen, waar hij zijn vuistje balt, en mijn arm uitslingeren, waar hij
meisjesblank uitslingert zijn ronden arm? Waar is zijn kracht en waar is zijn wapen
en wat vermag hij tegen de Giganten: de eenigen, die na de Titanen, Olympos
bestormen dorsten! Wil vader Zeus lachen om een vertooning, of, zeg mij, Hermes,
wat moet ik met dezen knaap?
Maar Hermes, verzoenend, zeide:
- Herakles, heerlijkkrachtige broeder, ontstem niet onzen jeugdigen broêr, den
blijden god Dionyzos, door te minachten de macht van hèm, die, in vreugde, de
wereld verwint op lange, druive-omwingerden zegetocht! Moedig is hij, als jijzelve!
Verkoos hij niet liever alléen de vreeswekkende Giganten te bestrijden, dan aan je
zijde, beangst als hij is, dat je hem rooft de eer der hem àlzekere overwinning?
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- En wat is blijden Dionyzos' macht, waarmeê hij de wereld veroveren wil? Ik hoorde
nooit van hem en nooit van zijn zegetocht, en de door hem veroverde wereld! Is dat
dan een andere wereld, dan Nemea, waar IK doodde den leeuw, wiens muil mij
hoog overhelmt; dan Lerna, waar IK neêrsloeg den veelkoppigen draak; dan
Erymanthos, waar ik bemachtigde levend het everzwijn, of Kerynia, waar ik Artemis'
goudgehoornde, kopergehoefde hinde greep, dan Stymfalos, waar ik uitroeide de
ijzergevleugelde vogels, en Elis, waar ik rivieren van loop deed veranderen om ze
stroomen te doen door den Stal; dan Kreta, waar ik den stier, en Thrakië, waar ik
de paarden ving, Diomedes' menschenetende rossen; dan Skythie, waar ik der
Amazonenvorstin haar gordel ontnam, en het Verre Westen, van waar ik nu kom,
na mij meester te hebben van Geryons kudden gemaakt? Is dat alles de wereld dan
niet, en verwin IK de wereld dan niet met mijn wonderwerken, waarmeè ik mijn eigen
roem behaal, ook al gebood het Orakel mij die tot straf zelven voor mijn moedermoord
te verrichten ter eere Eurystheus'!? Schakelen die werken dan niet MIJN zegetocht
en wil deze knaap zich meten met mij?
Zoo sprak stembulderend Herakles, zijn borst - als een wal - opzettend, zijn
schouders nog vierkanter schaduwend doende tegen Olympos aan, en zijn armen
zwollen van spieren als kabels, en zijn beenen boomden, onwrikbaar ten pezige
voeten geplant, maar de blijde god Dionyzos was niet toornig meer, om zijn
bulderenden halfbroeder, die daar voor hem stond als een reuzeherder van een
reuzekudde blanke runderen, en, aan Hermes' zijde, hij de kleinste en menschelijkste
van hun broeders drie, zeide hij met verzoenende stem nu zelve, bescheiden, maar Hermes hoorde hem spotten wel in die vroolijk gehuichelde bescheidenheid:
- O, krachtige halfbroeder Herakles, zoû IK, zwakke god van wat ooft, dat mijn
saters mij druiven noemen, en waaruit wij persen een drank, die wel aangenaam
koelt het dorstig verhemelte, mij durven meten met jou, mij durven vergelijken met
jou! Ik trok nooit naar alle de plaatsen, die je met volle recht snoevende, o Herakles,
mij hebt genoemd, en bij al de krachtwerken, die je verrichtte.... wat is mijn werk
vergeleken: druivefestoenen heerlijk te slingeren van Ikaria tot Orchomenos, en van
Arkadia en Karië tot Korinthe toe, tot ik ze straks met luchtig gebaar slingere de zee
wellicht over, naar de allerverste morgenlanden, en aan de
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oostelijke poorten misschièn Eos mijn druiveschaal biedt! Kinderwerk is het, Herakles,
bij dat van jou: mannetjes-mannewerk! Begrijpen doe ik ook niet, dat mijn vader
Zeus mij opdroeg te strijden aan je verschrikkelijke zijde, maar zijn wil is mijn eenige
wet, en daarom, o Hermes, verstandige broeder, verplicht mij en daar ik ongewapend
ben, pluk even, terwijl ik mijn broeder Herakles' zij niet verlaat, een agavebloemesteel
voor mij: kies die uit krachtig en zwiepend: ander wapen heb ik van noode niet;
spelen wil ik er maar meê een beetje, in de schaduw van Herakles' knots....
Verzoenen wil ik mij met Herakles vóor den strijd, en daarom, o wingerd, o
wonderwingerd, welig, schiet uit tusschen ons beiden; rank luchtig om die
verschrikkelijke knots, en, druiven, vlijt u in Herakles' vuist, opdat hij zich vóór den
strijd lave en zich verzoene met Dionyzos!
Zoo antwoordde, guitig en niet meer verstoord, de blijde god Dionyzos, en terwijl
Hermes den agavebloemesteel plukte, weligde om Herakles' knots, o wonder, de
wingerd, en de verschrikkelijke held riep, verbaasd:
- Doet die knaap groeien uit den grond wat hij wil? Wat zijn dit voor krullende
ranken en zwellende trossen! Pluk ik er een, Dionyzos? Druk ik dien zóó aan mijn
lippen? Drink ik dit edele sap zoo? O, Dionyzos, is dit je gave? Deze purperen
heerlijkheid.... is dit je gave? Dit nieuwe genot.... is dit je macht? O Dionyzos, mijn
lieflijke broeder, o mijn heerlijke halfbroeder Dionyzos.... laat weligen, weligen nòg
meer de wingerd, laat nòg meer de trossen zwellen naar mijn hand en mijn lippen
toe, en terwijl mijn knots schijnt te groeien, staande in lof en ooft.... kom aan mijn
borst en kom op mijn hart, opdat ik je omhelze met broederkus, voor genot zoo
nieuw, voor laving, zoo allerweldadigst, die wat ook voor vermoeidheid, zoo even,
licht, mijn tred loom maakte aan het hoofd dezer kudde, nu mij bezielt met wondere
bezieling, of mijn oog helderder ziet, mijn arm sterker zich spiert, en geheel mijn
ziel zich heft in goddelijker energiëen!
Toen, om Herakles' plotse verrukking, schaterlachte de blijde god Dionyzos, en
hij stortte zich in zijn broeders machtige armen, en duldde, dat hij hem tilde aan zijn
hart en hem er bijna op verpletterde, hem zoende hartelijk met kroesbaard-mond
de lachend purperen lippen. Maar een plots zware rommelslag daverde, het vuur
viel in bliksems uit Olympos, en Zeus, toornig, donderde:
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- Herakles en Dionyzos! Wat toeft gij zoo lang, en wat snoeft gij tegen elkander op,
de een bulderend met kracht, en de ander, spitsvondig met ironie, wie van u beiden
de wereld verwint en wiens wereldverwinning de meeste beduidt voor uw eigen
glorie en heerlijkheid! Niet anders dan als oude wijven verliest ge in veelheid van
woorden uw kostelijken tijd, en acht gij niet, dat Olympos blaakt van fellen brand,
door de saamgesnoerde brandende eikestammen, die Porfyrion en Alkyoneus met
vereenigde krachten als fakkels slingeren naar onze paleizen toe. Te hulpe,
Dionyzos; te hulpe, Herakles!
Verschrikt om des vaders toornige stem, staakten de halfgoden hunne broederlijke
omhelzing, en zagen zij uit naar den strijd, die tusschen Pallene en Olympos op het
verschrikkelijkst werd gestreden. Want Efialtes, krachtigste aller Giganten, stapelde
bergen op elkaâr, en beklom die, naar Olympos toe, maar op de schitterende
drempels der godenpaleizen verscheen, in glans omhuld, Apolloon, en schoot met
zijn flitsende pijl uit zilverstralenden boog Efialtes het rechteroog uit; Herakles, schoot
te-gelijkertijd den Gigant het linkeroog uit, en blind, tuimelde hij, terwijl zijn misstap
bij misstap de bergstapeling wankelen deed en zijn reuzelijf de neêrdonderende
bergen begroeven. Toen was het of de al versagende goden herademden in
heerlijken moed; want, reuzig in storm, rees Zeus van zijn zetel en trof met zijn
bliksem Porfyrion, die, reeds opgeklommen de bergstapeling, bereikt had Olympos'
goudenen drempel en in onbetembaren lust de goddelijke Hera aangreep. Maar
bliksemgetroffen stortte Porfyrion in het ijle en viel uit duizelende hoogte neêr op
Pallene. Hij viel en viel steeds, en intusschen bestreden de goddelijke strijdbare
maagden, Athene en Artemis, de draakbeenige reuzen Pallas en Gration; heerlijk
van moed, met juichende kreten, vielen de maagden hen beiden aan. Maar een
razernij, plots, bezielde den blijden god Dionyzos en rukkend uit Hermes' handen
den zwiependen agavebloemesteel, stortte hij zich in den strijd en sloeg om zich
rond, in een wijden cirkel van zwieping; de anders zoo blauwe violenoogen puilden
onder zijn blonde, fronsende brauwen, zijn zacht knapegelaat vertrok tot een
grijnzende tronie van kwaadheid en hij sprong rond tusschen de verbaasde Giganten,
en zwiepte en zwiepte zijn steel. Dat gaf rondom hem heen een bescherming, wijden
toovercirkel, dien hij rondom zich duizelde, bezwijmelend vlug voor wie er de oogen

Groot Nederland. Jaargang 1

614
naar richtte, en op de Giganten, ontzet, schoten nu van omhoog de pijlen en bliksems
van Zeus en Apolloon, van omlaag de altijd treffende pijlen van Herakles! En al
dansende steeds in woede, verovering, draaide om zichzelven rond, tolduizelsnel,
de razende god Dionyzos, in den van snelte vertrillerenden cirkel van zijn zwiependen
bloemsteel, tot hij plots ophield en niet horizontaal meer zijn steelduizeling zwiepte
maar ze zweepte in ellips, loodrecht, en toestormde op Olympos' belagers. Hij was
dronken van enthouziasme, de razende god Dionyzos; de gedachte aan Zeus
bezielde hem en hij sloeg met zijn agavestengel, die zwiepte, den Gigant Eurytos
op zijn monstermuil; zoo snel sloeg hij en liet hagelen de slagen, dat Eurytos,
verblind, niet wist hoe zijn ijzeren knots te heffen.... Sneller en sneller sloeg Dionyzos:
het was hem of hij niet zelve sloeg, maar of duizenden in hem sloegen: duizenden
als hijzelve.... Sneller en sneller hief zich, daalde, hief zich, daalde de stengel, tot
eindelijk, bezwijmd, de reus wankelde op zijn drakestaartvoeten en viel hard neêr
op zijn knots, terwijl steeds Dionyzos' slagen hem troffen. Nu lag hij, een weerloos
slachtoffer, en liet zich slaan, en liet zich slaan. Hij bewoog niet meer, hij was dood.
En in Dionyzos' zachte hand scheen tot zwiepend ijzer te harden de steel, want nu
cirkelde hij weêr zijn duizeling snel, horizontaal om zich rond. De aarde verschoof
en beefde, ontzaglijk geweld weêrklonk: Poseidoon, in zeebevende woede, hief het
eiland Kos op beide armen en slingerde het over Polybotes, en Athene, strijdbare
maagd, rukte Pallas, dien zij hield onder de knie, zijn onkwetsbare huid villende van
het reuzelijf, en sloeg die zich met éen kreet om den boezem, ter eigene àlzekere
bescherming. En de pijlen van Apolloon omhoog, en de pijlen van Herakles laag,
flitsten sneller en sneller, of zij beiden, Herakles en Apolloon, bezielden door
Dionyzos' bezieling van snelheid, van duizeling wekkende snelheid.... Een schelle
kreet schalde als een bazuinroep uit de keel van den razenden god Dionyzos en
terwijl vluchtten, dringend, de pijldoorschoten Giganten weg naar het verre Westen
toe, achtervolgde hij ze met zijn zwiependen steel. Nu staakten de goden den strijd,
maar Dionyzos, schel schreeuwende steeds, ijlde, ijlde hen achterna, en geeselde
hun de vreeslijke ruggen.... Schaterde hij, met zijn grijnzende tronie van razernij en
geeselde, geeselde steeds....
De avond viel, en in de duisterende hemelen smeulde als een
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wereldbrand de roode rook nog der godenpaleizen, door Hermes zelve in wateren
gebluscht. Op den gesmolten drempel der goudene poorten lag, in slaap van
vermoeidheid, de blijde god Dionyzos, glimlachend als een kind: zijn hoofd viel hem,
zwaar van slaap, bevallig ter zijde; zijn adem, lieflijk rythme, rees regelmatig de
blanke borst op; in zijn blanke vuist nog omklemde hij een geknakten
agavebloemesteel, maar van strijd scheen hij niets te weten....: terwijl de ontzetting
nog huiverde in der overwinnende goden oogen, sliep hij als na een spel, glimlachte
hij als in een droom van druiven, en hij was zoo heerlijk, en zoo lieftallig, dat alle
goden glimlachten nu, hem naderden een voor een, neêrknielden bij zijn sluimering,
en hem kusten op het voorhoofd. En zelfs vorstelijke Hera, die den zoon van Semele
bij zijn geboorte had willen vernietigen, naderde en knielde neêr, streelde even met
haar vorstinnehand zijn blanke rimpel- en zorglooze voorhoofd, en kuste hem er
op, en Afrodite, lichtend van schoonheid, die met glans alleen haar omkleedde,
fluisterde den slaper in:
- Dionyzos, WAT gij mij ook vraagt.... sta ik toe in zalig geluk!
De nacht donkerde en in de geduisterde hemelen rossigde alleen nog de laatste
walm der uit smook opklarende godenpaleizen. Toen nam Hermes den slaper en
onversaagden god Dionyzos, in beide zijne armen en, hoedwiek en enkelvleugel
bewegende, vloog hij naar de aarde, den boord te-gemoet van de starren
weêrstralende zee. Daar lagen, tot spoedige reize gereed, de smalle triremen en
wiegelden zacht op den sluimerzang van Poseidoon. Vlak aan zee rees het
pijnenbosch uit rotsigen grond omhoog, en in de donkere schaduw sliepen de saters,
menaden, Silenen, de kleine jongens van Pan tusschen de tamme leeuwen en
panthers der in vreugde onverwinlijke thiazos. Geene waakte toen Hermes naderde,
met, in zwaren slaap, Dionyzos in zijn armen. Hij trad dalende neêr op den grond
en aan Ampelos' zijde vlijde hij den god, op een sponde van duizend viooltjes. Dat
geurde in den nacht en trillerde als een lied eentonig, en boven het eentonige lied
trompetterde uit hare hoorntjes kamperfoelie een gedempte fanfare: blijdschap,
omdat Dionyzos terug was gekomen. Er richtte zich even uit de armen van een faun,
een nymf en zag met slapenskleine oogen naar Hermes een oogenblik, sliep dadelijk
weêr in, moê van angst, als zij allen, om het ontzettend geruisch diens dags: Hermes
verdween, en de nacht voltooide in weldadige
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stilte. De golven ruischten sluimerwiegend; de kamperfoelie fanfaarde, nu hooger,
dan lager.... Verder was de rust overal.

X.
- God Dionyzos, onze god, god om wien wij ons scharen! Eere, god Dionyzos,
verwinnaar der vreeswekkende draken-Giganten! Jij versloeg ze alleen, met je
zwiependen agavebloemesteel, dien je knakte op hun krakende ruggen! God
Dionyzos, onze god, god om wien wij ons scharen, is machtiger dan jij Apolloon,
onfeilbare vlammende schutter? Is machtiger dan jij knotszwaaiende Herakles, zijn
machtiger Athene en Artemis, juichende strijdbare maagden....? O, Dionyzos,
machtiger alleen dan jij is Zeus, is Zeus zelve, en nog troffen zijn bliksems niet
steeds de belagers van Olympos en van vorstelijke Hera....! God, om wien wij ons
scharen, rijs op uit sluimering, voer ons over de zee naar de verre morgenlanden,
naar de oostelijke grenzen der wereld, naar de goudene poorten, waaruit Eos treedt,
en wingere langs onze reis de lenige rank met ons mede tot zij de goudene oostelijke
poorten omkrinkelt en het bloed van haar trossen feller doet Eos blozen.... O god,
om wien wij ons scharen, redder der goden, heilbrenger aan hoogen Olympos, voer
ons aan, en wij talmen niet meer! Reeds liggen gereed de vaartuigen, en zijn wij
ongeduldig de riemen te grijpen - Dionyzos, om wien wij ons scharen....!
Zoo wekte, in den al laten morgen, de blijde oproep der saters den sluimerenden
god Dionyzos, en fronsend ontwaakte hij en zag over hem Ampelos buigen heen.
- Lang was ik weg?
- Een nacht, en éen dag, Dionyzos....
- Ampelos.... in den droom zag je mij?
- In Hermes' vlucht, in zijn armen....
- Het ontzettend gerucht drong door tot hier?
- Wij hoorden, ontzet, het gerucht van den krijg; wij zagen de bergen gestapeld
worden, wij zagen Olympos in brand.... Wij klommen op heuvelen rondom, wij
aanzagen den strijd, en wij zagen in vervoering onzen god, Dionyzos.... Tolduizelsnel
zwaaide hij om zichzelven rond, zwiepende den agavebloemesteel, toen hagelden
zijn slagen neêr op de vluchtende Gigantenruggen.... Dionyzos was hun overwinnaar!
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- Ik?
- Dionyzos was hun overwinnaar, onversaagd tot het einde des strijds....
- Toen?
- Was moê Dionyzos en lachte en zeide hij tot Hermes, een kind gelijk: ik wil
slapen....
- En.... ik sliep?
- Hermes voerde je op den drempel der nog in rosse smook walmende
godepaleizen en legde je slapende neêr.... De goden bogen zich over je en kusten
je dankbaar het voorhoofd....
- Zelfs de vorstelijke Hera?
- Zelfs zij!
- Ik herinner mij een droom.... Voor mij verscheen, heerlijk glanzende, stralende
van onvergelijklijke naaktheid, Afrodite, en zij zeide: Dionyzos.... wat je mij ook moge
vragen.... ik sta het je toe in zalig geluk! Ampelos.... zoû ik nog ooit Afrodite vragen
een gunst, die zij in zalig geluk mij toe zoû staan....
- Dionyzos.... de toekomst....
- O, de toekomst, Ampelos, schijnt mij in trossen van druiven en dichte
wingerdlooveren omhuld en ik zie haar nooit door.... Maar vreemd is mijn ziel beroerd
om àlles wat mij wacht in dat dichte toekomstprieel van druiven.... Lange zegeweg,
omrankt met onze welige ranken.... die zelfs de blauwe zee schijnen te overslingeren,
eilanden der archipel over, tot aan de oostelijke poorten van Eos! Zongen zij niet
zoo even, Ampelos, van mijn zege? Maar zeg mij, zal ik altijd triomfeeren? Ampelos,
zal ik nooit worden verslagen? Loeren er mij niet vijanden, die ik niet zie en niet
weet? Zal ik het geluk en de vreugde.... altijd.... kunnen sprenkelen? Langs zoo
langen zegeweg....! O, Ampelos, is het niet, als of juist mijn groote zege mij weifelen
doet op eens.... of ik de eerste frische moed verloor.... Ampelos, wat klinkt in mij
weemoed? Ik zàl niet altijd triomfeeren.... Ik zal éenmaal verslagen worden? O,
Zeus, ik zal éenmaal verslagen worden!
- Dionyzos....!!
- Ik zal éenmaal verslagen worden.... O, Ampelos, nu zoû ik weenen willen in je
armen.... Nu plots voel ik mij zwak en ontmoedigd.... Zie mij aan, ik ben een kind....
Ik heb armen als van een meisje.... Ik voel mij een ziel plots vol van wee-
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moed.... Dat is een neêrslachtigheid, mij o zoo nieuw.... Ampelos.... hoor.... wat
roepen zij?
- .... God Dionyzos, onze god, god om wien wij ons scharen! Eere, god Dionyzos,
verwinnaar der vreeswekkende draken-Giganten! Jij versloeg ze alléen, met je
zwiependen agavebloemesteel, dien je knakte op hun krakende ruggen.... Is
machtiger dan jij Apolloon.... onfeilbare glanzende schutter.... Is machtiger
knotszwaaiende Herakles.... Zijn machtiger....
- O, zij verheerlijken mij in hun morgengejuich, maar zij weten niet, Ampelos, van
den vreemden weemoed en weifeling.... Ampelos.... Ampelos.... moet ik.... IK de
wereld veroveren tot de oostelijke poorten....? O, nu ik sta van mijn bed van viooltjes
op.... nu wankel ik op mijn voeten.... Nu weet ik niet meer.... Nu duizelt het plots om
mij rond.... Nu zwelt mijn hart vòl van weemoed.... En toch zie ik den weg.... de reize
over de zee, het lachende eiland.... het druiveprieel.... zie ik de sterren.... de avond
paarsen.... zeilen aan den schemerenden zee-einder.... blank, zie ik blank een
vrouw....! Een vrouw....! Ampelos.... zoû zij mij beminnen? Ampelos, nu weet ik niet
meer!! O, de vreugde der eerste dagen! O, de onversaagdheid van toen! O, de
weemoed van nu! De weifeling en de neêrslachtigheid.... Ampelos, word ik laf....
Word IK laf, ik Dionyzos.... Ampelos, sprenkel mij vreugde.... Vul mij een volle
schaal.... Hier, pers ze uit, o zwelg met mij dezen reuzetros.... Tros, o zware tros,
stroom uit in mijn omhelzing! Zware tros, lig zwaar als een wellust op mijn mond,
waar nauwelijks mijn armen je beuren kunnen.... O, nu wankel ik onder je, tros!
Ampelos, bied mij een vòlle schaal. Zwelgen wij beiden tros en schaal, zwelgen wij
samen, o vriend, o vriend, die mij den eersten wijnstok boodt.... o vriend, die hem
plantte met mij.... Is het de dag der reize? O, neen, laat het nog niet de dag der
reize zijn, maar laat het een dag zijn van lóuter vreugde.... Het gelooverte is zoo
dicht, dat het hier, daar en elders als nacht is, in de aromen der duizend viooltjes,
in den suikergeur der duizend accacia's, en de hoornfanfaretjes der kamperfoelies!
Lieve gezellen van Dionyzos, komt allen, komt allen hierheen! Feest nu blijde het
uitgelaten festijn tot afscheid van deze streken, die wij ons wonnen en waarover wij
heerschen. Silenen, waardige knikkebollers, danst rondom ons en lacht-uit het leven!
Blijde faunen, danst
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regelmatig den maat, maar, o saters, zwiert en zwelgt onmatig, àl het purperen en
blanke genot, dat ik geef!
En, de reize uitgesteld, de waggelende vaartuigen wiegelende op de aan- en
wegspoelende golven van komenden vloed, was een enkele wenk van den blijden
god Dionyzos voldoende, om de nymfen zich met versche trossen de slapen te
doen vertuiten, de menaden in de duisternis van het woud te doen wegijlen met
zwaaiende thyrs, en Dionyzos, in druiverazernij, bood ze zelve de zwellende trossen,
in de razende orgie, die begon.... Zelve voerde hij de lange rij aan, en sleepte hij,
hand aan hand, de lange ronde over de bosschige heuvelen: de reeën vluchtten
over de zonnige dalen voort, en verdwenen in de dan bijna zwarte schaduw, maar
de menaden achtervolgden de reeën in vurige jacht en het woud weêrklonk van
haar schriklijke kreten. Brullende naar alle zijden stoven de panthers en leeuwen,
en de dronken saters omringden de huizen der stervelingen, de hutten der
landbouwers, en sleepten die meê, willig of onwillig. Wee, wie niet aanstonds
Dionyzos gewonnen zich gaf; wreed waren de saters, al wie hun verheerlijkten god
weêrstond en zij sloegen met thyrs en agavesteel oude en jonge mannen op ijlende
vlucht, zoo dat zij Dionyzos vloekten; maar zij sleepten meê matronen en maagden
in het diepste middagduister der wouden.... Hijzelve, de god, vergeten zijn weemoed,
hem zoo nieuw en zoo vreemd en zoo angstig, slingerde aan zijn hand,
voorttrekkende, de dolle rij en de ronde, en opdat niet de levende ketting verbroken
zoû worden, had hij een lange wingerdboei om allen heen laten kluisteren, zoo dat
niet éen nymf, niet éen faun, niet éen menade meer uit kon wijken.... Wankelde zij,
of viel hij, meê moesten beiden.... opstaan, zoo zij vermochten.... anders gesleept
over de dalen en heuvelen, getrapt door de achter hen komenden, dan eindelijk
zich weêr heffende op, in den druivewingerd, voort! Omdat de weligende druif meê
met hen ijlde, rondom hunne leden zelve, éen festoen met hen allen, zwelgden zij
zonder staken, met éen hand elkander vast houdende, met de andere plukkende
den tros en dien drukkende.... Hunne kreten scandeerden schel en verscheurden
de middaglucht. Vogelen vlogen verschrikt alom.... Hamadryaden dier heuvelende
bosschen en niet wetende nog van Dionyzos, werden gevangen in éen oogwenk,
omkluisterd in druiven en meêgesleept. Toen Dionyzos ontmoette Ampelos, hij, de
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Faun aan het hoofd van een zelfde levend festoen als het zijne, kreet hij juichend
op, en de festoenen slingerden zich in elkaâr, menaden, faunen en saters, en er
tusschen de Panszonen, en er tusschen vooral de reuzige druiven. Nu rukten uit
elkaâr zich de levende festoenen, en iedere ontmoeting was onverwachts. Op het
wildst, in het midden diens zonnigen dags, slingerden de verbroken levende schakels
zich hier en daar en naar alle zijden en verdwenen, in razende dronkenschap van
druivebedwelming en liefde.... Toen de schemering viel, zwierven op de hoogere
heuvels, tegen den glans der zon ondergaand, waarin verwaasden de verdere
violette bergen, de razendsten, niet meer aan de hand zich houdend, alleen, op
zwierenden pas, het beestevel verliezende of verloren, struikelend in de eigen boeien
van ranken, de oogen puilende in vervoering, niets meer wetende dan de eigen
razernij en de razernij Dionyzos'! Den mond schuimende, riepen zij zijn naam, riepen
zij zijn vele namen. Zij zagen de zon, die zonk aan den einder der zee, zwelgen in
het stroomend bloed van Dionyzos' druiven. Zij zagen den hemel gekleurd van dat
bloed en dien wellust; zij zagen de zee er van golven, van wellust en van druivebloed
beide. Zij liepen de heuvelen af en stortten zich in de zee. Zij verdronken of klampten
zich vast aan de waggelende schepen, wiegelend.
In den nacht, om het reuzige mengvat Hefaistos', zwierden de rijen heuvel op,
heuvel af. Anderen waren heel ver weg gedwaald, tot op de sneeuwruggen der
hoogste bergen. Geene druiven meer, vielen zij in de sneeuw, bezwijmeld. In den
morgen schrikten zij op van het geschal der lange fluiten der faunen. Aan den boord
van de zee verzamelde zich het leger der vreugde. Dionyzos' vaartuig reeds stak
in zee, de masten blijde omwingerd. Honderde vaartuigen omstuwden het zijne al.
Brullend de panthers en leeuwen, brieschend de tijgerkatten, werden onwillig zij
ingescheept door de faunen en zonen van Pan. Elk vaartuig, dat stak in zee,
omwingerde zijn masten op Dionyzos' bevel. Over de zee dansten blijmoedig de
roeierende triremen weg, regelmatig het ruischende rythme der spanen lang en
slank, en zij schenen zwemmende monsters met looverenden rug en met pooten
zeer vele.
Dionyzos stond lachend, zijn arm om den mast geslagen. Zwaar zwollen de
trossen langs voor- en langs achtersteven, en festoenden zijn vaartuig langs. Hij
lachte, maar weemoed troebelde vocht in
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zijn violenoogen. Nu verliet hij àl zijn overwonnen landen, en trok hij het morgenland
te-gemoet. Waarom, dan in zijn ziel, gevoelde hij twijfel en weifeling? Hij lachte,
turende naar de bosschige boorden, de heuvelige landen, die zich trokken van hem
terug.... Hij lachte: Poseidoon was hem gunstig geneigd, en Aiolos, op Zeus' bevel,
blies de weinige wolken weg.... Voorspoedig zoû de zeereize zijn der duizend
triremen Dionyzos'! De tritonen doken juichende op en bereden hun dolfijnen, die
spoten, en de okeaniden, om Dionyzos' vaartuig, dansten de blanke ronde. De god
zelve wierp haar druiven toe, en zij omrankten zich met het nieuwe genot. Overal
uit de golven doken de kinderen van Poseidoon op, en de wijde zee was blijde
bevolkt om Dionyzos' overwinnende reize, die zwierde met éen geslingerd
druivefestoen, de zee, de verre zee over. Zang en schulpgeschal klonk overal over
de blauwgroenig bewegelijke vlakte, maar even geschuimd met regenbogenenden
kam.
Later, voor de brandende hitte op het water, weligden voller tot reuzeprieelen de
wingerden van voorsteven naar hoogeren mast tot achtersteven toe, en voorspoedige
wind blies bol het blanke vleugelgelijke zeil, flappende. Lustig lagen de nymfen en
menaden en zongen en sloegen de cymbels, nu rustig èn panther èn leeuw
sluimerden aan hare voeten, en de saters, gelijkmatig, roeiden de riemen vroolijk.
In het aanblakeren van het midden des dags, ontvolkte de zee en de wind vlijde
zich en vele bokspootige roeiers lieten de spanen los, en grepen boven zich de volle
trossen.
Maar over de leêgere zee aangaloppeerend op zeepaard, tweebeenig, het achterlijf
vereindigend in visschige staart, waarmede het stuurde zijn met steigerende voorhoef
trappelende vaart, zag Dionyzos, sluieromwuifd, de zilvervoetige Thetis....
- Dochter van Nereus! riep hij. O blijdschap des oceaans en lach van de zee, zeg
mij, gij, heerscheres der zilte bewegelijke wateren, waarover ik wiegel in wellust van
reize mij nieuw, zeg mij welk oord zal ik kiezen ter noodige middagruste. Richt ik
naar het Oosten mijn koers, tref ik dan niet op mijn weg nieuwe eilanden lieflijk, die
liggen als bosschige en als bloemige bedden her en der, ons lokkend tot rust?
- O, blijde god van de vreugde! antwoordde hem zilvervoetige Thetis; laat over
aan den zwakkeren wind waar hij henen drijft je omwingerde schepen, want lieflijk
zijn àlle mijn eilanden, en voorkeur kan ik niet noemen....
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En blijde Dionyzos te hebben gezien, dreef zij haar zeepaard te duiken terug, naar
de koralen paleizen.
- Dàn laat sleepen in het water de riemen, o saters, en drijven in den steeds
zwakkeren wind onze vaartuigen, waarheen zij mogen....
Loom lieten de saters de spanen los, en zij dronken de druif, en sluimerden van
middagweelde, en Dionyzos, vertrouwende ook, sluimerde in.
Maar Zeus, de reize beschouwende van zijn lievelingszoon Dionyzos, riep tot den
windgod Zefyros:
- Zuidwestelijke wind, lieflijke zwever, blaas-op je lachende wangen en luw met
je adem nu langzaam, zoo dat het hem nauwelijks store den slaap, langs de
druive-omwingerde schepen van mijn blijden zoon Dionyzos; blaas-op de wangen
en blaas-uit nauw merkbare stuwkracht, zoodat de druivetriremen drijven zacht weg
in de richting van het groenende eiland, dat ginds aan de kim laurier- en
oleanderbosschage geurig doet wemelen met éen lange streep van lokkende
schaduw.... Zuidwestelijke wind, liefllijke zwever, stuw, - maar Dionyzos onmerkbaar
latend het noodlot, dat ik voltrek - de reize mijns zoons naar Naxos, opdat de
omwingerde schepen troost brengen aan wie de zwartzeilige schepen achter zullen
laten in namelooze smart....
En aanstonds, gehoorzaam, ontwaakte Zefyros, wijd-uit gevleugeld en dreef op
zijn nog loomende vlucht heen naar de zee, waar wèg dobberden Dionyzos'
druivetriremen, en hij blies, de bolwangige windgod, zacht luwende zoele bries: hij
verzamelde met zijn adem, blazende hier en blazende daar, de vaartuigen,
wiegelende weg van elkaâr; en zóo zacht, dat hij noch stoorde Dionyzos' slaap,
noch die der roeiensmoede saters, stuurde hij de omwingerde vaartuigen in de
richting van het groenende eiland....

XI.
- Zusters, o Nereïden, ringt u rond, witte reie rondom het Eiland, dat drijft, oleander-,
laurierbosschage op de nauwelijks schuimig gekamde zee. Thetis ben ik, die u
roept!
- Thetis, roept gij mij op uit de golven? Zeg mij, waarom klonk tot de diepte uw
stem mij toe, wekkende mij uit watergewiegelde rust? Ik ben het zelve,
Wiegeling-der-Zee, die u vraagt....
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- Zusters, o Nereïden, àl reikt mij de hand Wiegeling-der-Zee: duikt op uit de al
schemerig getinte wateren! Thetis ben ik, die u roept....
- Wiegeling-der-Zee, ik, en Thetis, zijn wij het beiden, die roepen: duikt op!
- Thetis en Wiegeling-der-Zee, roept ge mij op uit de golven? Zeg mij, waarom
klonk tot de verre verte uw stem mij toe, mij, Blauwte-der-Zee, die nu aanzwem....?
- Zusters, o Nereïden, Wiegeling-der-Zee en Blauwte-der-Zee en Thetis reiken
elkaâr al de handen....: duikt op, en zwemt aan van verre en ringt u rond, witte reie,
rondom het Eiland....
- Thetis en Wiegeling-der-Zee, en Blauwte-der-Zee, wat roept gij mij aan te snellen,
mij, Heffende-Golfslag-bij-rijzenden-vloed....
- Zusters, o Nereïden, al reiken de hand wij elkaâr, Wiegeling-der-Zee, en
Blauwte-der-Zee en krachtig Heffende-Gofslag-bij-rijzenden-vloed en Thetis....
Andere zusters, duikt op, en reit om het Eiland de ronde!
- O, Golfslag-bij-rijzenden-vloed, o Blauwte-der-Zee, Wiegeling-der-Zee, o Thetis,
wat roept gij mij toch, mij loome, deinende Ebbe-der-mattere-wateren....
- Kom vlugger, o loome Ebbe-der-mattere-wateren....
- Hier bied ik u mijn handen twee....
- Zusters, o Nereïden, hoort! Ik, Loome-Ebbe-der-mattere-wateren, ik,
Heffende-Golfslag-bij-rijzenden-vloed, ik Blauwte-der-Zee, ik, Wiegeling-der-Zee,
ik Thetis.... wij roepen u op, ringt nu rondom het Eiland de ronde wit....
- O, Nereïden, o Zusters, wat roept gij ons allen nu op....? Wij duiken op en
zwemmen aan, wij allen op uw aller roep....: ik, Rozige-Kus-van-Eos; ik
Gouden-geschubde-van-Helios; ik Selenezilvergetinte; ik, Stormende-Booze; ik,
Vereffenende; ik, Wachtster-aan-de-Oostelijke -; ik Wachtster-aan-de-Westelijke
Poort....
- O, Nereïden, o Zusters, ik zilverblanke Amfitrite, gemalin Poseidoons, Nereïde
als gij allen, vorstelijke dochter van Nereus, wat roept gij mij op, in uw dansende
reie?
- Zilverblanke vorstinne der wateren, ik, Thetis ben het, die u roept....
- Ook ik, Wiegeling-der-Zee!
- En wij allen, Heffende-Golfslag.... en Deinende-Ebbe....
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Rozige-Kus-van-Eos.... Helios-schubbe.... en Manezilveren.... Stormende-Booze,
Effenende.... wij beiden: Portiersters-der-Kimmen....
- Kom in ons midden, zilverblanke gemalin Poseidoons.... spring af van uw
zeepaard....
- Hier ben ik en dans gaarne met u in den komenden nacht de heel witte reie.....
- Thetis, roepen wij de tritonen niet hier, opdat zij de geluidruischende schulpen
blazen?
- Zusters, neen, roepen wij de tritonen niet hier; te schel zijn de geluidruischende
schulpen, want op het Eiland rust Eéne, die slaapt, en niet mogen wij het zijn, die
haar wekken uit nog onwetenden sluimer.... Laat ons elkaâr ook met halve stemmen
toeroepen, nu wij de groote reie uitslingeren rondom het Eiland.
- Wiegeling-der-Zee, ik, laat ik ze nauwelijks wiegelen.
- Blauwte-der-Zee, demp ik mijn azuur.
- Golfslag ik, leg ik mij glad, en mijn groene haren drijven wijd-uit....
- Ik, Ebbe, lig in uw armen, o Golfslag.... en mijn groene haren mengen zich met
de uwen....
- Zusters, o Nereïden.... nu schakelen wij ons om het Eiland.... Hand aan hand,
hand aan hand, rijzende tot de knie uit het water op.... Zie, ik, Thetis, heb zilveren
voeten.... Zie, als ik dans, glanzen zij....
- Ik ben rozig van Eos nòg....
- Ik, Helios-schubbe, om niet fèl te schitteren, zal verbleeken mijn gouden gloed
doen.
- Ik, zeg Thetis, Selene-zilvergetinte, màg wel opglanzen.... langzamerhand?
- Gij, stormende Booze, danst te woest.... Portiersters, zijn de poorten gesloten?
- Ja, o vorstelijke Amfitrite.... wij sloten de oostelijke en westelijke poort van de
zeekim en verborgen de sleutels....
- Nu leid ik, Thetis, de ronde.... Hooger de armen, en lager! Luchtige zwiering,
blankende reie rondom het Eiland: hooger de armen en lager! Den zilveren voet uit
het water en verder met dansenden tred! Hooger de armen en lager! Mistige sluiers,
wemelt en nevelt rondom ons heen, voor zoo ver bijna
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ingesluimerde Zefyros je nog speelsch weet omhoog te blazen. Hooger de armen
en lager! Rondom het Eiland, langzaam.
- Thetis, wie is het, die sluimert den zee- en luchtglorieenden nacht in, tusschen
de zwaar geurende oleanders?
- Hooger de armen en lager.... Haar, die er sluimert, verliet de trouwelooze schipper
der zwarte zeilen.... Stil, stoor haar rust niet.... Morgen, helaas, zal zij weten. Hooger
de armen en lager....
- De schipper der zwarte zeilen, die ginds schaduwen als donkere wolken?
- De schipper dier zwarte zeilen daarginds. Hooger de armen en lager! Laat haar
niet weten vóór dat zij moet.
- Is smart aan de slaapster voorbereid?
- Hooger de armen en lager! Zeker, zal smart haar treffen.
- En troost zal haar sprenkelen wie?
- Zuster, dwing MIJ niet het Noodlot te weten. Schuilt het in mijn mistigen sluier
soms....? Ik weet niet het Noodlot der slaapster: ik dàns alleen: hooger de armen
en lager....
- Thetis, mogen de slaapster wij zien?
- Staken wij dàn even den dans. Vorstelijke Amfitrite, wilt ge de slaapster zien?
Nader dan zacht.... Nereïden, o Zusters, stapt geruischloos de wateren uit.... Hier,
glijden wij langs de laurieren.... Zoo, omringen wij haar zodesponde.... Zij slaapt!
- Thetis....
- Demp nog meer uw stem....
- Thetis.... is zij Afrodite....?
- Neen....!
- Ja, Thetis, zij is Afrodite.... die sluimerde-in te Naxos.... en wat geeft zij om
schippers van zwarte zeilen?
- Neen, zuster, zij is niet Afrodite.
- Zij is Afrodite, zij is Afrodite.... Amfitrite, is zij niet Afrodite?
- Neen zuster, zij is niet Afrodite.
- Wie is zij....?
- Wie is zij dan?
- Wie is zij dan, zoo blank? Zie, hoe schoon zij er ligt, de sluimerende vrouwe....
In zilveren lijnen teekent zich haar blanke lijf....
- Op het donkerende groen van de zode....
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- Hare naaktheid is éen zilveren glans!
- Haar glimlach is éen glorie!
- Zij droomt van den schipper, dien zij bemint....
- Van den schipper der zwarte zeilen?
- Zij glimlacht van liefde gelukkig!
- Maar weet niet de smart, die haar wacht!
- O, Eros, hoe zal zij ontwaken!
- Zusters stil, dempt uwe stemmen.... Hare naaktheid is éen zilveren glans.
- Hare glimlach is éen glorie!
- Hare haren in maneschijn zijn als goudene schijn....
- Zij ligt zilver in hare goudene haren!
- Hare armen buigen zwanehalsslank om haar hoofd!
- Haar lijf is een urne van zaligheid!
- Wiegelen hare borsten niet als blanke golven?
- Is haar schoot niet een weeldegeheim?
- Hare beenen strengelen weg, zich verslankend....
- Naar twee voeten, lelies gestrengeld in éen.
- Zoo hare oogscheelen zij opsloeg?
- Sterren zouden plots flonkeren onder donkeren boog.
- Maar haar lippen zijn een koràlen boog!
- Is zij dan niet Afrodite?
- Ja, zuster, zij is Afrodite!
- Neen, zuster, zij is het niet.
- Vorstelijke Amfritite.... is nòg schooner de goudene Afrodite?
- Ja zuster, die is nòg schooner....
- Toch is de slaapster zóo schoon!
- Wentelt de nacht al om?
- Hare naaktheid is éen zilveren glans!
- Hare glimlach is éen glorie!
- Zusters, ik, Thetis, leid u terug.... Portierster-der-Oostelijke-Kimpoort, hoort gij
niet Eos al roepen?
- Ik ga, zuster....
- Glijden wij zacht langs de laurieren.... Dempt nog uw tred en uw stem. Het IS
niet aan ons haar te wekken. Noodlot zelve wekke haar dra....
- Helaas....!
- Ver van haar zal zijn die schipper der zwarte zeilen!
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- Helaas....!
- Blauwte-der-Zee ik..... Wiegeling-der-Zee ik, Thetis.... zwem ik.... duik ik terug.
- Zusters vaarwel; vorstelijke Amfitrite, vaarwel.... De oostelijke kimpoort is al
geopend.
- Dáar is roosvingerige Eos!
- Verijlen onze mistige sluiers....!
- Zichtbaar zijn nog de zeilen....
- Zusters, vaarwel!
- Helaas, de heerlijke slaapster!
- Is zij dan NIET Afrodite?
- Neen zuster, dát is zij niet!
- Helaas!
- Daar is Eos....
- Helaas.... De heerlijke Slaapster!!

XII.
Nauwelijks waren langs de laurieren en geurende oleanders weggegleden de
nieuwsgierige Nereïden, of Ariadne sloeg de oogen op. De eerste glanzingen van
den nieuwen morgen parelden aan den oostelijken hemel en de ontslotene poort
schitterde van breede kieren goud. De dauw over bladeren en bloemen baadde in
kristallige frischte Naxos en geheel het eiland ontwaakte: boomen en struiken
ontwaakten, vogelen ontwaakten en Ariadne ontwaakte. Eene der Nereïden, die
haar vochtigen sluier vergeten had aan het strand, trok ongemerkt, met alleen hand
en arm uit het water, dien tot zich terug in de diepte.... Ariadne bemerkte het niet.
Zij had de oogen opgeslagen maar zich verder nog niet bewogen, en zij lag roerloos,
zilverglanzende wit, de beide armen zwanehalsslank om het hoofd, in den
oplichtenden glans der haren. Haar glimlach was één glorie, maar gloriën waren
ook hare nu opengeslagen oogen. Zij waren als lichtende chrysoprazen, groen van
de kleur eener zee, waaronder diepgouden zand zich zoû strekken: door den
lichtenden glans korrelde diepte van heel fijn zand, goud. Het gaf aan haar blik een
weemoed en verlangen, een mysterie en een droom. Nu glimlachte zij, maar hare
oogen weemoedigden en verlangden en uit hen droomde het mysterie, hoog weg
naar de hooge hemelen,
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die boven haar rozigden van morgenlucht tusschen het prieel van laurier, oleander.
Heel langzaam hief een arm zij hooger, loom, en liet dien vallen langs hare
welvende heup, de hand schaduwende over hare vrouwelijkheid, als was zij verlegen
voor de komende zon. Maar verder bleef roerloos zij op hare mollige zodesponde
liggen, liggen als een vrouw van liefde. In de herinnering der liefde donkerden hare
chrysoprazen-oogen onder kwijnend neêrvallende krulling der pinkers en hare
glimlach stierf weg in smachting langs iets van smartelijkheid om haar mond.
Zij droomde, zij droomde na.... Het bleef om haar heen stil, geluidloos, nauwelijks
wat wind in twijgen, of vogelgetjilp tusschen bloemen. Twee kapellen fladderden
langs haar om en hare droomerige oogen volgden ze, lachende weêr. Nu echter
hoorde zij de stilte en ze verbaasde haar lichtjes, omdat de stilte wel scheen
volkomen. Zij riep:
- Thezeus!
Geene stem antwoordde haar, alleen tjilpten de vogelen hooger.
Nu richtte zij even zich op, en de zilveren lijnen, die hare naaktheid trokken,
verbroken geheel na haar eerste ontwaken: hare welvende heup parelmoêrde in
het vochtige morgenlicht, en daar zij het hoofd hief, blondde er schaduw over haar
boezem en schoot, maar hare voeten schitterden op.
- Thezeus?? riep zij nog eens en haar roep vraagde.
Geen stem antwoordde haar, alleen tjilpten scheller de vogelen.
Toen wendde zij een weinig zich om en strekte zich op het andere been. Zij
glimlachte zacht en murmelde:
- Hij antwoordt mij niet....! Vroeg is hij zeker ontwaakt vóór nog de violette nacht
verwelkte en verliet hij heel zacht mijn zijde, zich los windende uit mijn verliefden
arm. Hij rees op, uitgerust, en hij heeft even naar mijn sluimeren getuurd, en toen
is hij gegaan, zacht dempende den tred van zijn heldenvoet door het lagere hout
naar het strand toe, en hij heeft er in de nog nachtelijke koelte gebaad zijn heerlijke
leden! Het water heeft hem omhelsd overal en overal, zoo als ik hem zelve omhelsde
en naijverig zoû ik van de zee zijn, zoo ik niet wist, dat MIJ Thezeus eindelijk minde.
Thezeus....!? Hij antwoordt mij niet.... Denkende mij nog in sluimering, rust hij uit in
het zand en ziet hij uit naar de rijzende zon. Dit is de nieuwe dag! Dit is de nieuwe
morgen!
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Straks hergaan wij aan boord en zullen de zwarte zeilen zwellen en zal richten de
vloot van mijn held koers naar het schitterend Athene! Dit is de nieuwe dag! Dit is
de nieuwe morgen! O, niet vergeten zal ik Thezeus, mijn held, te herinneren, zoodra
in zee, wisselen te doen de somber zwarte zeilen, onder wier schaduw ik zelfs
huiverde in de armen van hem, dien ik liefheb - voor de heldere blanke zeilen, die
aan zijn vader Aigeus, ginds, spiedende uit naar den zoon, zullen kondigen de blijde
komst van den held, van Athene's held, van mijn held! Held, mijn held, liefde van
mijn lippen en van mijn armen, lust van mijn lust en wellust, o, van mijn wellust, ik
strek mijn armen naar je uit.... Thezeus....? Hij antwoordt niet.... Hij dwaalt gewis
met de dappere gezellen langs de boorden van Naxos, zoekend de veilige richting
vóor de vaart over de altijd vreesverwekkende zee! O, de sombere zwarte zeilen!
Hoe ik, durende de vaart, voelde zwart voorgevoel zinken neêr op mijn ziel langs
hun sombere flappering af! Vleugels van onheilvogels! O, zwarte zeilen, weldra
verwisselt u Thezeus voor blijde, heldere en blanke zeilen! Waar of hij toeven mag
met de gezellen.... Stil rondom mij heen parelt de morgen! Hoe stil! Hoe eenzaam
voel ik mij hier in dit oleander- en laurierprieel, dat de vogelen alleen bezielen. Hoe
stil! Thezeus....!? Hij antwoordt mij niet! Laat ik, nu hij nog afwezig is, mij baden in
de spoelende zee.... Eiland van heerlijkheid! O, nacht van geluk, dat mij doorvloeide
in je schaduw, o laurieren! O, blijde mossige sponde, waar ik gloeide onder zijn
liefde!
Zij stond op en hare beweging was een glanzen van blanke en van zilveren lijnen,
en langzaam liep, langs de heesters hoog, zij naar de zee, die al blauw zich strekte.
En zij rekte naar de zee haar armen.
- O, Zee, waarover mij voer in zijn schip de held weg van mijn land, o Zee! O,
zalige zee, die wiegelde mijn eerste geluk, hoe zegent mijn dankbaarheid je, zee!
Poseidoon, hater van mijn geslacht, o heb dank, dat geen stormen bliezen in de al
zoo sombere zwarte zeilen! Eerste angst van de vlucht, o angst op de altijd
vreesverwekkende zee, in de armen van mijn held! O, mijn maagdelijke angst! O,
angsten.... herinneringen, hoe ver zijt ge al terug geweken uit Ariadne's leven! O
angsten.... herinneringen, hoe komt gij plots zoo terug? Is het omdat eenzaam dit
morgenuur is, en mijn held toeft, ik weet niet waar?
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Hij kwam, hij kwam somber en heerlijk, hij kwam als een sombere en heerlijke god;
zijn zwarte zeilen zwollen aan van de verte, en een razende stormwind bolde hen
vol, en flapperde en.... hij kwam: hij landde als een overwinnaar en niet als een
offerling, maar hij landde somber en fronsend en heerlijk toch, in de rouwschaduw
van zijn zeilen. Hij landde: zij waren zeven, sombere jongelingen, en tusschen hen
gingen weenend zeven teedere maagden, zij allen offerlingen aan mijn vreeslijken
halfbroêr! Kreta, Kreta, hoe heb ik van mijn teêrste jeugd af hooren vreesverwekkend
brullen over u uit, domp uit ondoordringbaar geheim van Daedalos' Labyrinth, het
Geloei, het vreesverwekkend Geloei! O, herinneringen, o herinneringen, wat bestormt
gij mij zoo vreemd in dezen pareligen morgen!? Geloei, vreesverwekkend Geloei,
ik heb het àltijd gehoord! Nòg huivert het in mijn ooren! Ik groeide, kind, onder den
donder van het Geloei! Ik bloeide, maagd, in de verschrikking van het Geloei! Somber
beheerschte het Kreta, als de stem van het Noodlot zelve! Pazifaë, ongelukkige
moeder, wat verdwaalden uw geest, uw zinnen tot ontzettende liefdebegeerte!
Afrodite, waarom àltijd die wraakzucht over mijn ongelukkig geslacht!? Over mijn
ongelukkige moeder....? Wreede schakeling der Noodlottigheden! Minos, mijn
vorstelijke vader, gij badt Poseidoon om een wonder, ten einde uw koningsrecht te
bewijzen....: de heerlijke Stier rees op uit de golven, blank in zijn mannelijke pracht
van goddelijk Beest, schoon als een wilde verrukking razende, rennende over Kreta
met de ongebreideldheid van een edelen held. O Minos, mijn vorstelijke vader, zóo
heerlijk scheen u den Stier, dat ge hem NIET offerde aan Poseidoon, maar hem liet
weligen onder uwe runderen, opdat hij de vorstelijke kudde veredelen zoû! Toorn
van Poseidoon, en o eeuwige wraakzucht der Onverzoenlijke! Afrodite, zult ge nooit
het geslacht van Helios dan vergeven? Zult ge nooit vergeven aan het geslacht van
den Vèrziener, dat hij u zag in Ares' armen, en het verried aan den kreupelen gemaal,
die u beiden, slapend in liefde, ving in zijn kunstig net? Afrodite, heb ook IK van u
te vreezen? Rilling loopt mij de leden over, nu ik vrees voor u, Onverzoenlijke!
Waarom al die angst, alle deze herinnering op dezen pareligen morgen? Thezeus....?!
Waar is hij? Waar toeft hij....? O, hij kwam als een held, hij landde als een held, en
hij was een offerling als zij allen.... Ik zag hem! Afrodite, gij bezielt ons allen! Gij
bezielde
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mijn ongelukkige moeder vreeslijk!! Zij zag den Stier, als ik Thezeus zag! Zij.... zij....
beminde den Stier! O, zij beminde het goddelijke Beest! Zij rekte, verliefd, naar hem
de armen uit, maar hij zag haar niet, en dartelde tusschen de runderen! O, haar
ijverzucht op die vorstelijke kudde! Zij zag den Stier als ik Thezeus zag! Zij beminde
den Stier....! Het gelukte haar, zich hem om den breeden hals te werpen en hij rende
razende met haar voort: zij hing aan zijn hals! Haar heete zoenen brandden op zijn
muil! Zijn dolle oogen van goud bliksemden, want hij begreep niet en wierp haar
van zich....! O, mijn ongelukkige moeder! O, Onverzoenlijke, Onverzoenlijke! Gewond
lag zij neêr in de weide, bloedend sleepte zij zich naar het paleis. Hare maagden
wieschen haar, en zij steunde, meer van verlangen dan van pijn.... Zij zag den Stier,
als ik Thezeus zag! Zij beminde, beminde den Stier! Zij liep rond het paleis,
handenwringende, zij dwaalde in den nacht, klagende. Zij juichte, zij snikte, en zij
liep, en zij dwaalde, zij wist niet wat, waarheen, en waarom.... Daedalos kwam haar
te hulp! Daedalos herschiep haar in de Koe! O, het wonderwerk van menschenhand,
vrouwelijk edel de koevorm als mannelijk goddelijk de Stier blank zelve was:
Daedalos herschiep haar in de prachtige Koe! Zij loeide verliefd den Stier tegen!
Goden, de Stier begreep! Afrodite, hij beminde haar! Onverzoenlijke, zijt gij nooit
verzoend! O, zal uw wraak mij eenmaal óok treffen!? Hoe heb ik gehuiverd in de
schaduw der sombere zeilen. Helaas, mijn ongelukkige moeder! Al mijn herinneren,
dezen blijden morgen, smartelijkt om U rond! Waarom?! Thezeus....!! Waar toeft
hij....! Hij kwam, hij landde als een overwinnaar.... en toch, toen hij over Kreta hoorde
dof donderen het onderlabyrinthsche Geloei, vreeswekkend.... toen verbleekte hij!
Ik zag hem verbleeken! O, ik zag hem! Ik had hem lief! Mijn hart klopte ontstuimig!
Maagd, bloosde ik, en verlangde ik! Afrodite, ik voelde u over mij, in mij: het was of
gij mij toefluisterde: werp u aan zijn hals, als Pazifaë zich wierp om den blank
plooienden stierennek! Onverzoenlijke, Ariadne beheerschte zich.... maar zij vluchtte
van daar! Het Geloei donderde.... de Noodlotsstem van mijn halfbroeder, het Monster!
Hij wachtte in het Labyrinth, dat Daedalos hem gebouwd had. Het Monster! O, mijn
ongelukkige moeder: het Monster, haar vreeslijke zoon! De zoon van den Stier!!
Het Monster! In zijn geloei ben ik gegroeid en gebloeid!
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Het Monster! Eéns heb ik hem gezien: smartelijke nieuwsgierigheid drong mij en ik
volgde het smalle vaartuig, dat de veertien offerlingen, - Athene's schatting - bracht
tot den Minotauros. Hij loeide! Hij hoorde de riemen klapperen in de zwarte wateren.
Mijn voedster en ik volgden in kleine boot.... Nieuwsgierigheid dreef mij.... Het
Monster! O, verschrikking, o afschuw, o afschuw! Op het smalle vaartuig,
bloemenomkranst, stonden bleek de zeven jongelingen, bloemenomkranst.... Zij
bewogen niet, maar stil in zich beweenden zij hun jonge leven. Maar de maagden,
de zeven maagden! Zij weenden, zij snikten.... o zij stierven alreê van afschuw....
Het Monster! Eene lag er half over boord, in zwijm, als een bloem geknakt.... het
hoofd voorover.... Heure haren sleepten.... de bloemen vielen er uit.... De roeiers,
beiden, bleek, bewogen de spanen traag. Maar het Monster.... het Monster loeide....
Ik was bang, ik wilde terug.... en toch, toch wilde ik hèm zien! En ik zàg hem: hij
wachtte af!! O Monster, o Monster, o afschuw....! Broêr, half broêr, zoon van den
Stier, zoon van Pazifaë, kleinzoon, kleinzoon van Helios!!! Afrodite, o Onverzoenlijke!
Ik zag hem: hij lag half, zijn harige manneleden waren een afschuw van
monsterlijkheid: manneleden waren zij dierlijk: een dierlijke borst breed, harig;
dierlijke dijen, dierlijke beenen, en voeten dierlijk, en hij lag half en zat half, en zijn
stieregezicht was menschelijk, was vreeselijk menschelijk: het was of hij loeiende
spreken zoû gaan, zijn oogen zagen als menschenoogen: hij had den blik van
Pazifaë!!! O afschuw, o afschuw, hij wachtte af.... Toen viel ik bezwijmd in de boot
terug, in de armen van voedster: de roeier roeide terug.... Ik had mijn halfbroêr
gezien! Ik hoorde niet meer het geloei en de schreeuwende kreten der slachtoffers!
Kreta, Kreta, toen ik ontwaakte, toèn, hoòrde ik beide, loeien en schreeuwen, gulzig
en radeloos, als een ontzetting van geluid over u, Kreta! O, verschrikkelijk Eiland!
Wat komen àl deze herinneringen terug op dit gelukzalige Eiland...? Is het omdat
ik alleen ben? Zoo eenzaam is de morgen.... De vogels tjilpen niet meer....
Thezeus....!? Hij toeft te lang.... Ik zag hem, ik zag hem landen.... Ik herinnerde mij
wat ik gezien had, den laatsten keer des vreeslijken offers.... Ik snikte omdat hij zich
offeren zoû, te midden der offerlingen. Ik was van daar gevlucht,.... maar ik kwam
weêr, waar hij stond voor mijn vader. En ik hoorde hem zeggen: ‘Vorst,.... vergun....
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dat ik den Bastaard dood! Opdat ik er u van bevrijde en mijn land bevrij van de
schatting.... Vorst, vergun, dat ik den Bastaard dood!’ Onverzoenlijke, Ariadne
beheerschte zich niet.... Ik wierp mij aan Thezeus' voeten.... Ik smeekte hem van
neen, bang voor hèm....! Men sleepte wij weg.... Mijn vader weigerde.... Hij haatte
Athene.... hij wilde den Bastaard, hij wilde het Monster, hij wilde de Schatting,
afschuwelijk.... Toen was het de voornacht des Offers.... O, nacht, o nacht, nacht
van liefde! Maagd ging ik tot hem, voedster leidde mij, en ik zeide: ‘Held van
Athene.... Ariadne heeft je lief, o held....’ Hij greep mij in zijn armen.... O, hij was
wreed, maar hij beminde mij! O, hij wreekte zijn land op mij, hij wreekte Athene op
mij, hij wreekte zich op Minos in mij! Maar hij beminde mij, hij beminde mij: ik zwom
weg in het zalig geluk, hoe wreed het ook was! O, Onverzoenlijke, ben ik het
liefdekind van mijn liefdemoeder? Wat doet ge in mijn aderen vloeien? Is het bloed
of is het vuur? Is het krankzinnigheid of niets dan liefdebegeeren! Thezeus was
wreed en ik had hem lief....! Nu.... o nu is hij niet wreed meer of mijn Held verteederde
in zijn geweldige kracht!.... Voornacht des offers....! Hij vroeg mij, na zijn liefdewraak,
zijn Athene-wreken op mij: ‘Ariadne, weet je waar zich groeft het Labyrinth, en weet
je de duistere gangen en grachten?’ - Ik toonde hem de altijd opene Poort, Muil van
het Geloei van Kreta! ‘Weet je de duistere gangen en grachten...?’ Maar ik dorst
hem niet leiden, neen! Had ik mijn broer niet gezien, ik had Thezeus geleid! Nu, nu
gaf ik het kluwen hem! Ik had, bal, in mijn schoot, nog van liefde trillende, het kluwen,
en voedster moest den draad vademen uit... ‘Voedster, vlug, vlug, wind-op met mij
den eindeloozen draad...’ Thezeus nam het kluwen.... Wij bonden den draad aan
de Poort vast.... Ik wachtte aan de vreeslijke Poort.... Ik leunde er tegen, in zwijm
half om mijn angsten.... Ik hoorde uit naar het Geloei, dat loeide altijd....! Het Monster
had honger: het loeide!! O, mijne angsten, mijne angsten dien nacht! Ik zag naar
den draad of hij strak bleef, getrokken! Soms viel de draad slapper.... dan strekte
hij weêr.... Hoe lange bleef ik zoo wachten? Daar hoor ik terug zijn stap....: hij nadert,
hij nadert, o blijdschap! Hij nadert, hij nadert.... ik zie hem: ontzetting, ontzetting! In
zijn eene vuist torst bij de kruin hij den Stierenkop van mijn halfbroeder, monsterlijk,
kleinzoon van Helios! Ik slaakte éen
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kreet.... viel in zwijm! Ik ontwaakte in zijn armen. ‘Vaarwel Ariadne!’ ‘Vaarwel?
Waarom?’ ‘Ik ga, ik vlucht. De zwartzeilige schepen wachten ons, jongelingen zeven
en maagden zeven, en wij vlieden, wij vlieden terug naar mijn land bevrijd!’ ‘O
Thezeus, neem mij meê, neem mij meê...!’ Ik sleepte mij hem achterna, hij glimlachte,
hij glimlachte eindelijk! Hij had mij lief! Hij was niet wreed meer, al was hij ontzaglijk!
Hij had mij lief! Hij nam mij meê! Wij vloden van dáar! Ik verliet Kreta, o het sombere
Eiland! Wij landden aan het gezegende Eiland! Goden, waarom ben ik alleen? Waar
is Thezeus, waar zijn de jongelingen, waar zijn de zeven maagden! Thezeus....!?
Hij antwoordt mij niet! O, NU zal hij dadelijk komen! Nu zullen zij dadelijk komen. Te
lang toefde hij al! Wat zoeken zij over het Eiland? Nu treed ik de zee in.... Zee,
omhels mijn leden, zoo als ge Thezeus hebt omhelsd.... Zee, wat zijt ge eenzaam!
Waar zijn de schepen met zwarte zeilen? De zee is blauw, de lucht is blauw, éen
blauwe eenzaamheid! Thezeus!? Thezeus!! Hij antwoordt mij niet.... Waar zijn de
schepen.... Zij voeren het Eiland om.... Waarom? Thezeus.... Nu zoek ik hem.... Nu
zoek ik hen allen.... Nu zoek ik de schepen der zwarte zeilen.... Daar zijn ze!! Wat
zie ik? Vergis ik mij? Betoovert mij de angst en de eenzaamheid! Waarom looveren
de schepen uit met dicht en vreemd gebladerte? Waarom streek Thezeus de zwarte
zeilen al neêr? Thezeus?! Hij antwoordt niet....! Is het versiering voor vreugdevaart?
Is het verrassing mij voorbereid.... O, angst huivert over mij, rillende.... Waarom ben
ik geheel alleen? Makkers, gezellen! Maagden! Thezeus!!! Niemand antwoordt!
Waar ben ik....? Wat gebeurt er....? Omvaart mij krankzinnigheid? Maagden! Makkers!
Thezeus, o Thezeus, Thezeus....! Waarom looveren de schepen zoo vreemd.... Wat
bloeien zij van trossen ooft ongekend.... Ik weet niet, ik droom, ik ben gek, angst
maakt mij gek....! Oh....! Oh....!! Wat zie ik.... Daar! Daar!! VLIEDEN.... DE SCHEPEN
DER ZWARTE ZEILEN IN ZEE....! Aan den horizon.... Wat zie ik? Wat zeg ik.... Wat roep
ik toch.... Waar ben ik.... Is dit Naxos? Zijn dat de schepen der zwarte zeilen? Ben
ik Ariadne? Thezeus!! Hij antwoordt niet.... Hij is dáár.... Te ver.... Makkers! Maagden!
Zij antwoorden niet.... Zij zijn daar! Te ver! O waarom....? Hij verliet mij! Waarom
verliet hij mij....? Hij komt terug!! Ik zie het....: hij komt terug....!! Ik zie.... de
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zwarte zeilen zwellen: hij komt terug.... O mijn angsten stillen zich.... Zij voeren
weg....: waarom? Ter verkenning der zilte wateren.... Nu, nu komen zij mij halen....
Zie, zij naderen.... Neen!! Ik bedrieg mij! Zij naderen niet! Zij verwijderen zich! Zij
verlaten mij! Goden, waarom....? Wat heb ik gedaan....? Waar is mijn sluier....? Hier!
Ik wenk hem....: Thezeus! Ik wuif hem: Thezeus! Hij ziet? Hij ziet mij wuiven....? Hij
komt terug.... O ja, hij komt terug.... Mijn angsten stillen zich.... Neen!! Ik bedrieg
mij! Zij naderen niet.... Zij verwijderen zich verder.... verder.... In het verschiet
verbleeken de zwarte zeilen.... Nu zijn zij niet meer dan éven een schim.... een
schaduw.... Zij zijn weg.... Oh....! Oh....! Waar ben ik? Wie ben ik? Is dit Naxos?
Droom ik? Ben ik gek? Thezeus....! Hij antwoordt niet.... Maar ik, ik hoor het Geloei....!
Nachtmerrie.... nachtmerrie des blinkenden dags.... Hoor! Over het Eiland davert
het vreesverwekkend Geloei! Mijn haltbroeder, kleinzoon van Helios! Zijt ge niet
dood? Hieuw Thezeus u niet den stierennek af? Neen! Hij leeft, hij brult, hij loeit....!
O, het Geloei.... het Geloei over het Eiland.... Het vervloekte Eiland.... Is dit Kreta?
Bestaat Naxos? Was Naxos een droom.... Ben ik alleen? Ben ik.... - Thezeus!! O,
hij antwoordt mij niet.... Hij is ver.... hij is daar....! Er is niets.... Niets meer dan de
zee.... Wijd, o wijd de zee, en de eenzaamheid wijd.... Op Kreta is Ariadne alleen
en wijde eenzaamheid spookt dageklaar om haar rond.... Ik droomde....: een held
kwam aan, hij landde somber en fronsend, geen offerling, maar een overwinnaar....
‘Voedster.... vlug, vlug, wind-op met mij den eindeloozen draad....’ O, de Poort, o
de Angst, o de Wachting...! O, de Held, het Labyrinth, en de Stierekop, bloedend
zwart uit den hals, afgehouwen.... Ik droomde....: ‘vluchten wij snel naar de schepen
met zwarte zeilen.... Hier, Ariadne, zijn om je heen jonge gezellen en maagden,
geredde offerlingen, die juichen.... Hier ben ik, Thezeus: ik heb je lief, wees mijn
vrouw, wees mijn vrouw, Ariadne! Wiegel op zee en wiegel in mijn armen. Wiegel
in mijn armen op zee.... Zie, hier is een Eiland, niet als Kreta vervloekt.... maar
zalig.... omspoeld door schuimende golven....: 's nachts, stil, dansen om het Eiland
blank en geluideloos de schitterende Nereïden.... Zie, hier zijn heesters in bloei....
Zie, hier zijn niets dan bloemen, vogelen, sterren, zee, zaligheid, liefde, een sponde
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van mos.... Nacht, nacht van liefde, donker! Sterren, verduistert! Zie, hier is niets
dan droom!’ Het was droom! Het geluk was droom! Er was niets: geen vlucht, geen
geluk, geen Naxos! Dit is Kreta! Daar loeit mijn halfbroêr! Ik, ik ben Ariadne, gek!
Gek was mijn moeder, Pazifaë, ik ben gek als zij! Ik ben gek....! Zij beminde den
Stier....: ik.... een Droom! Zij werd gewond door de Werkelijkheid: een Schaduw
verwondde mij doodelijk.... Zij liep rond, handen wringende, ik loop handen wringend
rond.... Wij zijn éen bloed! Ik ben het kind van Pazifaë! Onverzoenlijke! Afrodite!
Treft ge mij....? Heb ik lief wat gij wilt....: een Schim? Bestond dat alles niet? Besta
IK? Ik ben bang.... voor de eenzaamheid, voor mijzelve.... Ik ben bang.... Ik wil weg....
Ik wil vluchten! Ik snik! Ik wring handen! Thezeus...!! Hij hoort mij niet.... Droomde
ik hem, zijn naam, de zwarte zeilen....? Droomde ik de werkelijkheid.... Ik wil weg....?
O, ik wil weg.... Ik wil niet meer zijn.... Zee, wees genadig...! Spoel mij meé.... Zee,
wees zoo kalm niet.... Heb erbarmen, zee! Neem mij meê.... Spoel mij meê....
Verdrink mij! Er zijn geen zwarte zeilen.... Er is geen Thezeus.... Ik wil niet meer
zijn! Zee, verdrink mij.... O wiegel mij niet zoo zacht, zoo als mij wiegelden eindelijk
zijn armen zelve.... Ik wil weg! Ik wil dood! Waar is mijn dood? Waar.... waar zijn
hooge rotsen? Zijn hier geen hooge rotsen....? Is dit Kreta....? Neen, dit is de
Verlatenheid.... Vervloekt eiland van Verlatenheid! Parelkleurige, zonnige
verlatenheid, blauwe zee rondom, blauwe lucht rondom! Rotsen, rotsen, waar zijt
gij.... Zijn hier alleen boomen, struiken en bloemen.... Dáar.... daar zijn rotsen! Ik
beklim ze.... hooger.... O, nu sta ik hoog.... Hoog, sla ik de armen uit! Dood, ontvang
mij! Zee, ontvang mij.... Ariadne stort zich in zee en in dood.... Onverzoenlijke, wees
tevreden!!!

XIII.
Hoog opgericht in einde-van-smart zoekende wanhoop, stond op de punt van de
rotspiek in de zonnige blauwte der lucht zilverwit glanzende Ariadne, hare armen
hoog, hare roze borstpunten hoog, het haar goud vloeiende rondom haar heen. En
de blik van hare chryzopraze-oogen zocht even omhoog de zon, of er vizioende
voor haar blik, die al zag den dood: de zonne-
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wagen van heerlijken Helios, harer ongelukkige moeder vader, mennende het
brieschende vierspan, en goddelijkende tot haar toe....
Toen was zij bereid zich te storten àf van de rots, in de diepe zee onder haar....
En werktuigelijk sloeg den blik zij neêr.... Maar zij verbaasde zoo, dat zij den
doodsprong niet deed. En bleef staan. En staarde omlaag: En haar wanhoop vergat
éen oogenblik.
Beneden haar, in zee, zag Ariadne op de morgenbries een vloot wiegelen van
talrijke schepen, de masten omwingerd, de zeilen omrankt met vol gebladerte en
loof onbekend. Op het strand dansten de blijde schepelingen in den goudzonnigen,
blijden morgen. Het waren nymfen, bezield door een zonderlinge dronkenschap,
die haar cymbels deed slaan en deed zwaaien met pijnappelstokken; ooft rankte
haar om de slapen; pantherhuiden slipten hare leden af. Zij dansten met gebruinde,
bokspootige mannen; er waren ook vrouwen, gehoornd en bokspootig, er waren
ook kinderen, gebruind en bokspootig. Er dansten ook, niet zoo woest en van rythme
edeler, blijde, krachtige jongelingen, heerlijk van welgevormdheid, de oogen guitig
en de ooren spits; en zij dansten met blondere nymfen. Van blanke muilen en ezelen
stapten grijzaarden af, waardig knikkebollend, met dikke magen, in lange, plooiende
mantels. Er brulden panthers en leeuwen, getemd, die de temmers hielden aan
sterke lianen en gevlochten veil, en tusschen het gewarrel van dat leger reed een
lynxewagen aan, gemend door vier bokspootige mannen. Rondom den wagen
stuwde een stoet van guitig-oogige, spitsoorige jongelingen op dartele tamme jonge
leeuwen, maar in den wagen stond, en steunde op zijn staf, een god. Een jongeling,
de knaapjaren ontwassen, overheerlijk van leden blank, die, nog vrouwelijk week,
zich even spierden: hij stond in een blauwen eigenschijn, hij stond geheel naakt;
zijn lange bronsblonde lokken waren opgeknoopt in een wrong en omrankt met zijn
eigen ooftranken; zijn oogen waren als lachende blauwe violen, en toch was in
geheel zijn glans en zijn blijdschap een weemoedige ernst en een goedheid groot.
Hij was zoo schoon, dat Ariadne verbaasde. Zij had zoo schoon een jongeling nooit
gezien. Dat was niet de gespierde forschheid van vreeslijken Thezeus, en toch was
het schoonheid van een overwinnenden held. Dat was een mengeling van een
vrouwelijke zachtheid en een mannelijken moed, en een blijdschap, bijna kinderlijk,
en een weemoed, bijna
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overgevoelig, en om dat alles heen de blauwe glorie van goddelijke
onoverwinnelijkheid. Ariadne van de rots zag hem aan en zij vergat, dat zij zich in
zee wilde storten. Zij had ook niet gekund, want de god, tusschen zijn leger dicht
omstuwd, zag haar aan en lachte, en zij had zich in zijn lach moeten storten, om
zich tevens te storten in zee. Zij kòn zich ook niet storten in zee, want zij kon zich
niet bewegen: tooverij en wonder, was uit de splijtende rots een looverende stam
ontsproten en rankte uit en weligde rondom haar heen en ving haar in stevige boeien.
Zij stond nu gevangen. De ranken boeiden het gebaar harer nog omhoog geslagen
wanhopige armen en zij bleef onbewegelijk, zóo. De god, in zijn wagen, steeds zag
haar aan. En de dans zijner volgelingen zwierde, woester en woester, de rotsen op.
Over àl de rotsen zwierde de dans, lied klonk, gejuich, hymne den god bezingende
en dankende voor een purper genot, dat hij schonk. Bezield was het eenzame eiland
plots met geheel de drukte dier blijde schepelingen. Op een der rotsen torsten de
bokspooten een gouden mengvat en het schitterde aan tegen het diepe azuur als
een groote vonk. Fluiten schalden. De wilde beesten, vervaarlijk soms, brulden.
De blijde god, steeds, zag haar aan. Hij glimlachte, maar in zijn glimlach
weemoedigde zulk een medelijden, dat Ariadne, plotseling, begon te weenen. Zij
snikte en hare handen hadden haar gezicht verbergen willen, maar de stevige boeien
omrankten haar in volbladerige gevangenschap. Zij stond als in een kerker van
trossen, weenende. Nymfen echter waren, de rots op, haar genaderd, en zij braken
de ranken: omrankt nog voerden zij haar meê. Zij liet zich voeren, weenende. Zij
meende, dat zij droomde. Zij meende dit drogbeeld harer krankzinnigheid. Wankelend
van de smart, die zij nu vòl zich herinnerde, liet zij zich meêvoeren en snikte. De
nymfen leidden haar de rotsen af. Zij deden op een panther haar zitten, en, enkelen
haar ondersteunend, leidden anderen het tamme dier voort. De god wachtte haar
af. Nu, uit schaamte, verborg in hare vrije handen zij hare weenende oogen.
- Wie gij ook zijt, zeide toen Dionyzos, en mild klonk zijn stem; gij, die u wilde
storten in zee met luiden jammer van wanhoop, klinkende over heel Naxos, - wie
gij ook zijt, gij zijt mijne gevangene, o heerlijke vrouw; de gevangene van Dionyzos!
Maar de vrijheid zij u, zoo ge de vreugde aanvaardt! Zijt gij vorstin van dit eiland,
zoo wil u Dionyzos in vreugde overwinnen. Was
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dit eiland een eiland van smart, zoo zal het er van vreugde een zijn! Zie, overal
reeds plantten mijn saters den wijnstok, en de wingerden weligen uit. In korten tijd
veroverde ik rijken groot, en ik verwon dit eiland, in een enkel blikken-der-oogen!
Smart leedt gij? Er is geen smart! Er is niets dan vreugde in den zonblakerenden
morgen en voor de te felle warmte rankt zich, alleen op den wenk van mijn thyrs,
een wijnlofpriëel van rots tot rots en loovert een feesttent over ons uit. Wij gij ook
zijt, gij, die u wilde storten in zee met luid jammeren van wanhoop, ge zijt, o vorstin,
mijn gevangene, en ik vraag u: aanvaardt gij de vreugde?
Zoo sprak de blijde god Dionyzos, en dartel glimlachte hij op zijn lynxewagen
staande, maar de muziek zijner stem was mild van bijna weemoedig medelijden.
Terwijl hij de vreugde aanbood en gebood, deed hij verstaan, dat hij de smart had
gezien en gehoord, en begreep, dat zij wanhopigen kon. Ariadne, van haren panther
gestegen, zeide niets: zij weende, en vouwde de handen, en nu zonk op haar knieën
zij neêr. En zij riep, eindelijk:
- De vreugde, o god onbekend? De vreugde? Ge wilt, dat Ariadne de vreugde
aanvaardt, de vreugde aanvaardt op Naxos, het eiland, waarop haar begoochelde
krankzinnige droom.... krankzinnige droom, die verzwom en verijlde met de
allerlaatste schaduw van aan de kim rouwzwarte zeilen? De vreugde? Maar ik heb
haar nooit geweten! Over Kreta regeerde de frons van mijn vader, over Kreta
weêrklonk zielesmart van mijn moeder, Pazifaë, die den Stier beminde; over Kreta
weêrdonderde het Geloei van mijn broeder, afschuw en vrees wekkend! Ariadne
heeft de vreugd nooit gekend! Op Kreta landde sombere Thezeus: hij kwam als een
overwinnaar, maar somber en dreigend en wraakzucht koesterend, en het eiland
dreunde onder zijn tred. Hij kwam, hij kwam: ik zag hem, o ik zag hem, ik dacht dat
hij Ares was! Zwaar overbronsde zijn hoofd de helm; zijn ontzaglijke vuist omklemde
zijn onoverwinlijk zwaard, en in zijn oogen somberde de schaduw van de zeilen
zijner vloot. Ik zag hem, ik zag hem, en ik had hem lief, want nog nooit had ik een
held gezien. De onverzoenlijke Afrodite bezielde mij. Ik vluchtte, ik naderde weêr,
ik viel aan zijn voet en smeekte hem van neen, van neen, om niet den Minotaurôs
te bekampen.... Hij wreekte zijn land op mij, op mijn liefde; zijn liefde was wreed en
ontzaglijk. Maar hoe ik ook slavin zijner lusten was, god mij onbekend, Ariadne had
Thezeus lief.... Waar
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is hij nu.... O, hij antwoordde mij niet.... Hij is ver.... hij is ver.... hij is dáar!! En ge
wilt, dat ik de vreugde aanvaard? Maar wat is de vreugd? Is het huiveren voor vaders
frons? Is het weenen met moeder mede? Is het beven bij het vreesverwekkend
Geloei? Is het luisteren naar radeloosheid van offerlingen, door zijn Honger gulzig
verslonden? Is het angstige vlucht met den wreeden Held? Is het hartstocht van
Wreedheid zelve? Is het de kreet van pijn in wreeden wellust? Is het de slavinnesnik
in haar verwinnende ompranging? Is het angstig streelen van Thezeus' fronsend
voorhoofd, en zoeken wegkussen somberen blik uit zijn oogen? Is het eindelijk zich
met droom begoochelen? Vermoeden, dat zich wreedheid verzacht? Hopen, dat
liefde won liefde...? Glimlachend herademen in deze begoocheling, en zich denken,
in glimlach van glorie, geluk? Verrukking der zinnen, en sluimeren van moêheid?
Is het ontwaken en zich verlaten zien? Is het hopen, twijfelen, weifelen, en radeloos
eindelijk ZEKER zijn, dat Thezeus, mij, Ariadne, verliet....! O god, o Dionyzos, mij
onbekend, zoo vreugde dit alles is, weet Ariadne wat vreugde is, en aanvaardt zij
de vreugde, o god.... Maar zoo vreugde iets anders is dan beven en weenen, dan
extaze gevoelen in wreede pijn, en dood verlangen in wanhoop, dan kent Ariadne
de vreugde niet, o god Dionyzos, en hoe wilt ge, dat zij ze aanvaardt dan....? O, ik
zie en ik begrijp: wie niet uw vreugde aanvaardt, verscheuren uw saters en woeste
menaden in razernij.... Om mij voel ik ze dringen al.... In mijn gelaat zieden hun
heete ademen! O, menaden, o saters, verscheurt mij, verscheurt mij! Hebt vreúgde
aan Ariadne! Zij, zij aanvaardt de vreugde niet....
En al wilden zich woeste menaden werpen op de vreugde verweigerende Ariadne,
en saters haar meêsleepen woest, toen Dionyzos de thyrs ophief en hen gebood
terug te gaan.... Ernstig stond de god, jongelingslank en zijn violenoogen
weemoedigden, en voor zijn ernstigen blik, zoo nieuw, week heel zijn leger in cirkel
terug; aan veil trokken de faunen de beesten; menaden en saters weken ter zij,
panszonen leidden zijn lynxewagen weg en onder het wijnlofpriëel bleef de god
Dionyzos alleen, met Ariadne, aan zijne voeten weenende.
- O god, o Dionyzos! weende zij. Ik zie, gij hebt medelijden! Ik zie, gij zijt niet
wreed als Thezeus was, en niet wreed als de menaden en saters. Maar heb zóo
medelijden, dat uw medelijden
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wreedheid zij! En geef mij den dood, het einde! O, geef mij het eindelijke einde!
Ariadne vreest geen einde wreed, en vreest geen verschrikkelijken dood! Dionyzos,
laat hen Ariadne verscheuren.... ‘Thezeus, Thezeus!’ zal ik in extaze roepen, en
terwijl uw saters mij verkrachten, terwijl uw menaden mij verscheuren, zal ik,
stervende, mij denken, dat het Thezeus is, die wreed is en tòch mij bemint! O,
Dionyzos, heb medelijden en geef mij den dood, het Einde!
Zoo schreeuwde-uit van smart Ariadne, en zij was den god gansch te voet
gevallen; haar lijf snikhief zich in smart in het zand, en hare haren stroomden goud
over haar uit. Maar in plaats van wat zij verlangde en verwachtte - woeste kracht
van saters en razernij woest van menaden.... hoorde zij heel zacht gepijp van fluiten.
Dat druppelde op en druppelde neêr met nêerklaterende en opfonteinende gamma's
en was een zacht sprenkelen van water als dauw, of een zacht ruischen van beekjes,
in val en in parelige stijging.... En zij hief verbaasd het hoofd hoog en zag den god
Dionyzos aan. Hij stond onbewegelijk en zag op haar neêr, om zijn lippen een lach,
in zijn oog weemoed. En de fluiten pepen steeds voort, teeder en troostende. Dat
waren de faunen, die pepen, rondom verscholen in laurier-, oleandergeboomte.
- O god, Dionyzos, wat IS dat?
- Dat zijn mijn faunen, die pijpen, rondom verscholen in laurier-, oleandergeboomte!
zei Dionyzos, en zoo week mild was zijn stem als een faunefluit zelve. Mijn faunen
beminnen het fluitspel. Zij spelen altijd. Hunne fluiten zijn lang als bazuinen, en ver
van den mond zich verwijdend. Maar ook mijn saters fluiten.... Hoor Ariadne, mijn
saters fluiten nu.... Zij bespelen het fluitje, dat Pan hun uitvond: van rietjes, drie kort
en vier lang: gemakkelijk is dat te bespelen, en blij maar onkunstig het lied.... Hoor,
nu slaan koperen slagen er helder tusschen door: dat zijn de menaden, die cymbels
slaan.... Te zamen bezielt éen rythme hen, en hun muziek wordt éen enkele
vreugde.... Nu zingen de nymfen: Evoë! Heb moed in de vreugde, zingen zij, zoo
als Zeus, mijn vader, mij spoorde in den vreeslijken strijd tegen de draakgebeende
Giganten: heb moed in den krijg, o zoon! Nu klateren zij uit in de hymne; zij bezingen
mij, want zij hebben mij lief.... Er is veel woestheid in hen, maar er is ook veel vreugde
in hen, en hunne vreugde tempert hunne woestheid.... Zie, Ariadne,
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zij kennen de vreugde alléen, en zij kenden nooit de smart.... De smart.... Ariadne....
ook IK.... kende de smart nog nooit.... Maar ik WEET, dat ik haar éenmaal zal
kennen.... En omdat ik dit weet en gevoel.... o Ariadne.... o Ariadne.... ken ik den
Weemoed.... Ariadne, kent gij den Weemoed....? Neen, ge hebt den Weemoed nooit
gekend.... Het Geloei heeft den Weemoed overdaverd; de frons van een vader, de
razende liefdesmart van een moeder, Ariadne, hebben den Weemoed
overheerscht.... De wreedheid en sombere verwinnaarskracht van den vreemden
held, die kwam met zwartzeilige schepen, hebben den Weemoed neêrgedrukt....
Maar in mij, Ariadne, heeft zij ALTIJD gebloeid, als een teedere affodil, te midden
van mijn purperen wingerd.... Ariadne, ik ben kind der aarde ook, zoo als ik ben kind
van den hemel. De Vreugde heeft altijd in mij geschaterd, maar de Weemoed peinsde
in mij steeds onbewust. Ik begrijp den Weemoed en gaarne heb ik haar getroost en
haar uit cypressenschaduw weggevoerd in mijn vreugde. Ik heb den Weemoed in
mijn vreugde zien schateren.... De smart heeft mij vaak vertoornd: ik toornde als de
smart niet mijn Vreugde aanvaardde. De Mineïden herschiep ik in vleêrmuizen!
Ariadne, waarom toornde ik niet om je smart? Waarom niet, omdat je weigerde
vreugde? Waarom hield ik mijn saters, menaden terug? Waarom beschermde je
het gebaar van mijn thyrs? Is het, omdat ik de smart mijzelven voel naderen, en dat
ik om die nadering haar beter begrijp, haar eerbiedig en haar spaar! Wat mij de
smart zal zijn, weet ik, o Ariadne, niet, maar zij zal mij naderen, zij zal mij naderen...!
Ariadne, o ween-uit je smart! Dionyzos, de god van de vreugde, vergunt je wat hij
nimmer vergunde: smart te koesteren en uit smart te weenen! Uit smart te weenen
in zijn druivepriëel.... Zie, de trossen zijn purper gezwollen en glimlachen toe naar
je mond.... Maar pluk niet de druivetrossen, o Ariadne, en weenuit, ween-uit je
smart....
Zoo sprak, met stem zoo mild als de muziek van faunenfluit zelve, de blijde god
Dionyzos, en hij richtte Ariadne van zijn voeten op en voerde haar naar van viooltjes
een sponde. Zij zeeg er in neêr en snikte.... Toen zij opzag, was zij alleen. Zij was
alleen in de loovertent; aan rots bij rots was de wingerd geschoten en de ranken
slingerden toe naar elkaâr en schaduwden dicht. Zichtbaar zwollen de trossen.
Hijgend geurden de duizend viooltjes.
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De fluiten, verder af, zongen heel zacht en droegen melodie, maar de Pansfluitjes
orgelden op en neêr; de cymbels, even, sloegen als goud tegen goud, dof gedempt,
en belletjes van tamboerijnen rinkelden. Er klonken stemmen van nymfen, heel ver;
en de hymne verwijderde zich. Ariadne, verwonderd, leunde op den blanken elleboog,
in de viooltjes.... Hare tranen liepen uit hare vermoeide oogen. De eenzaamheid
was weêr om haar, maar weldadig en geurig, en vol purperen ooftaroom, en het
Eiland was lieflijk bezield.... Zij herinnerde zich, dat wanhopig van een rotspiek zij
zich had willen storten.... Zij had het niet gedaan.... Was het nu te laat? Leed zij
geen smart meer?! Was Thezeus niet ver, onbereikbaar en wreed? Neen, het was
niet te laat.... De rots op, de rots op, den dood in! Zij maakte zich los uit de wellust
van de viooltjes en zij wilde de rotsen op.... De fluiten zongen hooger, en de
Pansfluiten orgelden sneller, op en neêr, op en neêr. Een schelle cymbelslag deed
haar verschrikken. Zij stond stil, en luisterde.... Maar, doffer de muziek, verdempend,
snelde zij, hooger, de rots op. De ranken hielden haar tegen, de trossen zwollen
tegen haar aan, maar zij drong door, en klom op, ùit boven de loovertent, zoo dat
zij weêr stond in de blauwe lucht, en den sprong maar behoefde te wagen. Maar zij
deed niet den sprong....
- Zusters, o Nereïden, ringt u rond, witte reie rondom het Eiland, dat drijft,
oleander-, laurierbosschage, op de nauwelijks schuimig gekamde zee: Thetis, ben
ik, die u roept?
- Thetis, roept gij mij op uit de golven? Zeg mij waarom klonk tot de diepte uw
stem mij toe, wekkende mij uit watergewiegelde rust? Ik ben het zelve,
Wiegeling-der-Zee, die u vraagt....?
En Ariadne, half verborgen door rots en door wingerd, zag de schitterende
Nereïden reien de wateren uit, zich houdende blanke hand aan blanke hand en
dansen rondom het Eiland....
- Hooger de armen en lager.... Zusteren, ziet ge wiegelen de druiveschepen van
den blijden god Dionyzos...? Hooger de armen en lager.... Dionyzos is gekomen...!
Ik hoor fluiten schallen en cymbels slaan....: de vreugd is te Naxos gekomen...!
Hooger de armen en lager.... Evoë, Evoë, de vreugde.... Dezen nacht wacht ons
Nereïden, o zusters, de vreugde van Dionyzos.... Zusters, ik smacht naar zijn
vreugde.... Hooger de armen en
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lager.... De vreugde is aangeland, waar de smart verlaten bleef.... Eiland van smart,
wees een eiland van vreugde! Morgen van smart, word van vreugde een nacht!
Hooger de armen en lager....
Zoo zong de zilvervoetige Thetis, en leidde, Amfitrite in het midden, de rei der
zusteren rondom het eiland, waar Dionyzos' vreugde te heerschen begon. En de
tritonen doken op; over de nauwelijks schuimig gekamde zee ijlden de vischgestaarte
zeepaarden snel, met maar twee golf-uitstampende hoeven; en de tritonen
antwoordden faunen en saters.... Geluid zwol in de geurige schaduw van het
oleander- en laurieren-eiland, en geluid zwol er rondom. Lucht en zee trilden van
geluid en muziek. Lucht en zee en bosschage trilden van vreugde. De zee was
bevolkt, het eiland bevolkt; de menaden zagen de Nereïden, en zij dansten de eenen
als de anderen dansten: Nereïden zwierden woest om het zeestrand elkaâr
meesleêpende lachend; menaden traden met luchtiger voet, hooger de armen en
lager, zoo als zij hare zeezusters zweven zagen.... De tritonen met
schulphoorngeschal weêrechoden klaterende de faunen na, en de faunfluiten
antwoordden met schulpfanfare. Ariadne, van de rots, half verscholen, zag het aan.
Zij zag Dionyzos Amfitrite toewuiven en Amfitrite wuifde met den sluier terug. In den
blauwenden morgen was het éen vreugdefeest....
Maar Ariadne scheen vergeten. Niemand zag haar, niemand dacht aan haar....
Alleen, eenzaam, klom de rots zij af: neen, zij kon zich in de zee niet werpen.... Om
zich te werpen in den zilten dood, had zij zich werpen moeten in den menadendans
der Nereïden, in de tritonenfanfare der faunefluiten.... Nu wilde zij zich verbergen
en klom lager en lager af: de wingerdtent overhuifde haar weêr met dichte schaduw,
zondoorzeefd. En in die groengoudene eenzaamheid, hoorde zij de vreugde rondom
haar heerschen en luisterde zij naar de vreugde, zoo nieuw, zoo nieuw voor haar.
Zij viel in het bed van viooltjes en luisterde naar de vreugde, geheel den morgen
lang. De vreugde scheen nooit moede en uitgevierd: het bleef steeds zingende,
lachende, dansende vreugde, niet al te luid, niet al te dicht: het luidruchtigste soms
was een cymbelslag, te hard geslagen, als schel goud tegen goud.... Toen glimlachte
Ariadne, en haar glimlach was éen glorie, terwijl haar chryopraze-oogen van smart
nog in tranen dreven. Op het
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viooltjesbed lag hare naaktheid getrokken met goudblankende lijnen en parelmoêrige
schaduwing.
Plots sloegen heel schel de cymbels, en of het ware om het luchtdreunen van
dien goudenen klank, die fel na-echode, viel, zoo zwaar, dat een kreet zij slaakte,
Ariadne in den blank-en-parel-moêrigen schoot, een tros van het purperen ooft. De
tros viel hoog van de tente af, en lag purper nu op hare knieën.... Enkele druiven,
gebarsten de fijne schil, bloedden uit als bleeke robijnen en leekten hare blankheid
over. De kleur van de druiven was wazig blauw purper doorschijnend, met een
druppel van blozende licht diep-in.... Omdat zoo heerlijk-vol en mooi de tros was,
meende Ariadne het jammer van haar schoot den tros op den grond glijden te laten,
en klemde zij hem tegen zich aan. Meerdere druiven spleten bloedende open, en
het sap droop tusschen de viooltjes, en mengde in der hijgende bloemen geur, de
aroom van boschbes en braam, maar heviger, heftiger, bezwijmelender. En Ariadne,
vrouw van liefde, werd zoo bleek, als naderde liefde haar.... Haar gelaat trok strak
en hare oogen stierven, terwijl zij achterover zich wierp en de viooltjes pletterend
drukte. Zij geurden des te sterker. Toen, - terwijl de vreugde, niet al te luid en niet
al te dichtbij, heerschte rondom haar eenzaamheid, over het eiland, over de zee,
in de lucht, - nam Ariadne een druif tusschen de vingers en rukte ze af. Zij hief aan
hare lippen de druif en drukte ze tusschen de lippen.... Hare chryzopraze-oogen
staarden grooter in het bijna verbaasd strak getrokken gelaat. Zij plukte meerdere
druiven, drukte ze een na de ander uit.... Plots hief zij den tros geheel aan bevenden
mond en zoende den tros hartstochtelijk Zij omhelsde op haar boezem den tros. De
tros scheen in wellust te zwellen, groot en zwaar als een overstelpende liefde....
Ariadne sloot de oogen toe. Voller zwol de zang der fluiten, fanfaarden der tritonen
schulphoorns en de cymbels sloegen klaterend allen nu goud tegelijk, met een blijde
verwinning.
Toen Ariadne de oogen opsloeg, viel haar uit de armen den geknakten trossteel
op den grond, en de leêge schillen lagen verspreid. Zij meende, dat zij de blanke
en slanke gedaante van een jongen god, in blauwen eigenschijn, zag verdwijnen
tusschen de looveren der wingerds. Zij bleef liggen roerloos, verbaasd en herinnerde
zich....: zij dacht aan Thezeus en Dionyzos....: zij zag, vizioen, de schepen met
zwarte zeilen, somber eerst, verbleeken,
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aan den morgenhorizon, en aandobberen schepen met druiven omrankt. Zij hief
zich op, en voelde zich aan, of zij niet droomde.... Zij wist niet meer wat droom en
wat waarheid zoû zijn.... Maar zij hoorde de vreugde heerschen....
Zij dacht aan het Geloei over Kreta....: nu hoorde zij over Naxos de Vreugde....
Zij glimlachte zacht, en ademde heel diep op.... Daar zij terzij harer sponde uit den
rotswand hoorde zachtjes klateren een straal, keerde zij zich om, en zag een najade,
die goot noodend ten bade haar kruik uit. Ariadne knoopte heur haren op en dook
en hurkte ruggelings neêr onder den straal. Toen de najade haar kruik had geleêgd,
verdween zij en Ariadne rees op. Besluiteloos stond zij en luisterde.... Steeds hoorde
zij de Vreugde over Naxos.... Maar de looveren bruischten en een panther tam zag
haar aan met schitterende oogen, naderde toen, legde zich neêr aan haar voet. Zij
streelde zijn machtigen kop, en hij brieschte zalig te moê, mauwende als een heel
groote kat, met steile snorrebaarden. Nu hief zich het tamme dier, en kronkelde om
haar rond, en stond stil. Ariadne steeds streelde hem, met de hand over kop en rug.
Hij strekte den rug uit onder haar palm, en zijn staart zwiepte van gelukzaligheid.
Toen, omdat breed zijn rug was, zette Ariadne zich op hem neêr. Langzaam schreed
hij met haar voort, buigzaam en krachtig zijn dijen en zijn pooten plomp en toch
gluiperig zacht.... Zijn vel was een goudglanzende langharig zwart fulp, en Ariadne
zat op zijn rug, veilig en zacht, het eene been over het andere, dat slank voettrilde
naar beneden; langs hooge halmen en witte narcissen slipte haar voet, dien zij even
ophield, om hem niet op den grond sleepen te doen.... De panther sloop met zijn
voorzichtig slappen tred door de looveren en langs het lage geboomte dicht en
Ariadne bespeurde, dat het dier haar voerde naar de Vreugde.... En zij wilde hem
beduiden, dat hij tot de Vreugde niet gaan mocht, en legde hare hand aan zijn
halsband breed, als om hem te mennen elders heen.... Maar de panther begreep
niet en meende alleen, dat zij hem streelde en hij spon, welbehagelijk, grooten kater
gelijk....
Daar trad haar Dionyzos te moet: rondom hen beiden week de Vreugde verder
het Eiland over en tusschen hen bleef alleen een Weemoed zacht, maar overal van
lagen boom tot lagen boom, van oleander tot laurier, en van vijgeboom tot bloeienden
mispel,
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slingerde zich het druivefestoen en herschiep in een feestpaleis het eiland, een
schakeling van kamers en zalen voor feest. Glimlachend bood Dionyzos haar de
hand om af te stijgen, en zij zette zich in het mos, Dionyzos haar ter zijde; de panther
sliep in aan haar voeten.
- Hij kent mij, zeide Ariadne; en hij is tam als ik nooit panther zag.
- Mijn saters temmen de wilde beesten en maken ze in éen morgen tam.... Deze
panther voerde je al de rotsen af, toen je hoog stond in wanhoop gericht, Ariadne,
en deze panther voerde je uit de loovertente, kamer van eenzaamheid, droom,
gedachte en van liefde.... Deze panther, o Ariadne, zal trouw je dragen altijd en
veilig voeren in den blijden thiazos, als je, uitgeweend, de vreugde aanvaardt....
- Ween ik ooit uit en aanvaard ik de vreugde!
- Ariadne, de seizoenen wisselen.... Dag en nacht wisselen, wolken wisselen met
zonneschijn, lichtspelingen en schaduwen wisselen, goden wisselen.... Niets blijft,
dan het wisselen alleen.... Waar is de dag van gisteren? Waar zijn het geluk en de
smart van gisteren....? Wat blijft er des avonds van de wanhoop des morgens....?
Misschien de Weemoed, de weemoed alleen, en nòg wisselt de weemoed zoo vaak
met een glimlach....! Ariadne, wat bleef in je leven van Kreta, van Minos en den
vreeslijken Broêr? Wat klonk er nà het vreesverwekkend Geloei? Ariadne, wat bleef
er van Thezeus? Zie het leven aan, Ariadne: het wisselt telkens van omlijn en kleur!
Nu heerscht de Vreugde, misschien éenmaal de Smart.... Maar heerscht zij, zij zal
niet blijven.... Wisseling van weemoedige schijnsels.... is iets anders, Ariadne, het
leven der menschen en der halfgoden op aarde.... Zie, rondom ons speelt het als
met glanzende schimmen en sombere schaduwen, en het wisselt, het wisselt telkens,
in menig versmelten, verglanzen, verworden.... Er is niets dan in de schaal uit te
persen den tros, en, zoo lang zij duurt, de purperen vreugde te drinken.... Alleen
Zeus weet, of ik ze morgen bezit! Menade, bied mij een schaal, en sater, pluk mij
een heerlijken tros...? Hier Ariadne, druk ik zelve den tros uit in de schaal; en in de
schaal vloeit de purperen vreugde.... Drink, Ariadne, de vreugde.... Menaden, ziet
hier Ariadne, die weende, en die gij verscheuren wilde.... Zie, zij weent niet meer,
hoewel weemoed haar ziel nog vol zwelt.... Menaden, omrankt Ariadne met
vreugde.... Vlecht haar de zon-
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gouden haren en kroon met de zware vlechten haar de ronde kruin.... Rank kunstig
haar om de slapen een wijnlofrank, hang haar aan de ooren twee sierlijke trossen....
En laat haar zoo verder naakt, want hare schoonheid kleedt haar in zilveren lijnen
en parelglanzen.... O, Ariadne, nu voel ik den wensch zwellen in mijn hart, te doen
wisselen de smart voor de vreugde, in glanzende levensverwording.... Menaden,
wie stond op de rotspiek en wilde zich storten in zee....?
- Op de rotspiek stond zilverglanzende wit Ariadne, en zij wilde zich storten in
zee.... Maar, o Dionyzos, door je glimlach heen kon zij zich in de zee niet storten!
Op panther tam reed Ariadne de rotspiek af; loovertente spreidde boven haar uit....
De Vreugde zong over het Eiland, niet te luid, niet te schel, en niet te dichtbij....
- De gouden cymbels alleen sloegen schel!
- Zoo schel, dat de lucht echoënd daverde....
- Dat een wingerdrank brak, en een tros....!
- Eén zware tros viel in Ariadne's schoot....
- Zij glimlachte en plukte de druiven....!
- Zij drukte aan de lippen de druiven uit....
- Zij omhelsde in haar armen den zwaren tros....!
- En viel zwijmelend neêr vol van purperen weelde....
- Dionyzos! Dionyzos!
- God Dionyzos, onze god, god om wien wij ons scharen....!
- Hoor Ariadne, de menaden zingen! Ariadne, je plukte de vreugde àl, je drukte
haar al tegen je hart, in je armen.... De vreugde, Ariadne, ben ik! De vreugde was
ik! Ik was de tros!.... O, Ariadne, nu voel ik den wensch zwellen in mijn hart te doen
wisselen de smart voor de vreugde in glanzende levensverwording!
- O, Dionyzos, nu voel ik den wensch zwellen in mijn hart trouw te blijven aan
mijn smart! Helaas, jij was de tros! Helaas, ik omhelsde den tros! Zij stroomde purper
uit in mijn schoot! Ik glimlachte, ik glimlachte, ik bezwijmelde in purper geluk....
Helaas, waar bleef mijn smart! Waar blijft zij? Waar is Thezeus? Ben ik hem ontrouw,
als hij mij ontrouw was! Is de liefde een verworden? Ariadne zag den held, Ariadne
zag den god! De held wreekte zich in liefde op haar, de god troostte haar in liefde!
O tros, o god, o Dionyzos! Ik ween, omdat ik purperen vreugde kende, en omdat ik
purperen vreugde niet weêrstond. O, zwakke
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ziel, die niet kàn blijven lijden! O, wanhoop, die zich wèl troosten laat! Helaas, blijde
Dionyzos, helaas, gouden god, purperen tros, er is niets dan het glanzend verworden
en schaduwend wisselen: er is niets, waarom wij stevig de handen slaan, niets
waarom wij krachtig de armen prangen.... Het wisselt en schaduwt in glans om ons
rond, voor ons uit, en wij weenen om niets, en wij lachen om niets! O, edele god,
gouden god, purperen god, o god van wondervreugde en trossenwonder, geef mij
éen oogenblik de hechtheid des levens! Vast wil ik de hechtheid des levens als een
marmeren zuil, al hang ik er in smart aan, groot, groot als mijn wanhoop om Thezeus
was. Eén oogenblik de hechtheid des levens!? O, Dionyzos, ge glimlacht en ge
schudt het hoofd, als of ge weet, als of ge weet, dat die zuil niet bestaat of verbrokkelt
in onze omhelzing? Gij, om de brokkelende zuil, zoudt uw wingerd aanstonds laten
weligen en de vreugde hare broosheid vermommen doen? O, vluchtig leven, o
zwakke ziel! Waar gaan mijn wenschen en mijn smarten heen, waarheen mijn wellust
en mijn wanhoop? In het ijle.... in het ijle.... Tooverspel van tinten! Zeepbel na zeepbel
na zeepbel! Boven dat tooverspel en die zeepbellen glimlachen de eeuwige goden....
Om niets was zoo droef mijn jeugd? Om niets verwekte vrees het Geloei? Om niets
vluchtte ik met hem en verliet hij mij? Weêrschijn na weêrschijn na weêrschijn! Is
dit bestaan dan de ernst waard! O, menaden, gij hebt gelijk! Woeste saters, gij hebt
gelijk! Ariadne aanvaardt de vreugde! Dionyzos, ik aanvaard de vreugde! Maakt mij
geheel, menaden, aan u gelijk: geeft mij het beestevel! Geeft mij den thyrs! Geeft
mij een tamboerijn! Menaden, reikt mij de handen! Hier, ik zwier met u rond! Dit is
uw tred, dit is uw danstred: ik ken hem, ik ken hem alreê! De vreugde is licht te
aanvaarden! Over het Eiland, het eiland heen, lange keten van vreugde,
vreugdevrouwenfestoen, schakel wil ik zijn met u mede....
En Ariadne, in den zwier van menaden en nymfen, danste meê en weg in haar
wildheid, naar hoogere heuvelen en hoogere rotsen, en zij zag de Nereïden reien
en haar wuifde Amfitrite tegen.
Maar de blijde god Dionyzos riep uit:
- O, Ampelos, Ampelos, kom!!
En hij wierp zich aan Fauns borst en klaagde:
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- Zij aanvaardt de Vreugde, maar zij gelooft niet aan de Vreugde! Ampelos, haar
stem klonk schril, toen de menaden zij riep!
- O, Dionyzos, nooit is zuiver de Vreugde te aanvaarden voor wie de Smart heeft
gekend! Kende ik de Smart? Dionyzos, kende jijzelve de Smart? Dionyzos, kende
Hermafroditos iets anders dan den Weemoed in cypressenschaduw? En kennen
wij beiden de Vreugde het zuiverst niet? Herinner je, er was niets dan blijheid: ik
droomde en ik werd wakker, den wijnstok in mijn palm, dien Zeus er zelve gevlijd
had: je kwam, ik lokte je met mijn blijde wijze en viooltjes ontbloeiden onder je voet:
wij zochten samen de gunstige plek en plantten den wijnstok, de vreugde, en er
was niets dan de vreugde, er was niets dan de Vreugde! De Vreugde overwon
overal! En waar de Smart haar weêrstond, werd zij verpletterd!
- O, Ampelos, ik spaarde de Smart voor het eerst!
- En de Smart aanvaardt de Vreugde met bitter hart!
- .... Omdat ik de Smart zelve mij naderen voel!
- Dionyzos, wat zal de Smart je ooit naderen....
- Ik weifel, ik weifel, Ampelos: zal ik, IK de wereld verwinnen! Zie, mijn armen zijn
als van een meisje....
- Dionyzos, ik weet nog, toen ik je zag, voor het eerst, als een lachende knaap,
blij vroolijk, dartel en moedig.... Je groeide, je borst werd breeder, je ronde arm
spierde zich even.... maar weemoed groefde dieper in je glanzenden blik van viool,
en je hart, in mannelijker borst dan toen, versaagt, als het destijds nimmer
versaagde....
- Ik weifel, o Ampelos, ik weet niet meer.... Zie, zoo heerlijk schoon is de zonnige
morgen, vreugde is er op eiland en zee, vreugde om Amfitrite en om Dionyzos....,
mijn wingerd weligend heerlijker dan ooit en ik.... ik zoû weenen willen....! Ampelos,
laat mij weenen in je arm..., Vriend, neem mij teeder aan je borst.... Laat mij je hart
voelen kloppen.... Ik ween, zie, mijn tranen vallen.... Ik ben niet meer het kind, dat
de nymfen van Nyza - nu de dartelste der Bassariden - opvoedden tusschen de
anemonen; ik ben niet meer de knaap, tot wien neêrdaalden de Muzen met
waardigen dans en edel rytmische maat; niet meer de dartele leerling van Silenos,
die spotte met zijn wijsbegeerte; ik ben niet meer de allereerste wijnbouwer, blij,
zalig om Zeus'
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nieuwe gave aan zijn godenzoon.... Ik ween, zie, ik ween, weemoedig.... Mijn weg
was éen zege.... en ik ween.... Ik overwon koninkrijken en landstreken, ik sprenkelde
de vreugde overal, tot in Tartaros toe; mijn agavesteel versloeg de Giganten.... En
ik ween.... Mijn ziel zwelt van weemoed.... Ik wil zijn als een kind.... Ampelos, laat
mij in je armen weenen, en troost mij.... Zeg mij éen woord, dat mij troost.... Geef
mij troost, MAAR LAAT HET GEEN DRUIVETROS ZIJN.... Neen, geen schaal, geen tros,
geen vreugde.... Ik verlang iets, ik weet niet wat.... O, mijn moeder, Semele, gij
verlangdet als ik.... en Zeus willigde uw verlangen in! Gij verblaakte, zal ik òok
verblaken? Vrouw van de aarde, ben ik uw zoon? Aarde, ben ik uw kind? Ween ik
daarom? Ik verlang....: o wat verlang ik? Wat laat mij weenen en onrustig zijn, terwijl
cymbelschel de Vreugde heerscht? Ampelos, o ik wensch, ik verlang.... Ariadne de
vreugde te sprenkelen, zóo dat zij die aanvaardt zonder bitterheid! Helaas, zie....
zij lacht, zij zwiert, zij zwaait den thyrs, zij drinkt-uit de volle schaal.... rondom haar
juichen de dolle menaden.... en ik zie haar groen juweelen oogen dol kijken met
den blik van een ree, die Artemis jaagt! Ampelos, ik ben onmachtig.... Ampelos, de
smart overwint mij! Ariadne's smart overwint mij! Eenmaal zal MIJN Smart... mij
dooden!!
- O, mijn onsterfelijke god en mijn vriend, nooit zal de smart je dooden!
- Ik, ben ik onsterfelijk?
- Worden zal je het, langt eenmaal Hebe je nektar.
- En Ariadne?
- Wie weet....
- Ampelos, ik heb haar lief!
- Sedert wij, Dionyzos, spaarden de smart, verwon de smart ons.... maar niet tot
den dood!
- Overwint de smart ons.... Overwint de smart je.... Ampelos....?
- Mij....? De weemoed verwint mij zeer zeker....
- Waarom?
- Ik had Dionyzos lief als de Vreugde.... Ik torste de zegevierende Vreugde op
mijn schouders.... Wij verwonnen de Wereld!
- Nog niet,.,. nog niet geheel....
- De Weemoed verwint mij.... Ik troost Dionyzos weemoe-
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diger dan Hermafroditos ooit was.... En als de Smart....
- Als de Smart?
- Zal ik hem niet troostend omhelzen!
- Ampelos, waarom zal je Dionyzos niet als hij de Smart is, niet troosten?
- Ik zie de Toekomst.... ranken steeds als éen druivenweg: ik zie, een vrouw, een
vrouw blank....
- Ariadne?
- Zij!
- Maar Ampelos?
- Ik niet!! O, de weemoed verwint Dionyzos' Faun....
- Waar is de eerste Vreugde!
- Waar is de Vreugde!
- Ampelos, bied mij den beker!
- Ik zie er geen!
- Ampelos, hier bied ik een tros je! Ampelos, ik beveel je: heb vreugde!!
Blauw omglansd, straalde de god heerlijk op, en hij reikte Faun den vollen tros.
En Ampelos omhelsde dien woest, maar hij omhelsde tegelijkertijd Dionyzos.
- Zware tros! riep hij razend uit. Zware tros, Dionyzos, stroom uit in mijn omhelzing!
Ik wankel onder je bezwijmeling!
- Ampelos, Ampelos, kom mee! riep Dionyzos vervoerd in zijn armen. Ginds
zwieren zij allen, in hoogste verrukking; ginds zwiert Ariadne en wenkt mij!
En hij sleepte woest aan de hand Ampelos meê, die den gepletterden tros uit zijn
omhelzing liet vallen....
Uit de schaduw der oleanders trad Hermafroditos te voorschijn, en hij zag den
god en zijn Faun, de hand boven de oogen, lang na....
(Slot volgt).
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Gedichten.
Door Richard de Cneudt.
I. Avond-vijver.
Lijk stalen hamerkens-getiktak, klaar
op effen zilvren schalen, klinkt de klank
van kerkeklokjes zoet en wonderbaar,
en 't ruischend loof hangt vol met stil gezank....
Zacht, over 't roerloos vijverwater, waar
in 't schoon gespeel van wislend lijngerank
- elk halsbeweeg een rhytmisch droomgebaar de witte zwanen roeien, lenig slank,
buigen der boomen licht-beroerde kroon
hun blaadren-kantwerk, langzaam, vredig-schoon,
met fijn-roze avondglansen volgevloeid....
Op grilge grijze rotsjes, week gestreeld
door 't water, dat zoet-zingend neerwaarts vloeit,
staan eenden roerloos, als in droom gebeeld....
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II. Avond-park.
Door donkergroen kastanjelarenloover,
met kegelbloesems, wit en rozerood,
sterft, in oranjegouden straalgetoover
de schoone meizon heur gerusten dood.
Op lange lichtstralen geroeid, drijft over
fijn-blauwe luchtzee witte wolkjes-vloot;
zacht-zingend windje, koelte- en rustbelover,
fluistert vlei-streelend aan, en klaar en groot
tusschen ruizlende blaren, vonkt éen sterre,
eenzame droomster, die den stillen groet
van meinachts gouden naadring brengen moet....
Langs sluimrende avondlanen zingt, heel verre,
hupplend op luchtge voetjes van geluid,
kindergespeel, en sterft weemoedig uit....
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Gorter's Mei.
Door R.A. Hugenholtz.
I.
‘Wanneer wij poëzie lezen,’ zegt Matthew Arnold, ‘behoort een gevoel voor het
beste, het wezenlijk voortreffelijke, en voor de kracht en de vreugde, die wij er uit
kunnen putten, ons voortdurend te vervullen, en onze waardeering van wat wij lezen
te beheerschen. Maar deze reëele waardeering, de eenige ware, loopt, als wij niet
op onze hoede zijn, gevaar van te worden verdrongen door twee andere soorten
van waardeering, de historische en de persoonlijke, die beide valsch en bedrieglijk
zijn. Een dichter of een gedicht kunnen historisch voor ons van waarde zijn, zij
kunnen voor ons van waarde zijn op gronden, die voor ons persoonlijk gelden, en
zij kunnen wezenlijk voor ons van waarde zijn. Zij kunnen historisch voor ons van
waarde zijn. De ontwikkelingsgang van de taal, de denkbeelden, de poëzie van een
volk is hoogst belangwekkend, en door het werk van een dichter te beschouwen
als een phase in dezen ontwikkelingsgang kunnen wij er licht toe komen aan dat
werk als poëzie meer waarde te hechten dan het op zich zelf wezenlijk bezit; wij
kunnen er toe komen bij de beoordeeling van dat werk woorden te gebruiken van
overdreven lof; kortom, het te overschatten. Zoo ontstaat in onze oordeelvellingen
over poëzie de dwaling veroorzaakt door de waardeering, die wij historisch kunnen
noemen. In de tweede plaats kunnen een dichter of een gedicht voor ons van waarde
zijn op gronden, die voor ons persoonlijk gelden. Onze persoonlijke verwantschap,
onze persoonlijke voorkeur, onze persoonlijke omstandigheden hebben een groot
vermogen om onze waardeering van het werk van dezen of genen dichter te
beheerschen, en ons aan dat werk als poëzie
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meer waarde te doen hechten dan het op zichzelf wezenlijk bezit, omdat het voor
ons van groot gewicht is of geweest is. Ook hier overschatten wij het voorwerp van
onze belangstelling, en spreken ervan in woorden van overdreven lof. En zoo komen
wij aan de bron van een tweede dwaling in onze oordeelvellingen over poëzie; de
1)
dwaling veroorzaakt door een waardeering, die wij persoonlijk kunnen noemen.’
Een lezer die, nog heel jong, met Herman Gorter's gedicht Mei heeft kennis
gemaakt, toen het in 1889 verscheen, en die zich nu een oordeel zou willen vormen
over de blijvende waarde van dit werk als poëzie, mag zich wel door bovenstaande
regels laten waarschuwen, dat zijn waardeering in plaats van reëel groote kans
heeft van voor de eene helft historisch en voor de andere helft persoonlijk uit te
vallen.
‘Ons letterkundig oordeel,’ zegt Matthew Arnold verder, ‘zal het lichtst den invloed
ondergaan van een historische waardeering, wanneer wij met oude dichters te doen
hebben, van een persoonlijke, wanneer met dichters die onze tijdgenooten zijn, of
althans behooren tot den nieuweren tijd.’ Maar de ontwikkelingsgang van de taal,
de denkbeelden, de poëzie van een volk is belangwekkend, ook waar het een
jongere periode geldt, en als een phase in den ontwikkelingsgang van het
Nederlandsche volk is het gedicht van Gorter, en is de verdere poëzie waaraan de
naam van de Nieuwe Gids verbonden is, zoo'n aantrekkelijk onderwerp van studie
als men ergens vinden kan. Nog in 1878 kon Busken Huet zijn Fransche vrienden,
die hem vroegen naar de waarde en beteekenis van de Nederlandsche dichtkunst
van die dagen, antwoorden, dat de beste verzen van zijn landgenooten behoorden
tot het genre dat in het Fransch Poésie du Foyer heet; huiselijke of
2)
binnenkamer-poëzie noemde hij het in het Hollandsch. Van waar dan zoo weinige
jaren later dat ‘nieuw geluid’ niet alleen, maar dat ‘wereldgroot gevoel’? En als een
phase in den ontwikkelingsgang van Herman Gorter is het gedicht Mei van niet
minder groote, voor velen van ons eenigszins weemoedige belangrijkheid. Hoe is
de dichter van Mei en van de Verzen de Spinozist geworden, en hoe deze de
sociaal-democraat? Er is reden om zich

1)
2)

The Study of Poetry. Essays in Criticism. Second Series.
Drie Voorwaarden van Kunstgenot. Literarische Fantasiën. Deel X.
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te herinneren, dat een boek een belangrijk voorwerp van historisch en psychologisch
onderzoek kan zijn, zonder nog een kunstwerk te zijn van de hoogste reëele waarde.
En veel grooter is de kans dat een lezer, zooals ik genoemd heb, bij de
waardeering van Mei factoren toelaat, die Matthew Arnold tot de persoonlijke zou
rekenen. Inderdaad, voor hen die de achtereenvolgende afleveringen van de Nieuwe
Gids in handen kregen op een leeftijd, waarop men voor kunst ontvankelijk pleegt
te worden, is het voor goed onmogelijk die oude jaargangen aan te kijken als stukken
literatuur zonder meer. Zij waren in die periode, waarin men zich bewust wordt van
de macht der traditie over al ons denken en voelen en doen, en waarin men het
voor alle dingen noodig vindt - niets neemt zichzelf zoo zeer au sérieux als de jeugd
- om naar eigen individualiteit te zoeken, en haar te ontdoen van al het
conventioneele, dat zich erom heeft vastgezet. Zekere dingen vindt men goed: vind
ik ze goed? Zekere dingen mooi: zijn zij mooi voor mij? Er zijn zekere bepaalde
vermaken: geven zij mij vermaak? Bij zekere gelegenheden heeft men zekere
emoties: zijn die emoties in mijzelven werkelijkheid? De ethiek, de aesthetica, de
geheele wereld- en levensbeschouwing zijn voor den jongen man à faire. En als
dan juist een nieuwe literaire generatie opstaat, die zegt dat althans de vaderlandsche
letterkunde inderdaad à faire is, en die door haar optreden en toon ook hem, die
haar nog maar gedeeltelijk verstaan kan, haar superioriteit gevoelen doet, hoe zou
dan niet deze nieuwe literatuur voor den jongen man een geheel eenige beteekenis
krijgen! Die vele jonge lezers, die naar iedere nieuwe aflevering van de Nieuwe Gids
met een ongeduld uitkeken, als waarmee zeker tegenwoordig door niemand een
nieuw nummer van welk tijdschrift ook ontvangen wordt, voelden zich tot die nieuwe
schrijvers, al hadden zij hen nooit ontmoet, in iets als een persoonlijke betrekking.
‘Wij beleven drukke tijden,’ schreef van der Goes in zijn In Memoriam Busken Huet.
‘Wij hebben veel te doen, en houden lange, luide gesprekken. De dagen zijn vol
van onze begeerten, en de uren weerklinken van onzen lach. Plannen en
vooruitzichten maken zich los uit de schemering van het tegenwoordige, en reppen
zich voort; wij zien ze al staan met blij gelaat en wenkend gebaar in het licht van de
1)
toekomst.’ De lezers voelden dat dat drukke

1)

Nieuwe Gids, I, 2, pag. 163.
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werk hun van zeer nabij aanging, en dat zij niets liever gedaan zouden hebben dan
mee de hand aan 't werk te slaan. Er was in hun gevoel tegenover de schrijvers van
de Nieuwe Gids een element van jaloezie. En ik geloof dat vele jonge menschen
die voor alles eerder dan voor wereldveroveraar in de wieg gelegd waren, bij het
lezen van elk nieuw nummer iets voelden als Alexander bij het bericht van een
nieuwe overwinning van Philippus: wat zal er voor mij te veroveren overblijven? Het
is duidelijk dat zulk een persoonlijke betrekking tot een kunstwerk, meer nog dan
groote belangstelling in het kunstwerk als historisch document, aan de zuivere
beoordeeling der blijvende waarde in den weg moet staan.
Zulk een beoordeeling zal hier dan ook niet worden beproefd. Of Mei behoort tot
die wezenlijk voortreffelijke poëzie, die bestemd is een bron van kracht en van
vreugde te zijn voor alle tijden, dat zullen de tijden zelf het best beslissen. Deze
studie, die getuigen zal van de bewondering en het genot waarmee één lezer het
gedicht van Gorter van de eerste verschijning tot nu toe telkens weer heeft herlezen,
wil alleen trachten er iets toe bij te dragen om het gedicht te doen kennen en
verstaan. Van Eeden heeft indertijd een studie geschreven om eenige vooroordeelen
in zaken van prosodie en dichtertaal weg te nemen, waardoor het genot van Gorter's
verzen kon worden bemoeilijkt, en die studie kan nog altijd goede diensten bewijzen.
1)
Maar misschien worden zij, voor wie Mei nog een onbekende wereld is, nog meer
gebaat door een veel nederiger dienst. Er is iets in den rijkdom zelven van Gorter's
poëzie, dat beginnende lezers verbijstert. Het eene beeld wordt, nauwelijks
opgekomen, door een ander in hun geest verdrongen, en de samenhang van wat
hun slechts half gezien voorbijtrekt ontsnapt hun zoo goed als geheel. Zulke lezers
kan men helpen, zooals de koster van de Goudsche kerk bezoekers helpt, die de
geschilderde glazen komen bezien. Wie voor het eerst vóór een van die beroemde
ramen komt te staan, ziet een vlakken glaswand vóór zich met hier en daar een
verwarde groep personen en daarboven, daaronder, daartusschen een leege plek.
Maar als zijn aandacht wordt bepaald bij enkele figuren en hij zich rekenschap leert
geven van wat hij eigenlijk ziet, dan komt er perspectief in de voorstelling en dan
breidt zich een stad of een tempel of een troonzaal voor hem uit.

1)

En die moeten zeer velen zijn; de tweede en laatste druk van Mei is van 1893.
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Zoo zou men lust hebben het boek van Gorter mondeling door te gaan, hier
voorlezend, daar navertellend en resumeerend, opdat de hoorders enkele beelden
duidelijk voor zich mochten zien, en een indruk krijgen van het geheel vóór zich te
verdiepen in al de bijzonderheden. Een gedrukte studie van beperkten omvang kan
zoo iets maar onvolkomen doen, maar in het tweede hoofdstukje van dit opstel wordt
het toch beproefd.
Die beschouwing van het verhaal in vogelvlucht is dan tegelijk een goede inleiding
tot wat ik verder tot recht verstand van het geheele werk wou aanvoeren. Er bestaat,
naar ik meen, bij velen een tegenzin om in Mei iets anders dan een bundel
natuurpoëzie te zien, om ‘er iets anders achter te zoeken.’ Ongetwijfeld is de
natuurpoëzie datgene wat in Mei het meest bekoort, misschien ook datgene wat de
grootste waarde heeft; en ieder die wil helpen Mei te doen waardeeren, zal iets
moeten toonen van die natuurpoëzie, zooals in het derde hoofdstukje van dit opstel
opzettelijk wordt gedaan. Maar tenslotte is Mei toch niet een bundel maar een
compositie. ‘De verzen van Gorter,’ zegt Kloos, ‘zijn een schatkamer van schoonheid,
onuitputtelijk als de natuur. 't Gaat hém als het meisje uit het mooie sprookje: ieder
woord, dat zijn mond ontvalt, is een bloem of een diamant.’ Voortreffelijk, - als men
maar niet vergeet, dat Mei nog iets meer is dan een boek vol mooie verzen. ‘Gorter's
Mei,’ heeft van Eeden al gezegd, ‘is niet een bijeenvoeging van fraaie expressies,
van mooie beschrijvingen, van gelukkige en minder goed geslaagde tafereeltjes, het werk in zijn drie afdeelingen is één artistiek geheel, voortbewegende in groote
golvingen, als een symfonie.’ Maar van Eeden heeft niet beproefd de eenheid van
het artistiek geheel aan te wijzen en den gang van het verhaal te doen verstaan.
Misschien was zulk een poging van de kritiek der Nieuwe Gids niet wel te wachten,
en zou zij door haar strijdig zijn geacht met een juiste opvatting van het wezen der
poëzie. Men weet dat de Nieuwe Gids niet moede werd te herhalen, dat poëzie niet
kan worden uitgelegd. Als iemand door een gedicht dat hem wordt voorgelezen niet
getroffen wordt, dan is het eenige wat men doen kan het nog eens voor te lezen en
nog eens; het baat niet er over te praten. Iedere versregel is de meest juiste
expressie van een bepaalden zielstoestand; indien die versregel in den hoorder niet
een zelfden zielstoestand doet ontstaan, kan men slechts besluiten dat hij niet
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‘versgevoelig’ is. Men moet van niemand vergen, dat hij met andere woorden den
zin van een vers verklaren zal; men zou even goed kunnen eischen dat iemand de
negende symphonie van Beethoven met andere noten nog eens speelde.
Met die beschouwing hing samen de volkomen vereenzelviging van inhoud en
vorm. ‘Als gij verzen zegt,’ schreef eens van der Goes, ‘moet gij nooit den inhoud
aan de hoorders duidelijk willen maken. Gij moet nooit aan den inhoud van verzen
denken en nooit aan de menschen die naar u luisteren. Gij moet er u volstrekt niet
om bekommeren of zij u begrijpen. Wat gij doen moet is alleen op den vorm van de
verzen letten en den vorm alleen moet gij laten hooren. De verdeeling van de
klanken, of wat men den rhythmus noemt, en het geluid van de klanken. Dat is waar
gij mede te maken hebt, dat is het eenige waarmeê gij hebt te maken. Ik spreek nu
gemakshalve van een vorm om u duidelijk te maken wat ik bedoel. In rhythmus en
geluid zit de geheele inhoud, zoodat men eigenlijk niet van een afzonderlijken vorm
1)
kan spreken.’
Het was zeker heel goed dat dit alles werd gezegd, maar meer dan halve
waarheden zijn het toch, geloof ik, niet. Wat hier verre onderschat wordt is de
intellectueele werkzaamheid die bij het tot stand komen van iedere poëtische
aandoening een rol speelt. Alsof een Franschman, die van een Hollandsch vers
den rhythmus en het geluid hoort, den geheelen inhoud van het vers zou kennen!
Alsof alle letterkundigen van de wereld bij elkaar niets zouden kunnen zeggen om
Goethe's Faust of Shakespeare's Hamlet te doen verstaan! Wat Mei betreft, men
zal het eens zijn over de centrale plaats, die de figuur van Balder in de compositie
beslaat; men zal toestemmen dat men het gedicht onrecht doet, zoolang men in
Balder niet meer ziet dan een jongen god die mooie verzen zegt, en in Mei's tocht
naar Walhalla niet meer dan een aanleiding tot mooie natuurbeschrijving. Zou het
dan niet mogelijk zijn ‘met andere woorden’ althans aan te duiden wat Balder is?
2)
Wanneer de literaire kroniekschrijver van de Gids verklaart dat de zinnebeeldige
beteekenis van de ontmoeting van Mei en Balder bij benadering - maar ook slechts
bij benadering! -

1)
2)

Nieuwe Gids, V, 2, pag. 279.
April 1889.
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gevat kan worden, wanneer men weet dat Balder in de Noorsche mythologie geldt
als het zinnebeeld van den stralenden, lichtenden zomer, dan zullen zij die Mei het
best kennen het er over eens zijn, dat die verklaring den lezer op een dwaalspoor
brengt. Zou het dan mogelijk zijn den lezer door verklaring op een verkeerd, en
onmogelijk hem door verklaring op het goede spoor te brengen? De heer van Hall
deed zijn poging tot interpretatie onder ongunstige omstandigheden: hij werd
belemmerd door ergernis over wat hij de ‘vreemde grimassen en buitelingen’ van
den dichter achtte; het boek ten einde te lezen was voor hem een daad van
‘zelfverloochening,’ die al zijn ‘zelfbeheersching’ vergde. Het zal allereerst noodig
zijn het gedicht met aandacht niet alleen, maar ook met liefde te lezen. Maar dan
kan er verder, dunkt mij, iets gedaan worden om de woorden die de dichter Balder
in den mond legt toe te lichten. De beteekenis van Gorter's Balder is het onderwerp
van de laatste afdeeling van dit stuk.

II.
De eerste zang verhaalt de komst van Mei en haar intocht in het land, haar eersten
dag, haar eersten nacht, en haar tweeden dag op aarde.
Wie was ze? Van de twalef zusters één,
Die op de zon staan, hand in hand, alleen,
Als 't spel van kindren in een kleinen kring.
Om beurten gaat er een en breekt den ring
En laat de andren bedroefd achter, maar
Veel zijn hun tranen niet, het weenen waar
Zoo gouden licht is, kan niet durend zijn.
Dat zijn de blonde maanden die daar staan,
Gelijk geboren toen de moedermaan
Heel zwaar was in een starr'gen winternacht.
Naakt baarde zij ze, maar de zon hield wacht,
Koudrood zooals hij met Aurora kwam,
Die sloeg ze in haar kleurig kleed, hij nam
Ze tot zich. Zie hoe blank en blond ze staan,
In 'n ring van blond haar, één is heengegaan,
De liefste, blondste, ja de kleine Mei.
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Het is dag en het zonlicht wascht en zalft de wollige golven, wanneer Mei uit de
volle zee komt aanvaren in haar gele boot. Zij zit stil te staren, blij en verwonderd,
naar de golven en den wind, naar heel die rijk bevolkte wereld die ‘een buit voor
jonge oogen’ is. Tegen den avond dankt zij haar geleide af, en vaart zij alleen naar
de kust. Dien nacht brengt zij slapende door op het strand, tegen een zandheuvel
leunend, een wal van een fort zooals kinderen bouwen aan zee; en terwijl het water
soms oploopt tot dicht bij haren voet, slaapt zij rustig door, totdat zij plotseling wakker
wordt geschrikt.
Wat is er in de verte schemering?
Bevangt de lucht ontroering? Komt er thuis
Een rij van visschers, wat is dat gedruisch
Als van een bui zeeschuim? Ik hoor gekras
Als van een vogel als er storrem was
En er een lijk ligt op de grijze kust.
Wat is er, wat verstoort de stille rust
Van Mei, die de oogen opent en daar zit
Staroogend, als een kranke vrouw in 't wit?
Of zijn het ook haar wonderlijke droomen
Die daar in optocht langs den zeezoom komen,
De witte golven lekken hunnen voet.
Het oog van Mei gaat glanzend hun temoet
Wat is het dat die donkre mannen dragen
In monnikskap en pij, hoor, hoor, ze klagen
Als om een doode; dié ligt op de baar.
Zij is nog jong en in het blonde haar
Dat hangt, liggen de bloemen van April.
Wee, wee, het is haar zuster, zie ze wil
Al tot haar gaan, kussen de witte hand
Die ligt op witte wade, van het zand
Kàn ze niet opstaan, hoor, hoor, hoe ze schreit.
Daar fladdren kraaien en hun schreeuwen rijt
De lucht aan flarden, en een dof gedruisch
Als van een sneeuwbui om een donker huis,
Zwiert om de voeten die al verder gaan.
Stil, kind, wees stil en zie het niet meer aan.
Daar rijdt de Dood, die bleeke groote man,
Den donkren stoet al na, hij alleen kan
Ons troosten, daar rijdt hij, is nu voorbij,
Stil, stil, wees stil, wat dood is berregt hij.

Als de lijkstoet uit het gezicht verdwenen is, is het of de Dood alle droomen naar
het Noorden heeft meegenomen, en veilig en rustig zinkt Mei weer in slaap.
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Bij het aanbreken van den dag wordt zij wakker, en als zij zich opricht, steunend op
het vlak van haar handen dat de schelpen kraken, treft haar de eerste zonnestraal
die over den rand van het duin komt heenschieten. Vroolijk lachend staat zij lang
te kijken, en dan reppen zich haar roode voetjes door het witte zand en beklimt zij
het steile duin.
En nu haar tooverige tocht begint,
Zoo drijft de maan den hemel in, de wind
Steekt zoo op - laat nu ieder zien naar haar.
Want wie dit eens zag, heeft het lange jaar
Vreugde genoeg en ook in wintertijd
Ziet hij haar oogen nog.

Mei spoedt zich het land in, en alle duinvalleien verwelkomen haar en bidden haar
te blijven, - tevergeefs. Een oogenblik schijnt het of zij aan een vijver toeven zal,
waar zij stil staat om te drinken uit haar holle hand. Maar weldra vindt zij een beekje
dat uit den vijver heen vlucht, en dat volgt zij; zij loopt in het weeke zand en sleept
het water mede met haar enkels, dat het oppervlak pret schijnt te hebben om haar
voet. Waar het beekje monding geeft tusschen twee weiden, klimt zij weer aan land,
en daar, half verscholen tusschen elzen en een haag van meidoorn, staat een korf
bloemen haar te wachten. Zij vliegt er op aan en gooit den korf dol jubelend om.
Dan schept zij er uit met volle handen, en dansend werpt zij de bloemen in de lucht,
dat zij overal neervallen om haar heen. Heel de wei wordt getooid, en de vliet voert
de bloempjes mee, en hecht ze in den rand van landerijen, en de wind waait de
bloesems voort door het heele land om ze op ooftboomen op te tasten. Moe van
het spelen met haar bloemen legt Mei zich neer onder de haag, en denkt zij aan
het mooie Meiwerk dat nu overal in stilte bezig is. Zij heeft lust om te gaan kijken of
zij den appelboom al bloesem heeft gebracht, of zij de oude dorschschuur al met
wijnrank heeft omsluierd. Maar als zij zich omwendt op haar zijde en naar het andere
weiland kijkt, ziet zij daar een vrouw liggen, uitgestrekt in den zonneschijn zooals
zij. Zij is een stroomnimf, zegt zij, geboren in een weiland aan de zee, bij de monding
van een klein riviertje. En zij vertelt Mei van haar jeugd, en hoe zij, toen de herfst
kwam, heengetrokken is met allen die 's zomers wacht houden bij stroom en vijver
naar het hooge huis van de gastvrije zuiderzon. Toen er
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jonge bladen kwamen aan de oude boomen, zijn zij naar het noorden teruggekeerd,
en dezen winter is zij in het noorden gebleven; menigmaal heeft zij het duin
beklommen om naar Mei uit te zien. Mei ziet al de dingen vóór zich waarvan de
vrouw haar vertelt, en ligt te staren als een kind dat naar een vlieger kijkt hoog in
de lucht. Maar de laatste woorden van de nimf klinken droevig.
‘Voor wat ik u nu nog vertellen moet,
Is deze wei niet noch dit licht: de gloed
Van den meimiddag zou de tranen droogen,
Die schreien zouden uit uw milde oogen,
Die bijna schreien nu 'k van schreien spreek.
Gij leeft nog lang, misschien vindt gij mijn beek
Wel weer, wanneer een witte wintermist
Nog eens het woud hult en gij u vergist
Hebt in de paden. Loop langs 't water snel,
Gij hoort het in den mist kabblen heel wèl,
En vindt me in nevel; ik maak u zoo bleek
Als 't water is, benee den mist, der beek.’

De lucht en het zonlicht worden dof en droef, terwijl de vrouw opstaat en het duin
beklimt; en ook in Mei's ziel verdwijnt de zon en komt er spel van nevel. Maar haar
droefheid duurt niet lang.
Mei vervolgt haar tocht, haar intocht in het land waar zij de lente brengt, en zij
ziet de bosschen en de akkers en de velden van tulpen en hyacinthen. Ook de
menschen: een akkerman aan zijn werk, een bruiloftsstoet op boerekarren, een
dorpje met een uitgaande school.
Tegen den avond ontmoet haar de dichter. Nog ziet hij haar dikwijls vóór zich,
als hij 's avonds laat tracht in te slapen, zooals hij haar zag als kind dien eersten
dag. Zij spreekt tot hem en geeft hem een schat van geheimen, die hij bij zich bergt
in de stad. Zij ligt op zijn armen en hij eet kussen van haar mond, en als zij vluchten
wil, grijpt hij haar hand en neemt haar mede. Nog een poos zwerven zij samen rond,
en liggen zij in het bosch, maar als de zon ondergaat stuurt Mei den dichter naar
zijn stad terug. Alleen beklimt zij een heiheuvel en legt zich neer in een ondiepen
kuil, een kom vol donkere erika. Dan wordt het donker en begint het geheimzinnig
leven van den nacht. Kabouters halen oude boeken uit den grond, elven komen uit
hun onderaardsche huizen, heksen rijden om den horizon.
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Daar kwam de maan en als een admiraal
Voer ze den hemel in, die, zelf in 't staal,
Voor op de plecht staat achter 't gouden schild.
Wit zwellen zeilen op het blauw, het zilt
Ziedt en verteert in sprenkels fijn zeeschuim.
De vloot van sterren week weerzijds en ruim
Lag daar de heerweg - als wapenheraut
Stoof 't wolkje voort, het droeg de kleuren goud
En wit van zijn meestres, en een bazuin
Leek hij te blazen van roodgoud en bruin.
Wie kan den glans verdragen van die zon,
Wanneer zij naakt, witgloeiend staat? Mei kon
Het niet en droomde in. De maan bezag
Den ganschen nacht haar met een gouden lach.

***
De tweede zang verhaalt de verschijning van Balder, Mei's langen tocht om hem te
zoeken, hun ontmoeting en hun scheiden.
Wij vinden Mei in een ander landschap terug, midden in de bergen. Vele dagen
zijn verloopen sedert zij insliep op den heiheuvel, door de maan bewaakt, en wanneer
zij nu met den dageraad een nieuwen dag begint, herinnert zij zich vroegere morgens,
hoe dikwijls zij nu al naar het eerste vogellied geluisterd heeft, en de bladen
schrikachtig heeft zien opfladderen voor den morgenwind. Maar op eens begiet een
blos haar wang bij een jongere herinnering. Den vorigen avond heeft zij plotseling
een stem hooren zingen, die even plotseling is verstomd, en wenschend de stem
weer te hooren, heeft zij tot in den nacht gezocht door het bosch; ook nagedaan
die stem, maar dan geweend, want zij kon 't zoo niet. En nu is zij onrustig, en
zwermen gedachten om haar hoofd, en schijnen veel lippen aan haar oor te fluisteren
woorden die haar blos verhoogen. Als zij kalmer geworden is, kijkt zij op naar de
bergen, en ziet zij het blankroode lichaam van een jongen god verschijnen. Een
oogenblik hangt de heele hemel te wachten, en daar klinkt weer de stem.
Waar de wind is en eeuwig geruisch
Van het water om Wodans huis,
Waar de zee licht is
En de duisternis
Verglinstert het sterrengruis
Daar woond' ik eens, wee mij, o mij,
Toen droomde de jonge Idoena bij mij
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Met de voetjes bloot
In het rozerood
Van de dunne donzige wolkensprei.
Wie bracht aan Wodan en Freya de schaal,
In goud toen roo wijn, aan het godenmaal
Naar de Wodansrots
Waar in koningstrots
Zij voorzaten in de zaal?
Dat deed Balder, ik,
En geen oogenblik
Zat ik met kommer
In wee en lommer
Of weende ik.

Nu heeft Balder Wodan's huis verlaten. Ingeslapen aan het strand der zee, is hij
eens ontwaakt met dicht omwonden oogen, en sedert heeft hij rondgezworven door
de wereld in blindheid en in eenzaamheid.
Kom dan, wie ook
Bloemen en wierook
Brengt aan mijne bleeke, stille eenzaamheid Nu wil ik sling'ren
Zilvren ringen
Van liedekijnen uit mijn eenzaamheid.
Er is niet éen,
Neen neen, niet éen
Die zooals ik haar woestenijen kent Zij is mijn kluis,
Mijn vaderhuis,
Mijn stad, mijn hemeltent.

Mei zit met de handen voor de oogen, en als het lied heeft opgehouden, slaan haar
hart en polsen het nog, en zingt nog de lucht het rondom. Zij ziet den zanger vóór
zich, maar als zij de handen uitstrekt en hem schijnt te raken, dan heeft het spel
van haar verbeelding uit - hij is er niet.
Hoe veranderd vindt de maan dien avond haar kind weer, zoo moe en warm en
rood. Zij geeft haar de borst om haar op nieuw te versneeuwen en haar lijf tot een
hal van kalme koelte te maken, maar er is iets gekomen dat de dochter van de
moeder scheidt. Zal zij Balder niet zoeken, nu zij hem heeft gehoord en gezien!
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Een bode heeft tot haar gesproken van zoo veel pracht en teerheid, en zal zij als
een slak op één boom blijven kruipen! De maan, die al haar kinderen verliest, moet
ook Mei afstaan. De aarde, die haar zoo gaarne had, kan met al haar schatten haar
niet boeien.
Den volgenden morgen begint Mei's lange tocht. Haar vader, de zon, heeft haar
beschenen op het naakte lijf, dat het licht haar doordrong, en al wat zwaar in haar
was verteerde; en de morgenwind heeft beloofd haar mee te voeren naar de wolken.
Door het laag gebied der vlinderen eerst, en dan hooger en hooger stijgend, komt
zij eindelijk aan een rijke wolkenstad met koepels en minaretten. Daar vindt zij in
een zaal de wolkenspinster van het Noorden, die op haar spinnewiel de fijnste
wolken spint. De spinster heeft van Balder wel gehoord; zij weet wel hoe de ooren
van een jonge vrouw zijn naam indrinken, en hoe zijn beeld leeft in haar oogen, hoe
zij hem zoekt en zich al vooruit het vinden verbeeldt. Zij weet welken kant Mei uit
moet gaan om hem te zoeken, en zij wijst haar een gevederde wolk die uitsteekt
als een havenhoofd in de eindelooze luchtzee; dat is de ree vanwaar zij gaan moet.
En daar begint haar reis naar nog hoogere streken. Twee jonge goden, boden in
het godenland, komen de wolkenkade voorbij, waar Mei nog zit te mijmeren. Mei
volgt hen van ver.
Het is een lange, geheimzinnige tocht, waarop zij eindelijk door vermoeienis niets
meer duidelijk onderscheidt, maar het einde is een groot paleis met een hoogen
toren van blokken ijs en lange rijen zalen. Een gonzen van stemmen komt haar
tegemoet, met nu en dan een schaterlach die er doorheen flikkert, of helle klanken
alsof een mensch spreekt tot een volk. Een oogenblik luistert zij en aarzelt bevreesd
aan de deur; dan doet zij haar open en staat in de zaal.
Zij vindt er mannen aan een feestmaal, en aan het eind der zaal op een rots een
oud gebaard man, Wodan. De goden zien verbaasd, maar dan bewonderend, naar
het zonnekind, het manekind; en Mei krijgt een plaats naast Wodan op de rots. Daar
overziet zij de geheele tafel, maar hij dien zij zoekt is er niet, en zij buigt zich over
tot Wodan en vraagt hem waar Balder is.
Zoo valt een boom om, zooals van zijn schouder
Zijn hoofd voorover viel, zijn oog werd dof
Terwijl dat viel, zijn handen met een plof
Vervielen van de tafel op zijn knieën.
Hij werd veel ouder en zij zag bezijen
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Zijn hoofd vergrijzen en zijn huid werd geel.
Ademloos en grootoogig zag ze heel
Zijn oude lijf rillen en beven, wolken
Over hem gaan; gekreun zooals het bulken,
Runderebulken, hoorde ze in hem.
Boven en rondom ving orkanestem
Het klagen aan, de lucht werd zwart, en hagel
Begon op tafel klettering, gewaggel
Greep tonnen en okshoofden aan, de zaal
Werd laag door dampen en door wolkgedaal.
Stommer werden de goden, een voor een,
En stijf van schrik, ze bleven nog bijeen
Zitten zooals ze waren, wijl rondom
Als wolvehuilen windeloeien klom.
En midden in dat stommelen rees toen Wodan,
Een oud man met een grijs gebeente: ‘goden’
Zoo sprak hij, heden is al vreugd vervloekt,
Het is mijn zoon, 't is Balder dien zij zoekt.

Balder is uit Walhalla verdwenen, niemand weet waar hij is, hij zal nooit wederkomen.
En aldoor was de zaal vol woest gewuif
Van windbewogen nevels en gestuif
Van bladeren. Het water buiten botste
Tegen de fondamenten, en er klotsten
Brokken van golven voor de ramen op.
Zoo loeit de stoomketel na nieuwen schop
Van steenkool en zijn vlam en water razen
Zooals de wind daar rondging en de wazen
Van dampen voortdreef, nieuwe achter hem.
En Wodan stond daarin en hield zijn stem
Van nu af stil, en ook de goden zwegen
Als mannen om hun koning neergenegen.
En toen zei zij: ‘nu mannen luistert nu,
Ik zelve zag hem: breng een tijding u.’
Die zon kwam schijnen in den droeven tuin:
In stilte klom de nevel in de kruin
Der boomen, onder werd het klaar en klaarder.

Het geluid van Mei's stem dringt door tot Idoena's kamer, en zij komt de zaal binnen,
en gaat naar Mei toe, en slaat de armen om haar heen. Dan vertelt Mei hoe zij
Balder heeft gezien en gehoord, hoe hij zong van Idoena, en hoe zij hem sedert
heeft gezocht.
De goden zijn gemakkelijk bemoedigd en getroost, en vieren
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hun nieuwe hoop met muziek en dans. Wodan alleen blijft droef en hopeloos achter,
en Mei zit in de donker wordende zaal te staren naar den ouden god, totdat zij bang
wordt en naar buiten vlucht. Zij werpt een blik terug op het glinsterend paleis waarin
de vreugde voortduurt, en de gedachte troost haar, dat zij het meest Balders rijke
jeugd bemint.
Dan begint haar reis opnieuw, en na vele aardsche dagen is zij op de aarde terug.
Zij herkent de populieren, de heuvelen, de watervallen; maar nog altijd heeft zij
Balder niet ontmoet.
En haar verlangen werd zóó groot, ze kon
Al deze aardsche dingen niet meer aanzien
Van tranen en van liefde, en in waanzin
Voelde ze hem in ieder ding: ze snelde
Op een boom aan, hem denkend, en ze stelde
Zich voor dien, armen open, en ze viel
Tegen dien aan en kuste en een ziel
Voelde ze in hem; in een sloot die open
Langs boomen lag, stortte ze zich, het loopen
Verrukte haar, diep in zijn worst'lend nat.
Toen werd ze op de lucht verliefd en mat
Dien met heel groote stappen en ze dronk
Hem in en at en streelde hem, gelonk
Gaf ze 'm met hare oogen en ze liep
Heel hard door hem, dan voelde ze hem diep.
Ze liep door weiden en op heuvelen,
Ze liep op bergen en door wateren,
Ze liep een wereld af door Balders rijk,
Overal was ze en zag zijn gelijk
In alles, maar hem niet - tot dat ze kwam
In één vallei en daar hem zelf innam.

Mei springt op Balder toe, en grijpt hem, en drukt haar lippen op de zijne; en wanneer
zij haar dorst naar kussen heeft gestild spreekt zij tot hem:
‘Ik ben maar Mei, ik woon maar op de aarde,
Het waren Zon en Maan, die mij klein baarden,
Nu ben ik groot want nu zit ik naast u.
O maak mij grooter, nòg ben 'k klein en schuw.
O laat mij hooren hier naar uwe woorden,
Alles vergeten wat mij vroeger hoorde
Van jeugd en schoon, maar alles zien wat u
Behoort, o u een boom, in uw schaduw.
O sta nu boven mij zooals een boom
En laat mij liggen onder u, een droom
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Verritselen zal ik uw bladen hooren.
O laat mij niets zijn dan ééne bekooring,
Een droom van u, o maak mij altijd vol
Van u, een vrucht die 't zonlicht levend zwol.’

Langen tijd zitten Balder en Mei naast elkander, en terwijl beide zwijgen, bewegen
zich vóór hen wondere verschijningen. Het zijn de beelden van Balders zielsmuziek.
Want al wat Balder denkt brengt zichzelf te voorschijn, en wat in hem leeft als het
ruischen van zijn lied, verschijnt buiten hem als schimmige gestalten. Zoo, terwijl
Balder zich van niets bewust is dan van eigen zielsmuziek, ziet Mei een schaar van
blonde kinderen naderen, jongetjes en meisjes die in paren dansen; dan verschijnt
een fee, en de kinderen springen om haar rond en gaan met haar henen.
't Wordt nacht, en uit den donkeren grond bloeien twee blauwe violen op, die licht
uitstralen. Zij spinnen en vlechten een groot prieel, een wieg van blauw gebloemte,
en als het klaar is, wachten zij. Daar treden twee bleeke wezens op, in innige
omarming, en Mei hoort woorden spreken. De gestalten verdwijnen en met hen
verdwijnt het violenpriëel. Dan herhaalt Mei de woorden die zij de schimmige vrouw
heeft hooren spreken, en spreekt tot Balder:
‘Gij zijt geheel in mij en ik behoorde
U al zoo lang, ik weet niet meer wat is
Uw of mijn leven, uw gelijkenis
Ben ik, gij mijn - wordt nu een kind geboren
Uit u en mij, dat zal ons toebehooren
Gelijkelijk, omdat wij beide zijn
Elkanders liefde waard, ik uw, gij mijn.’

Zooals in Walhalla de lucht zwart werd en storm en hagel losbarstten bij Wodans
smart om het verlies van zijn zoon, zoo geven de elementen voor Balder antwoord.
Donder knalde en rommelde, groote spoken
Vlogen een oogenblik rond en neergedoken
Zaten ze saam, toen schrikten ze weer heen
En vloden hande' omhoog, huilend uiteen.
Balder stond hoog, hij leek een rots, diep blauw
Was heel zijn lijf, zijn haren zwart, en grauw
Handen en voeten. En hij zeide hard
Als steenen, woorden: ‘Nooit, nooit, nooit’ en zwart
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Trilde hij zoo als een verbrande boom.
Hij zei het nog eens: nooit, en als een doem
Viel dat van boven op de kleine Mei.

Een tijd lang vergeet Balder Mei, en schrijdt hij door de hemelen heen en weer,
maar als hij bij haar terugkomt, en medelijden zijn ziel binnentreedt, dan spreekt hij
zacht troostend tot haar:
‘Nooit kan dit zijn, Mei, dat 'k een ander hoore,
Ik Balder, aan een ander, zie 'k ben blind,
'k Zie nooit iets dan mijzelf, niet u, mijn kind.’

En hij spreekt haar verder van zijn zielsleven, zoo verschillend van het hare, en hoe
tusschen hem en haar geen gemeenschap mogelijk is. Als hij zwijgt, voelt Mei dat
alles voorbij is.
Zij wist dat hij voor haar niet was en zinken
Begon ze langzaam, sneller, en zijn stem
Bleef in haar ooren, dat was al van hem.

***
De derde zang verhaalt Mei's laatste levensdagen en haar dood.
De dichter zit in den nacht aan den kant van een rivier, terwijl het in hem en om
hem klaagt. Hij kent het droevig lot van Mei, en ziet nog in een mist haar langen
vergeefschen tocht. En als hij opziet, denkend waar Mei wezen zou, verschijnt zij
hem als een ster tusschen de wolken. Dan zit zij naast hem, weenend in den vochten
regen, zwijgend, tot zij, als het dag geworden is, hem al Balders woorden herhaalt.
Als het warmer wordt, gaan zij samen de dijken langs en de weilanden in, en in
den middag vindt de dichter de stroomnimf weder, die Mei dien eersten dag ontmoet,
en haar verteld had van haar jeugd en verder leven. Zij had toen haar verhaal
afgebroken, omdat zij om de blijde oogen van het kind geen rouw brengen wou,
maar nu ziet zij Mei zelve weenende weer. Haar eigen lot herkent zij in het lot van
Mei, waarvan de dichter haar vertelt.
‘Balder en Mei, dat was een schoone droom.
Als dat geworden was, dan konden loom
Wij alle nederzitten en wel sterven
Alle demonen; en wie dan beërven
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De aarde zou.... maar dit is niet geweest.
Zij zit daar weer alleen - even verweesd
Als alle vrouwen zaten op de aarde,
Die hem eens hoorden en in 't oor bewaarden
Zijn stem - ik hoorde hem, ook ik ben bleek,
Als water is, benee den mist, der beek.’

Dien avond vergezelt Mei den dichter naar zijn huis, en den tijd, die haar nog rest,
brengen zij samen door. Vóór zij sterft, vraagt Mei der menschen stad te zien met
haar werken en wezens, en de twee dwalen rond langs pleinen en grachten, en
zitten langen tijd te zamen op den stadsmuur.
En daar ook deed ze mij verscheide vragen,
Vragen hoog klimmende in fijnen wagen
Van hare stem als tegen heuvels op:
We spraken lang, terwijl we van den top
Der kerketoren telkens de uren hoorden.
Nooit waren tonen zoet als die ik hoorde
Suizelen van haar mond, de lucht inklimmen:
Voor mij omneveling van alle kimmen
Met tranendampen, en een wereldgroot
Gevoel in mij. Ze sprak me van haar dood.

Dat is de dag voor den laatsten. Dien nacht noemt Mei nog de namen van vele
dingen die ze heeft aanschouwd, maar in den morgen ziet de dichter het licht uit
haar verscheiden, zooals 's avonds aan den hemel het zonlicht taant. Zij slaat voor
het laatst de armen om hem heen, de oogen in de zijne, gaat achterwaarts heen
naar de deur, en laat hem alleen.
Haar laatsten dag brengt Mei door in het open veld, alleen met de zon, haar vader.
Zóó als een bloem van zomerrood, papaver,
Rustig vol rood staat, midden in gedaver
Van zonnevuur dat valt den grond in stuk
En smoort en schroeit het gras: maar zijn geluk
Blijft even groot; hij laat zijn roode vaan
Wapp'ren op wind of in de zon stilstaan Zóó stond ze in het grootst en stilst genot,
Het onbegrepen', in den gloed van God
Den Vader, en hield recht het hoofd omhoog,
Haar armen stil, terwijl niets òverwoog.

Maar met het dalen van dat laatste zonlicht wijkt ook het leven uit haar.
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Zóó als die bloem van zomerrood, papaver,
Rimpelt zijn rood, verwelkend en zijn staaf er,
Zijn teeren stengel langzaam buigt omlaag Zoo boog ook Mei langzaam haar hoofd omlaag,
En bleek en bleeker werden hare wangen,
En flauw en flauwer werd ook het verlangen
Dat in de oogen brandt der sterveling.
Al verder en al verder week de kring,
De wollige band van vuur, zooals de ruiters
Die uitrijden uiteen en op de muiters
Een aanval doen: ze maken 't heel ver stil.
En in zich voelde zij het laatste: wil,
Den allerlaatsten wil der stervenden,
Den wil tot doodzijn die het zwervende
Menschengeslacht doet stilstaan en hen drijft
Van zelve naar den grond waar 't lichaam blijft.
Ze duizelde en in die duizeling
Werd ze zoo licht, een veer die uit den zwing
Der duive valt: ze daalde en viel niet:
Zoo valt een riethalm over in den vliet.
Zóó als een kind dat in het leven was,
Zóó als een bloem van zomerrood in 't gras,
Roode papaver die nu neder ligt,
Zoo lag ze, en der zonne laatste licht
Scheen op haar, maakte haar een weinig rood
En goud voor 't laatst - en ging toen met haar dood.

De maan neemt het lichaam op uit het gras, en draagt het naar den kant van de
rivier. De dichter legt het in een boot, en vaart ermee de rivier af tot den mond. Dan
dragen op een baar de twaalf uren de doode Mei langs het strand tot waar zij bij
haar komst geland was.
Toen speelden eerst de gnomen op hun trom
En toen de elven op hunne cymbalen,
Toen Tritons, toen wij alle saam, verhalen,
Lange verhalen zang en droefenis.
Toen werden de uren van hun taak gewis
En zetten haar daar neer en lieten mij
Met haar alleen en gingen in een rij,
En zagen met de andren samen toe.
Ik groef een graf waar golven komen toeDekken het zand en legde haar daar neer,
Daarover zand: de golven komen weer
En dalen weer met lachen of geschrei Daar ligt bedolven mijne kleine Mei.
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III.
De fragmenten, die in het bovenstaande résumé zijn aangehaald, zijn meer gekozen
om den gang van het verhaal te illustreeren dan om een bloemlezing te geven van
de mooiste poëzie. Het is een schitterend bewijs voor de gelijkmatige schoonheid
van dit groot gedicht, dat men, hoe er ook uit grijpende, altijd mooie verzen te
voorschijn brengt. Intusschen, waar het er op aan komt een voorstelling te geven
van Gorter's natuurpoëzie, zal het noodig zijn nog eenige andere grepen te doen.
En, zooals al gezegd is, de natuurpoëzie is wat in Mei wel altijd het meest bekoren
zal.
Want wie dit eens zag heeft het lange jaar
Vreugde genoeg -

Wie eens Mei gevolgd is in haar gele boot en op haar tooverigen tocht het land in,
wie eens die drie dagen met haar rondgezworven heeft bij de rivier en in de weiden
en langs de grachtjes van de kleine stad, die heeft - niet voor een jaar - maar voor
zijn leven, iets gewonnen, die ziet de wereld, ons Hollandsch landschap, met iets
als inniger vertrouwdheid aan. Zijn wandelingen in de duinen en in het veld leeren
hem Mei steeds meer genieten, en de herinnering aan Mei opent steeds meer zijn
oogen voor de schoonheid van duin en veld.
De dichterlijke waarnemer tegenover de natuur - in Mei kan men hem gadeslaan
in al zijn verschillende wijzen van reageeren; van de eenvoudigste, meest directe
observatie tot het stoutste spel van de verbeelding, waarvoor het waargenomene
door associatie de schijnbaar meest heterogene beelden verrijzen doet.
Er zijn in Mei zoo simpele beschrijvingen van zoo gewone dingen, dat men zich
verbaast over de schoonheid waarin het zoo dikwijls geziene plotseling voor ons
staat.
Een paar boeren in het veld:
En 't was vijf uur, en een zwaar akkerman
Zag zij in 't zwart staan in den grond, moe van
Zijn dagwerk, leunend op zijn ijz'ren spa.
Hij zag nadenkend een span paarden na
Die 'n ander door de voor dreef, en juist om
Aan 't eind het logge kouter wendde; 'n drom
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Van zwarte akkervogels vloog daar op.
Hij vaagde met een roode doek een drop
Van zweet af, mompelde, en werkte weer;
Goudvlokken sneeuwden op zijn werkpak neer.

Een timmermanswerkplaats aan een stadsplein:
Een werkplaats lag er aan dat kleine plein,
De dag was aangegroeid in zonneschijn Die was vol koelte en van donker hout
Bevloerd en ook gezolderd en zeer oud
Leken de ramen, waar looflicht door scheen
Door de olmen buiten, en daar kwamen heen
Oude en grijze mannen om te werken.
Er lagen houtstapels: de eikesterken
En 't spleet'ge vurenhout van uit het noorden.
De werklui namen het en zonder woorden
Schaafden en klopten ze met timmering,
Bedrijvig in de groene schemering.

Ik word altijd herinnerd aan die woorden van Coleridge: de dichterlijke geest ziet
God en al zijn werken aan met een gevoel zoo frisch, alsof alles op dat eigen
oogenblik op het eerste scheppingswoord in het aanzijn was gesprongen. De
gevoelens van de kindsheid te verbinden met de vermogens van den mannelijken
leeftijd; tegenover de dingen, waarmee jarenlange omgang ons vertrouwd gemaakt
heeft, een kinderlijk gevoel van nieuwheid en verrassing te bewaren, dat is het
1)
karakter en het voorrecht van het dichterlijk genie.
Wil men de twee uitersten naast elkander plaatsen, dan zie men hoe in het
volgende de waarneming niet meer dan den stoot geeft tot een zelfstandig werk der
verbeelding.
Het is nacht geworden, en Mei ligt op het strand te slapen.

1)

.... to contemplate the Ancient of Days and all His works with feelings as fresh as if all had
then sprung forth at the first creative fiat; ... To carry on the feelings of childhood into the
powers of manhood; to combine the child's sense of wonder and novelty with the appearances
which every day for perhaps forty years had rendered familiar:

‘With sun and moon and stars throughout the year,
And man and woman;’
this is the character and privilege of genius.
(Biographia Literaria, Ch. IV.)
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En toen begon daar op het wijd tooneel
Der zee, als een oud drama waarin veel
Geroep van moord is, en de lucht van bloed
Hangt in de zaal - de scène is leeg: er woedt
Een dolle storm om 't hooge huis, er vallen
Schoorsteenen en de wachten op de wallen
Hooren geluid van vijanden in 't veld.
De regen huilt en gudst, wind giert, daar snelt
Een moordenaar het huis uit en men weet
Dat daar een lijk ligt: donder rolt en wreed
Rijt over het tooneel de maan een streep.

Een dergelijke indruk is natuurlijk zeer individueel, en waar de zee bij afwisseling
voor den dichter het beeld doet rijzen van een man in rijk fluweel en zijde, van een
stad in de kermisweek of bij een vorstelijk bezoek, van een oud Grieksch land waar
zuilen en blokken kapiteel dooreen liggen, daar zal misschien iemand van gezochte
vergelijkingen spreken. Niet gezocht, zou ik zeggen, maar gevonden. Zoolang
menschen verschillend zijn en verschillende dingen hebben ervaren en gelezen,
zullen door een zelfde waarneming bij verschillende personen zeer verschillende
voorstellingen worden opgewekt.
Gemakkelijker zal het vallen den dichter te volgen, waar hij, zonder zich zoo ver
van het gegevene te verwijderen, aan de levenlooze natuur leven en aan het
onbewuste bewustzijn leent. Leert immers niet de psychologische aesthetica, dat
een zeer groot deel van de schoonheidswerking van een stuk natuur op
anthropomorphisme berust? En doet de dichter hier wel iets anders, dan met
bewustheid uitvoeren, wat bij het zien van een landschap onbewust en onvolkomen
door ons allen wordt gedaan? Het anthropomorphisme gaat in Mei herhaaldelijk tot
mythologische persoonsverbeelding toe. De zee is vol van tritons en meermannen;
de nimfen, die in het najaar warmer streken zoeken, nemen afscheid van Titania;
Zefirus oefent zijn basstem in het struikgewas. Het is een zeer levende mythologie,
die, ook waar zij niet onafhankelijk schept als in de persoon van Mei zelve, de
gegevens van velerlei overlevering op zeer persoonlijke wijze gebruikt. Er zijn maar
enkele plaatsen waar men herinnerd wordt aan het gevaar van dit verbeeldingswerk;
het gevaar, immers, dat de persoon die voor het ding wordt in de plaats gesteld,
minder bekoring heeft dan het ding zelf. Er zijn een paar regels,
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... 't luwe avondluchtje dat langs vloog
Op transparante vlerkjes en bewoog
De grasjes en zelfs zelf verwonderd was,

die mij doen denken aan wat Keats zeide van den dichter Leigh Hunt: ‘he makes
fine things pretty’. Die transparante vlerkjes zijn heel lief, maar het avondkoeltje zelf
is beter dan lief, en de personificatie geeft ons hier verlies in plaats van winst.
Het duurzaamst schoon zal, denk ik, die visie blijken, die bewustzijn leent aan de
dingen en ze toch laat wat zij zijn. Ik denk aan deze regels:
Beneden wortelden in lager aard
Bleeke abeel en berken, wier gefluister
Trild' op de helling. In die boomen huist er
Een wonderlijke schrik voor schemering
En voor elk windje dat hun loover ving.

Of aan deze:
Maar uit den vijver vluchtte een beekje heen,
Water louter juweelig licht, een steen,
Een marm'ren kei in 't beddingzand, laat kwik
Los, zilver, dat fijn schittring geeft waar dik
Riviergras is gewassen. Zwaar geblaard
Staan jonge planten in de oeveraard,
Het zijn de luistraars naar het zacht geschal
Dat 't water maakt. Het springt met zwarten val
En praat en babbelt lager in de schaûw.
Klimop en varens luisteren, maar nauw
De hooge boomen, die zijn altijd vol
Van zonschijn en van wind en 's avonds dol
Van spreeuwgekwetter. Maar laat in den nacht
Is 't water hoorbaar als de boomuil lacht.

De boomen fluisteren en schrikken, de varens langs het beekje luisteren naar het
water, maar de boomen zijn boomen en de varens varens gebleven.

IV.
Ons overzicht heeft ons als den voornaamsten inhoud van Gorter's gedicht het
verhaal van Mei en Balder doen kennen: hoe Mei Balder lief krijgt en hem zoekt, en
hoe zij ervaart dat hij
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voor haar niet is. Dat is een beschrijving van het uiterlijk, maar van dat uiterlijk is
het dat wij moeten trachten de innerlijke beteekenis te verstaan, als wij in het gedicht
1)
iets meer willen zien dan een serie natuurtafereelen. De tweede zang is voor deze
beschouwing de kern van het heele werk, en misschien schijnen zelfs de eerste en
de laatste (die trouwens bij elkaar van geringer omvang zijn dan de tweede alleen)
weinig meer dan een proloog en een epiloog. Maar beide zijn dan toch door de
verschijning van een zeer belangrijke figuur, die van de stroomnimf, aan het tweede
boek verbonden, terwijl het derde geheel gedragen wordt door den weemoed over
Mei's droevig lot, waaraan dit boek zijn verwonderlijke eenheid van stemming
ontleent.
De figuur van de stroomnimf is daarom zoo belangrijk, omdat haar woorden ons
het lot van Mei doen kennen als het lot van één uit velen.
Zij zit daar weer alleen - even verweesd
Als alle vrouwen zaten op de aarde,
Die hem eens hoorden en in 't oor bewaarden
Zijn stem -

Vele vrouwen hebben naar Balder gesmacht, maar met zijn goddelijk wezen was
voor geen menschelijk wezen ooit gemeenschap mogelijk.
Voor geen menschelijk wezen - want ook Mei is in den grond van haar natuur
menschelijk, niet waar? Mei ziet de wereld aan zooals wij haar kunnen aanzien;
daarom immers genieten wij,

1)

De Noorsche Godenleer kan ons hier geen licht geven. Wanneer wij in den tweeden zang de
Asen in Walhalla hooren jammeren over het verlies van Balder, dan kan het een oogenblik
schijnen dat wij ons midden in een bekend mythologisch verhaal bevinden, maar met dat
verhaal heeft de geschiedenis van Gorter's Balder toch weinig meer dan dit eene moment
gemeen. In Gorter's Mei is Balder op zekeren morgen blind ontwaakt, en zwerft hij sedert
rond door de wereld; Wodan weet niet waar hij is, weet slechts dat hij nooit zal wederkeeren.
In het verhaal van de Edda (dat men met vreemde elementen vermengd in Marcellus Emants'
Godenschemering terug kan vinden) is Balder door de schuld van Loki gedood, en weten de
Asen dat hij zich in het doodenrijk bevindt; er wordt een vergeefsche poging gedaan om hem
daaruit te bevrijden. Hoe vrijelijk Gorter over de gegevens der Noorsche mythologie beschikt,
kan trouwens reeds uit deze onbeduidende bijzonderheid blijken, dat hij voor Balders vrouw
eenvoudig de godin kiest met den welluidendsten naam. In de Edda is Balders vrouw Nanna,
terwijl Idoena, de bewaarster van de gouden appelen die der goden jeugd bewaren, in latere
mythen voorkomt als de vrouw van Bragi.
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wanneer de dichter ons de dingen door haar oogen zien laat. Ook Wodan en de
andere goden zijn menschelijk; Balder zelf was menschelijk zoolang hij met hen
leefde. Soms is hij n o g zooals hij in Walhalla was, en door zoo zijn goddelijk wezen
te verloochenen geeft hij Mei een bedrieglijke hoop. Want Balders gedachten
belichamen zich voor Mei in de beelden van het minnend paar, en zij geeft hem zijn
eigen gedachten terug, wanneer zij die woorden spreekt waarop de donder
antwoordt. Hij vertelt het haar later zelf.
Soms komen bleeke oude herinneringen
Nog in mij op en zie ik van de tinnen
Van mijn paleis de oude godenwereld
Zoo als ze was weleer, de vlakte dwarrelt
Van godendans, ik zie hun groote beelden
Op maat van hun muziek, en in verhulde
Figuren ken ik nog godengedaanten.
Soms bloeien struiken om mij en ik waan te
Slapen op aarde en ik zie de vlakte
Der zee, de wolken, en het licht dat brak te
Gruizen eens aan den hemel, waar nu starren
Gespannen zijn, blinkend in 't blauwe garen.
Soms denk ik aan een vrouw als toen gij kwaamt
Zoo even en mij in uw armen naamt,
Kussend en willend en de smart niet dragend
Van eigen voelen, uwe liefde, vragend
Verandering en blusschen van die vlam
Die gij genoten hadt en die toch nam
De allerschoonste kleuren in uw oog.
Soms voel ik nog als gij en ik bedroog
U zóó zooeven, nu ben ik weer stil
En waar in mij, en voel wat 'k altijd wil.

Wat is Balder, wanneer hij in zich waar is? Wat is die goddelijke natuur, waarin geen
mensch ooit deelen kan? Balder zelf zal ons eerst zeggen wat zij buiten sluit. 'k Ben
als gij geweest, zegt hij tot Mei,
'k ben als gij geweest, ik ben
Nu zoo niet meer, als niemand meer, ik ken
Nog wel mijn oude zelf, die gaat nu dood.
Te zien, te zien, dat was mijn vroeger brood
En drinken, en te hooren en te voelen
Wat rondom is, de hitte en de koele
Kleuren en ademhaling, die er gaat
Door heel de wereld en elk wezen laat
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Baden door zich en van zijn binnenst maakt
En brandt een oven waar het helvuur blaakt.
Die verlangt voedsel, dat is 't wreed begeeren,
De opgesperde kaak, de hand die meer en
Meer grijpt en vingers haakt en grijpend kromt.
Die 't al verandert en verderft wat komt
In zijn bereik, die altijd anders wil
Wat is, die alles haat wat blank en stil
Eeuwiglijk is, die schept en baart omdat
Hij ook zichzelven haat, niet duldend dat
Hij zelf blijft leven, maar den dood begeerend.
Zoo zijn èn God èn menschen, die verweerend
In 't leven staan en gruizend, en tot stof
Vallen de een na d' ander, een kerkhof
Van dood verlangen en verdord gebeente.
Zij maken nieuw geslacht, verlangend heen te
Zijn zelf hatende zich, hatend wat is,
Willend wat wordt, in woede en droefenis.

Zoo wordt het duidelijk, waarom Balder blind is. Die honger en dorst naar zien en
hooren en voelen als naar brood en drinken, dat is een deel van het altijd hernieuwd
begeeren, waarin het wezen van den mensch bestaat. Maar dan zou Balder ook
doof en gevoelloos moeten zijn.... Zeker, indien niet de personnifieerende voorstelling
het noodzakelijk maakte hem althans eenige menschelijke eigenschappen te doen
behouden. Het goddelijk wezen, dat Balder voorstelt, is de negatie van al wat
menschelijk is; in zijn volheid ontsnapt het zelfs aan ons begrip, - hoe veel meer
aan zinnelijke voorstelling!
Wat ons hier bezig houdt is de dichterlijke uitdrukking, niet deze wijsgeerige
beschouwing zelve van de menschelijke natuur. Voor de theoretische uitwerking
zullen wij naar philosofen, wel in de eerste plaats naar Schopenhauer gaan, maar
een voorstelling in beelden zullen wij nergens sterker en treffender vinden dan hier:
de blakende oven, de opgesperde kaak, de hand die vingers haakt en grijpend
kromt.... het einde, een kerkhof van dood verlangen.
Tot dat wreed begeeren, hatend wat is, willend wat wordt, hoort ook alle
scheppingsdrang.
Zoo zijn ze ook niet blij met hun gevoelen
Alleen te hebben in zich, maar ze koelen
Hun willenswoede en zichzelve af
Door scheppingen en bouwen zoo een graf
Voor 't kostbaarste wat ze een oogwenk zijn,
En uiten zich. Zoo gaf eens Wodan schijn
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Aan wat hij wist en voelde, hij de weter
En voeler, d'allergrootste, en nu heet er
Een wereld naar hem, hij is arm, en dood
Zal hij eens moeten met zijn wereld, nood
Voelt hij al voor hen beiden, kan niet vinden
Geluk, een doodswolf zal hen het verslinden.

De dichter zelf, wanneer hij dicht, bouwt een graf voor 't kostbaarste wat hij een
oogwenk is. Die gedachte wordt door niets beter toegelicht dan door een klein
gedicht van Wordsworth, Stanzas written in my pocket-copy of Thomson's Castle
of Indolence. De wensch om dit, een van de mooiste van Wordsworth's kleinere
gedichten, te doen dienen tot toelichting van Balders woorden tot Mei, is wel de
eerste aanleiding geweest tot het schrijven van deze studie.
Het Kasteel der Traagheid is een allegorisch gedicht uit het midden van de
achttiende eeuw. Indolence is de naam van een toovenaar, die een kasteel bewoont
te midden van een prachtige natuur, in een dal, aan den oever van een rivier. Hij
zit aan de poort op een luit te spelen, en zingt een lied om de voorbijgangers te
verleiden binnen te gaan. Hij belooft hun ongestoorde, weelderige rust in zijn kasteel,
met als eenige inspanning, voor wie het begeert, wat wandelen en visschen in het
verrukkelijke park. De toovermacht van het gezang doet van alle kanten drommen
menschen toestroomen, die hun intrek nemen in het Kasteel der Traagheid. De
dichter stelt zichzelf voor als een van de bewoners, en hij teekent een aantal van
zijn medebewoners in een reeks portretten, waarvan zijn tijdgenooten in veel gevallen
de origineelen konden aanwijzen. Het schijnt dat Thomson dikwijls door zijn vrienden
geplaagd werd met zijn luiheid, en dat hij dan antwoordde dat zij wel gelijk hadden,
maar dat zij zelf wel beschouwd niet minder op hun gemak gesteld waren dan hij.
En zoo kwam hij er toe zich zelf en zijn vrienden te beschrijven als de gasten van
den toovenaar Indolence. Als een aanvulling van die reeks portretten nu schreef
Wordsworth in zijn zakexemplaar van Thomson's gedicht acht stanza's, waarin hij
eerst zichzelf en dan zijn vriend Coleridge beschrijft als bewoners van het Kasteel
1)
der Traagheid; en als

1)

Dat de vier eerste stanza's, die welke hier zullen worden meegedeeld, betrekking hebben op
Wordsworth zelf, en niet, zooals door sommigen gemeend is, op Coleridge, is overtuigend
aangetoond door Thomas Hutchinson in de Fortnightly Review van November 1894.
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men wilde zien wat de Engelsche poëzie in die vijftig jaren tusschen het midden
van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw gewonnen heeft, dan zou
men niet beter kunnen doen dan het gedicht van Thomson met de toevoeging van
Wordsworth te vergelijken. The Castle of Indolence is een gedicht, dat zich heel
aangenaam lezen laat. Dat kasteel in een prachtig park ver van de menschenwereld,
waar geen geluid doordringt dan de geluiden van de natuur zelf, stroomend water
en zingende vogels, dat is een heel genoeglijk paradijs. Maar de voorstelling is
aldoor op de grenzen van het kinderachtige, en het paradijs zinkt in veel passages
tot weinig meer dan een luilekkerland. De nieuw aangekomenen krijgen aan den
ingang van den portier een paar pantoffels en een sjamberloek, de zalen zijn voorzien
van rustbedden langs de vier wanden met stapels matrassen en kussens, en er
staan overal gedekte tafels klaar met allerlei lekkere spijzen. Bij Wordsworth wordt
de voorstelling plotseling omhoog gerukt.
Within our happy Castle there dwelt One
Whom without blame I may not overlook;
For never sun on living creature shone
Who more devout enjoyment with us took:
Here on his hours he hung as on a book,
On his own time here would he float away,
As doth a fly upon a summer brook;

Men ziet hoe wij in een andere wereld zijn verplaatst. Voor het lui liggen op zachte
kussens en het smullen van lekkere spijzen, hier een ‘devoot genieten,’ een hangen
over de voorbijgaande uren, zooals men hangt vol aandacht over een boeiend boek,
een voortdrijven op den tijd zooals een vlieg voortdrijft op een stroomende beek in
den zomer. In een eenigszins fantastische inkleeding, een inkleeding die Wordsworth
ontleent aan het gedicht van Thomson, vinden wij hier de expressie weer van den
diepsten zin van Wordsworth's poëzie.
Men denkt aan die regels in The Prelude, waarin de dichter van zijn moeder
spreekt, van wat zij gedaan - en vooral van wat zij nagelaten heeft - om zijn jeugd
gelukkig te maken.
(she) rather loved
The hours for what thy are than from regard
Glanced on their promises in restless pride.
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Zij had de uren lief meer om wat zij waard zijn in zichzelf, dan om wat zij misschien
beloven; om het goed dat er is in het tegenwoordige uur, niet om wat dit uur ons
misschien nader brengt tot een mogelijk bereikbaar goed in de toekomst.
1)
Men denkt aan deze regels uit Walter Pater's opstel over Wordsworth.
We see the majority of mankind going most often to definite ends, lower
or higher ends, as their own instincts may determine; but the end may
never be attained, and the means not be quite the right means, great
ends and little ones alike being, for the most part, distant, and the ways
to them, in this dim world, somewhat vague. Meantime, to higher or lower
ends, they move too often with something of a sad countenance, with
hurried and ignoble gait, becoming, unconsciously, something like thorns,
in their anxiety to bear grapes; it being possible for people, in the pursuit
of even great ends, to become themselves thin and impoverished in spirit
and temper, thus diminishing the sum of perfection in the world, at its very
sources.
Het leven wordt zoo licht een aaneenschakeling van uren, van dagen, van heele
jaren, die geen andere waarde hebben dan dat zij - in het gunstigste geval - ons
wat verder brengen, wat nader tot een doel dat wij ons voorstellen als eenmaal
bereikbaar. Een doel dat misschien nooit bereikt zal worden, en dat, als het bereikt
wordt, slechts plaats zal maken voor een ander, meer verwijderd doel. Dat doel
moet dan de middelen heiligen, moet rechtvaardigen al die uren, dagen, jaren, die
geen waarde hebben in zich zelf. Neen, zoo interpreteert Pater Wordsworth, laat
veel eerder de middelen het doel heiligen: wat er ook moge komen van de vruchten,
zorg allereerst voor de bloemen en bladeren. ‘Justify rather the end by the means:
whatever may become of the fruit, make sure of the flowers and the leaves.’ Wat
Wordsworth wil aanvaarden als het doel-in-zichzelf is niet actie maar contemplatie.
‘Contemplation - impassioned contemplation - that is with Wordsworth the
end-in-itself, the perfect end.’
‘Impassioned contemplation,’ dat zal wel vrij wel het zelfde zijn als de ‘devout
enjoyment’ van ons gedicht. Wanneer wij dus Wordsworth vinden als bewoner van
de Castle of Indolence, dan zullen wij dit zoo verstaan, dat hij opgaat in zuivere
aanschouwing, aanschouwing zonder begeerte.

1)

In den bundel Appreciations.
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Dat is dan het begin van het gedicht, de eerste stanza minus de twee laatste regels.
Maar het vervolg brengt ons iets dat ons verrast en aanvankelijk verbijstert. Dat
rustige verblijf in de Castle of Indolence duurt niet voort: kom den volgenden,
misschien nog denzelfden dag, en hij is gevloden, niemand weet waarheen.
But go to-morrow, or belike to-day,
Seek for him - he is fled; and whither none can say.
Thus often would he leave our peaceful home,
And find elsewhere his business or delight;
Out of our Valley's limits did he roam:
Full many a time, upon a stormy night,
His voice came to us from the neighbouring height:
Oft could we see him driving full in view
At mid-day when the sun was shining bright;
What ill was on him, what he had to do,
A mighty wonder bred among our quiet crew.

Dagen lang kon hij rondzwerven buiten het kasteel, zonder dat iemand begreep wat
hem dreef, en als hij dan eindelijk terugkwam, dan was hij uitgeput en geknakt.
Ah! piteous sight it was to see this Man
When he came back to us, a withered flower, Or like a sinful creature, pale and wan.
Down would he sit; and without strength or power
Look at the common grass from hour to hour:
And oftentimes, how long I fear to say,
Where apple-trees in blossom made a bower,
Retired in that sunshiny shade he lay;
And, like a naked Indian, slept himself away.

Wat was het dan dat hem geen rust liet in het Kasteel der Traagheid, maar hem
naar buiten dreef? Wat is het dat de zuivere contemplatie komt storen en de begeerte
weer wakker maakt? Het antwoord wordt gegeven door de vierde stanza.
Great wonder to our gentle tribe it was
Whenever from our Valley he withdrew;
For happier soul so living creature has
Than he had, being here the long day through.
Some thought he was a lover, and did woo:
Some thought far worse of him, and judged him wrong;
But verse was what he had been wedded to;
And his own mind did like a tempest strong
Come to him thus, and drove the weary Wight along.
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De begeerte, die de pure contemplatie verstoort, is niets anders dan de poëzie zelf.
De contemplatie van een dichter draagt de kiemen van haar eigen vernietiging in
zich. Als de aanschouwing een zeker punt van innigheid, van kracht heeft bereikt,
dan doet zij aandoeningen en gedachten rijzen, die begeeren zich te uiten, en iedere
begeerte is vijandig aan pure aanschouwing; dan volgt een streven, een zoeken
naar de beste expressie, en zuivere aanschouwing is juist de afwezigheid van
streven en zoeken. Zoo wordt het gedicht zelf het graf van dien hoogsten staat dien
de dichter een oogenblik bereikte.
Het ‘devout enjoyment’ van Wordsworth, het ‘impassioned contemplation’ van
Pater, wijzen die woorden niet heen naar hetzelfde ideaal van goddelijk leven, dat
den dichter van Mei voor oogen heeft gestaan?
In zijn bevrijding van begeerte, in zijn armoede aan alles wat in de waardeering
der menschen het leven rijk kan maken, is dit bestaan voor ons verstand een raadsel.
De dichter begrijpt de woorden van Balder niet, wanneer Mei op den vroegen morgen
aan den kant van de rivier ze hem herhaalt.
toen zei ze mij
Wat ik al wist en zei ook rij aan rij
De Balderswoorden, godd'lijk, wonderbaar.
Ik werd een tijd zeer stil en dacht veel, maar
Begreep het niet, want mijne ziel kon niet
Denken wat ze zou zijn, wanner ze niet
Behoefte had aan oore' en ooge' en wensch
Naar anders en naar meer: dat kan geen mensch.

Maar hij voelt toch wel dat ook Mei werkelijk schoon is naarmate zij van de begeerte
bevrijd wordt en nadert tot den staat van Balder.
Toen was ze werk'lijk schoon want hare ziel
Was ganschlijk in haar, geen begeerte viel
Nu meer naar buiten, o een echte bloem.

En ook menschen, zegt Balder, kennen soms dat goddelijk bestaan een oogenblik.
Hoor mij nu Mei: er dwaalt in ieder leven,
In ieder lijf, een vlam, elk voelt haar beven
Wel eens of tweemaal, maar niet vele malen.
De menschen noemen ziel haar, ze verhalen
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Er lange wondere verhalen van,
Weten niet veel, voeden haar niet, en dan
Sterft ze vergeten en alleen gelaten.
Kinderen voelen haar wanneer ze na te
Slapen gegaan te zijn, nog lang òpwaken
Gedacht'loos starend voor zich, want genaken
Voelen ze niets, geen beeld, en ook in hen
Schijnt niets te leven of te mijmeren.
Dan voelen ze oprijzen en neerdalen
Hun leven, ademen gaan door de zalen
Huns harts en onder een hoog oppervlak
Leeft een nieuw wezen nu het oude brak.
Zoo zijn de jonkvrouwen, wanneer haar jaren
Vollere zijn en zij de lange scharen
Mannengedaanten 's avonds buiten sluit.
Dan zit ze op een stoel, aan hare ruit,
Maar ziet niet uit, haar oogen zijn gesloten.
Zij denkt niet, levensboom is dood, maar loten
Schiet daar het dieper leven en ze voelt
Dat wuiven op windadem en windkoelt,
En huivert, draagt het niet, breekt in geschrei
Haar oogen open, dan is 't weer voorbij.
Mannen zijn zoo die men de dichters heet.
Een jong man zoo, die 't slaafsch leven vergeet
Een uur, een dag lang, en zichzelven hoort
En naar zich luistert, wat geboren wordt
Aan leven in zich en de wondre daden
Die 't dieper zelf bedrijft, en naar beladen
Winden met klanke' en woorden ongehoord.
Zoo zit hij wel een uur, daardoor bekoord.

Kan dat leven van de ziel, van het dieper zelf, nader worden beschreven? Neen.
Het is n i e t zien, n i e t hooren, n i e t voelen, het is n i e t begeeren, het is n i e t
denken. Alle bepaling ervan is slechts de negatie van wat den inhoud uitmaakt van
het gewone leven. Men kan het slechts aanduiden door een beeld. Er is een soort
van aandoeningen, de allerliefste voor wie ze kennen, die met geen andere te
vergelijken zijn, waaraan zich geen voorstelling van iets zinnelijk waarneembaars,
waaraan zich geen begeerte naar iets anders, waaraan zich geen gedachte verbindt.
En de bron van die aandoeningen is een beeld van het goddelijk bestaan.
Dat leven heeft een beeld, hoor mijn geluk,
Zie toe hoe ik den slagboom openruk,
En hoe er doordringt nu een bonte trein,
Paarden met belle' en ruiters: schoone schijn.
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Dat beeld dat is muziek, want wie kan hooren
Dien wondren schijn weerklinken of te voren
Breekt uit die diepste ziel, en slaat te stuk
Een vroeger leven en zet met een ruk
Een nieuw tooneel op van het nieuwe leven:
O zonder beelden, onbegrepen, neven
Zich zonder schauw of schijn, alléén gewelde
Bobbels van lucht, zeepbellen onverzelde.
Dat is muziek, die heeft met alle dingen
Niets meer gemeen, en alle vreemde zinnen
Zijn blind voor haar, geen vormen en geen kleur
Heeft zij, zij is de lucht gelijk in heur
Afwezigheid voor 't oog en schijnarmoede.
Zij is de liefste, allerliefste, moeden
Die zich moe leefden aan het zien en smaken
Der volle wereld, drinken haar en raken
Haar soms met lippen, willen haar altijd Zij geeft van alles hun vergetelheid.
Zielsleven is muziek: dat zijn de volle
Aanzwellingen gevoel, de eeuwig gulle
Uitstroomingen van klank, de volle baden
Kokend in wentelende damp, goudzaden
Van klank, volmaakt, gerond, ronde gewelven,
Bommen van klank, en ook de zoete schelven
Waaiig van licht geluid als stapels hooi.
Sneeuwballen van muziek en uitgedooi
Van klompen ijs smeltend in eigen water,
Vogeltjes van muziek en uitgeschater
Van lachende mannen: elk een heel geheel Een volk van klanken waar elk heeft gekweel
Eigen aan zich, een scheepsvloot van muziek,
Elk schip heenvarend op zijn zeilewiek,
Regen van klank verlatende de lucht,
Een zingend' aarde met één groot gerucht.

Maar ook dat beeld is onvolkomen.
Is zij muziek, is wel mijn eigen ziel
Iets wat ooit buiten mij, mijzelven, viel?
Dat alles in het niet, 't zijn woorden niet,
't Zijn dingen niet, 't zijn klanken niet, geen lied
Verbeeldt de zielsbewegingen genoeg.
Alles is beeld, is beeld van haar, en vroeg
Of laat valt het inéén in stof, zij blijft,
Wat er ook om haar valt en henedrijft.

Alleen in hem in wien alle menschelijk bewustzijn is te niet gegaan, alleen in Balder
is dit zieleleven werkelijkheid.
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Wie dús zijn ziel is, is zichzelf een God,
Ik ben mijn ziel, ik ben de een'ge God.
Er is nu niets meer dat mijn blindheid heelt,
Mijn God, mijn ziel, naast haar bestaat geen beeld.
'k Word stil en niets bestaat meer dan mijn ziel,
Geen ding, geen woord, en niets dat mij ontviel.
Haar wil ik hebben, hèb ik, en niemand
Dan zij, mag met mij wonen in dit land.
Ik wil geen toekomst, geen geheugen hebben,
Zij is altijd gelijk, zij kent geen ebben
En vloed, zij is eeuwig, alleen, zij is,
Zij leeft door eigene ontvangenis.

In het bovenstaande heeft men al de ‘Balderswoorden, godd'lijk, wonderbaar’ bijeen.
Zij verplaatsen ons in een gedachtenkring, die ons door meer poëzie en proza van
den nieuwsten tijd, vooral door Maeterlinck's bundel Le Trésor des Humbles nader
is gebracht; maar zij spreken van dingen, waarvan alleen in beelden kan gesproken
worden, in mooier beelden dan men ergens vinden zal. Een zieleleven dat dieper
ligt dan al de bewustzijnsinhouden die het onderwerp zijn der gewone psychologie;
een ‘heilsweg,’ waarlangs de mensch door verschillende stadiën op kan klimmen
van het alledaagsche tot het goddelijke leven; daarvan kan men in meer
philosophischen of in meer dichterlijken vorm lezen bij mystieken van verschillende
1)
tijden. Hier beschouwen wij Gorter's verzen niet als een formuleering van wijsgeerige
ideëen, maar als de uitdrukking van een persoonlijke ervaring van den dichter zelf.
Die ervaring die zich bij menschen van alle tijden telkens herhaalt, en die steeds
nieuw leven geeft aan een mystiek, die voor ons verstand zinledig is.
Het schijnt de hoogste ongerijmdheid, dat een dichter die ons als geen ander de
zichtbare wereld in haar schoonheid voor oogen stelt, zijn hoogsten God blind maakt.
Maar hebben niet andere dichters vóór en na Gorter gemeend hun kostbaarste
oogenblikken te vinden onder die waarin hun bewuste leven ebde?
Maeterlinck's Trésor des Humbles is vol van passages als deze:
Il m'est arrivé de croire qu'un vieillard assis dans son fauteuil, attendant
simplement sous la lampe, écoutant sans le savoir toutes les lois éternelles
qui règnent autour de sa maison, interprétant sans le comprendre ce qu'il
y a dans le silence des portes et des

1)

Maurice Maeterlinck. Een studie door Dr. Is. van Dijk.
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fenêtres et dans la petite voix de la lumière, subissant la présence de son
âme et de sa destinée, inclinant un peu la tête, sans se douter que toutes
les puissances de ce monde interviennent et veillent dans la chambre
comme des servantes attentives, ignorant que le soleil lui-même soutient
au-dessus de l'abtme la petite table sur laquelle il s'accoude, et qu'il n'y
a pas un astre du ciel ni une force de l'âme qui soient indifférents au
mouvement d'une paupière qui retombe ou d'une pensée quis' élève, - il
m'est arrivé de croire que ce vieillard immobile vivait en réalité d'une vie
plus profonde, plus humaine et plus générale que l'amant qui étrangle sa
maitresse, le capitaine qui remporte une victoire, ou ‘l'époux qui venge
son honneur.’
Maar Maeterlinck is misschien in dit boekje wat veel de professioneele mysticus,
die soms zijn paradoxen toestaat met hem op hol te gaan, die er behagen in heeft
de termen van zijn leer als de stukjes glas in een caleidoscoop in steeds nieuwe
combinaties te groepeeren, die in één woord somtijds praat zonder recht te voelen
wat hij zegt. Ik kies twee andere getuigen, die minder philosophisch zijn geschoold,
en bij wie zeker voor geen parti pris te vreezen is.
Komt niet dit sonnet van Wordsworth merkwaardig met de passage uit Maeterlinck
overeen?
I am not One who much or oft delight
To season my fireside with personal talk, Of friends, who live within an easy walk,
Or neighbours, daily, weekly, in my sight:
And, for my chance-acquaintance, ladies bright,
Sons, mothers, maidens withering on the stalk,
These all wear out of me, like Forms with chalk
Painted on rich men's floors, for one feast-night.
Better than such discourse doth silence long,
Long, barren silence, square with my desire;
To sit without emotion, hope, or aim,
In the loved presence of my cottage-fire,
And listen to the flapping of the flame,
Or kettle whispering its faint undersong.

Lang onvruchtbaar zwijgen, dat geen aandoening kent, dat niets hoopt, dat naar
niets streeft, - de dichter moet wel zeker zijn van het bezit van groote diep verborgen
schatten, wanneer hij zoo veel van wat voor anderen waarde heeft prijs kan geven.
Als er ooit iemand geweest is voor wien zien en hooren en voelen brood en drinken
was, dan is het John Keats. Er is in zijn eerste gedichten een zwelgen in natuurgenot,
een onverzadelijke begeerte, die met den rijkdom van geen enkel tooneel tevreden
kan zijn, maar zich in verbeelding een tooverlandschap schept, waarin alle denkbare
schoonheden worden opeen gehoopt.
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I was light-hearted,
And many pleasures to my vision started;
So I straightway began to pluck a posey
Of luxuries bright, milky, soft and rosy.
A bush of May flowers with the bees about them;
Ah, sure no tasteful nook would be without them;
And let a lush laburnum oversweep them,
And let long grass grow round the roots to keep them
Moist, cool and green; and shade the violets,
1)
That they may bind the moss in leafy nets.

Let.... let.... later: there too should be.... Het is of men een fijnproever een menu
hoort opmaken. Eindelijk: what next?.... Wat kan er nu nog bij?
Dat is wel de blakende oven, die altijd meer voedsel verlangt. En de
scheppingsdrang van dezen jongen dichter was wel de willenswoede die zich door
dichten af te koelen hoopt. Hoor maar dit uit een brief aan een vriend.
I find I cannot do without poetry - without eternal poetry; half the day will
not do - the whole of it. I began with a little, but habit has made me a
leviathan. I had become all in a tremble from not having written anything
of late: the Sonnet overleaf did me good; I slept the better last night for
it; this morning, however, I am nearly as bad again! I shall forthwith begin
my Endymion.
Ook Keats heeft in waanzin de aardsche dingen niet meer aan kunnen zien van
liefde. Ook hij heeft boomen omhelsd en is verliefd geworden op het water en de
lucht. Maar als Mei heeft hij ervaren dat die heete begeerte niet nader tot Balder
brengt.
En toen hij eenige jaren ouder was geworden, is ook Keats zijn hoogste heil gaan
zoeken niet in exaltatie maar in tempering van het bewuste leven. Hij voor wien
geen tooneel ooit rijk en bont en wisselend genoeg kon zijn, heeft met afgunst gezien
naar de onbewegelijke en onveranderlijke rust van de figuren op een Grieksche
2)
vaas ; en hij die beurtelings was voortgejaagd door de hartstochten liefde, eerzucht
en poëzie, hij heeft in een indolente zomerstemming die drie, als vrouwefiguren,
aan zijn oog voorbij zien trekken, en gevoeld dat al wat zij hem konden geven minder
waard was dan zijn staat van droomerige willoosheid.

1)
2)

Het eerste van de Gedichten van 1817.
Ode on a Grecian Urn.
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Ripe was the drowsy hour;
The blissful cloud of summer-indolence
Benumb'd my eyes; my pulse grew less and less:
Pain had no sting, and pleasure's wreath no flower:
O, why did ye not melt and leave my sense
1)
Unhaunted quite of all but - nothingness?

Haunted of nothingness.... dat is weer het mystieke ideaal in al zijn zinledigheid,
maar ook in al zijn door geen verstandelijke overweging aan te tasten bekoring.
Zoolang menschen te midden van
The weariness, the fever, and the fret

van het leven zullen droomen van een begeertelooze en gedachtelooze zaligheid,
zoolang moeten, dunkt mij, Gorter's Balder als een belichaming van dat bestaan,
en Gorter's Mei als een verpersoonlijking van den naar dat bestaan smachtenden
mensch hun waarde behouden.
LEEUWARDEN, Voorjaar 1903.

1)

Ode on Indolence. Na den dood van den dichter uitgegeven.
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Vlaamsche volksspelen en vermakelijkheden.
Door Prosper van Hove.
II.
Wanneer ik denk aan een volkskermis in een groote Vlaamsche stad, dan hoor ik,
in geheugen en verbeelding, de zware klokken galmen, hoog en plechtig uit de grijze
torentransen, wijd over 't gekrioel van menschen die zich vroolijk huiswaarts haasten,
door de smalle, drukke kronkelende straten.... De stille zomeravondlucht is vol van
dat indrukwekkend gebom, dat een heele bevolking bij elkaar schijnt te roepen, en
men zou kunnen denken aan de dreigende alarmstemmen van oproer, als niet de
stralende gezichten van al die menschen jubelden van innerlijke vreugd. 't Is
Zaterdagavond en de lange sjouwweek is nog eens ten einde, en morgen begint
de kermis!.... Het ontroerend lied van Benoit zingt kweelend en streelend als een
hymme van eeuwig terugkomende jeugd en vreugd in de ooren:
‘Dan mocht de beiaard spelen
‘Van al uw torentransen.
‘Dan mocht de grijsheid kweelen
‘Dan mocht de jonkheid dansen,

en zwaar dreunt Klokke Roeland in traag tempo mede:
‘Wanneer ic clep is 't brand
Wanneer ik luid: triomf in Vlaanderland!’

Triomf in Vlaanderenland! Het is een pittoresk en eigenaardig schouwspel, een
kermis-zondagochtend in den omtrek van het spoorwegstation, in een groote
Vlaamsche stad! Alle cafés, winkels en huizen vlaggen, en 't groote plein om de
spoorhalle is
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zwart en bont van krioelende menigte. De verschillende societeiten uit andere steden
of landen worden plechtig met muziek en vanen afgehaald:
harmonie-en-fanfare-maatschappijen, zang-en-tooneelvereenigingen, turnbonden,
wielrijderskorpsen, visschersclubs, delegaties van pompiers en schutterij, men weet
niet wat al! In hun verschillende uniformen of sportcostumes vullen zij met kakelbonte
kleurschakeeringen de pleinen en de straten, en begeven zich stoetsgewijze onder
tromgeroffel en muziekgeschetter, met wapperende vendels naar de talrijke lokalen
waar hun welkom geheeten en de eerewijn aangeboden wordt. Al wie de kermis
van een groote Vlaamsche stad heeft bijgewoond zal zich dergelijke tafereelen
herinneren: straten en pleinen vol van die vroolijke optochten: muziek, zang, vlaggen
en opschriften: één groote, blijde, bijna kinderlijke vreugd van een gansche
pretmakende bevolking, onder warm zonnelicht, en grijze stof, en blauwen hemel.
Een enkel overzicht van het officiëel kermisprogramma eener groote Vlaamsche
stad, geeft al een idee van de pret die in zulke dagen aan de bevolking, haast alles
kosteloos, te genieten valt:

Eerste dag.
o
1 . Tentoonstelling van Nijverheidskunsten. (Toegang kosteloos).
o
2 . Stoet van maatschappijen deelnemende aan den wedstrijd van vischvangst.
o
3 . Stoet der maatschappijen deelnemende aan het
harmonie-fanfaren-en-zang-festival.
o Elf publieke concerten op verschillende uren in verschillende gedeelten der
4 .
stad.
o Wedstrijd van vischvangst in de vijvers van het stadspark.
5 .
o
6 . Paardenwedrennen.
o
7 . Zwemwijdstrijd.
o
8 . Volksfeest.
o
9 . Kostelooze vertooning in den Vlaamschen schouwburg.
o
10 . Twee volksbals en een bal champêtre met illuminatie en vuurwerk.

Tweede dag.
o
1 . Zeven publieke concerten, op verschillende uren en plaatsen.
o
2 . Roeiwedstrijd.
o
3 . Fête champêtre en bal met verlichting.
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o
4 . Verlichting van de groote markt en volksbal in de open lucht tot vier uur 's
ochtends.

Derde dag.
o
1 . Zes concerten.
o
2 . Paardenwedrennen.
o
3 . Opstijgen van een luchtballon.
o
4 . Kostelooze vertooning in den Vlaamschen schouwburg.
o
5 . Bal champêtre, illuminatie en vuurwerk.

Vierde dag.
o
1 . Twee concerten.
o
2 . Paardenwedrennen.
o
3 . Twee volksfeesten.
(Dit lijkt wel een rustdag, om weer op krachten te komen.)

Vijfde dag.
o
1 . Acht concerten.
o
2 . Bloemencorso met allerhande vaartuigen.
o
3 . Volksfeest.
o
4 . Kostelooze vertooning in den Vlaamschen schouwburg.
o
5 . Bal champêtre, verlichting en vuurwerk.
o
6 . Laatste groot volksbal op de groote markt met algemeene verlichting.

Sommige van die volksvermaken zijn haast niet denkelijk in een land als Holland:
b.v. het volksbal. Er bestaat gegronde vrees dat zulk een bal, op een groot
marktplein, met muziek en mooie verlichting, daar aanleiding tot velerlei stoornis
zou geven. Hier niet. Het is en blijft vroolijke pretmakerij. Soms wel wat grof, maar
heel zelden ruw. Mannen en vrouwen komen er met duizenden bij elkaar, alleen
om zich te vermaken, om te juichen, te zingen, te dansen en te springen. Heel weinig
politie is daarbij aanwezig, en die is er ook volkomen overbodig. Het volk zelf draagt
zorg, dat een orde wordt gehandhaafd, waarbij de pretmakerij zekere palen niet te
buiten schrijdt. Maar grof is het wel eenigszins, en dat grove, dat grof-gezonde zoo
ik haast zeggen, vindt men in de meeste Vlaamsche volksvermaken steeds terug.
Het is nog en altijd en in alles de triomf van het bijna uitsluitend materieel-genoeglijke.
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andere markt of plein. Vóór alle koffiehuizen (en
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hoe talrijk zijn die niet in België) staan, soms tot midden op de plaats, tafels en
stoelen (meestal ook lange planken op leege biertonnen) naar voren geschoven,
en daar zitten de kermisgasten gezellig te genieten van eten en drinken, onder het
lachen en praten en het spelen der muziek. Overal eet en drinkt men: sinaasappels,
noten, broodjes met ham of gerookte worst, alles wat de rondventers op groote
platte manden met zich meesjouwen. De mond en de maag van een echtgëaarde
populaire Vlaming zijn zeker de twee organen die bij hem het meest te verwerken
hebben. Die blijven maar aldoor in actie. Ik geloof niet dat de meeste Vlamen ergens
een uur naar iets kunnen zitten luisteren of kijken zonder daarbij te babbelen, te
rooken, te eten of te drinken. Het is zóó dat vele van de Belgische....
‘pret-maatschappijen’ zal ik ze maar noemen (want dat soort van societeit is er
verreweg het talrijkst) geen ander aanrakingspunt voor hun leden hebben dan het
gezamenlijk genieten of vereeren van een of ander materiëel genoegen. Zoo herinner
ik mij een avond van niet geringe verbazing in een restauratie van een groote
Vlaamsche stad. Ik kwam er, als naar gewoonte, om iets te gebruiken, maar de
‘baas’ hield mij op den drempel van de restauratie-kamer tegen, en vroeg mij of het
me niet zou schikken in een zaaltje daarnaast mijn avondmaal te nemen.
- Waarom?’ vroeg ik.
- De restaurant is bezet door al de tachtig leden van den ‘Malaga-club,’ antwoordde
de man.
- De Malaga-club?....
- Ja, kijk.’ En hij schoof het buitengordijntje van de glazen deur der
restauratie-kamer even met een tipje op zij.
Ik keek naar binnen.
Rondom een lange, lange tafel zaten de tachtig leden van den ‘Malaga-club.’
Vóór ieder stond een bord met daarop een vol glas donkeren wijn. Een oudje, op
de eereplaats: grijze, kortgeknipte haren, stekelig wit snorretje, kleine oogjes, roode
koontjes (ik zie het nog vóór mij) rees op met zijn glas in de hand en begon een
toast. Het duurde heel kort want hij had niets te zeggen. Hij dronk op de gezondheid
van den ‘Malaga-club’. Hij stak zijn glas in de hoogte, glimlachte in 't ronde, knippend
met zijn kleine domme oogjes, als van innige pret, en dronk het in één teug leeg.
Daarop galmde daverend gejuich en handgeklap, en ook al de tachtig leden dronken
in één teug hun glas leeg. Hun onderlinge

Groot Nederland. Jaargang 1

696
liefhebberij voor Malaga-wijn was de grondslag van hun societeit, het aanrakingspunt
voor hun vergaderingen, en het voorwendsel van de lekkere soupétjes, die dan
telkens op het rituale nutten van het glas Malaga volgden. Er zijn in alle Belgische
steden heel wat eet- en drinkclubs van dien aard. Te Gent, om maar een paar
voorbeelden op te noemen, heeft men de Waterzooi-club (vereerders van een zeer
lekker soort visch-hutspot), de Schelvischclub (vereerders van den schelvisch), de
Varkenspuisten (vereerders van het varkenvleesch), de Vereenigde Buikvulders,
onder kenspreuk ‘Nooit genoeg’ (verdere omschrijving zeker overbodig), tot zelfs
een schijnbaar onschuldige Aardappel-club, allen talrijke vereenigingen, waar het
materiëele rituaal enkel dient tot voorwendsel van langdurige en dikwijls herhaalde
eet-en-drink-en-fuif-partijen.
Het is een bekend feit dat een tiental Belgen, ergens om een koffiehuistafel
vergaderd, weldra onweerstaanbaar de behoefte in zich voelen opkomen dat kleine
kringetje uit te breiden en tot een ‘societeit’ te vormen. Maar het wekt toch de
verbazing als men even nagaat, hoeveel vereenigingen, op die wijze ontstaan, het
leven blijven houden, en vaak in een bloeienden toestand verkeeren.
Gent, b.v. om nog eens maar één enkel en dan nog zeer in compleet voorbeeld
aan te halen van genootschappen uitsluitend opgericht tot het beoefenen van kunst,
van sport, of andere intellectuëele of fyzieke liefhebberij, telt niet minder dan elf
georganiseerde tooneelmaatschappijen, twintig zangmaatschappijen, vijf en twintig
harmonie-of-fanfare korpsen (de militaire muzieken natuurlijk niet in begrepen)
vijftien turnmaatschappijen, dertien wielrijdersclubs. Als men daarbij nu denkt aan
al die ontelbare andere genootschappen: zooals b.v. de studenten-kringen, de
militaire kringen, de onderwijzers, de ingenieurs, de post- en spoor- en
telegraafbeambten, de handelsreizigers, en wat weet ik ook al,.... en men weet dat
bijna ieder van die korpsen zijn eigen vaandel en zijn eigen uniform heeft, dan kan
men zich een denkbeeld vormen van wat een praal-of-feeststoet wordt, waaraan
meest al die societeiten deel nemen. Het is gebeurd op enkele groote plechtigheden
die geen speciaal politiek karakter droegen (wel is waar een groote zeldzaamheid
in België) dat zoo een stoet, waar al of bijna al de societeiten van een stad in
vertegenwoordigd waren, drie à vier uren noodig had, met wagens, vlaggen, zangers
en muziek, om zich in zijn volle lengte uit te strekken.
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De Vlaming, groote, harde, taaie werker als hij eenmaal aan het werken is (en dat
is hij doorgaans lang en veel), zoekt zijn uitspanning en zijn plezier liefst buiten huis,
in drukke, levendige omgeving. De huiselijke gezelligheid, die het hollandsche
familieleven zoo aantrekkelijk maakt, kent hij zelden, en waardeert hij weinig. Het
is opvallend hoe ‘ongezellig’ de meeste Vlaamsche huizen, (ook de schoonste en
de rijkste) er van binnen uit zien. De kamers léven er niet mee het intieme leven
van hunne bewoners. Ze zijn meestal, of banaal-luxueus, of banaal-burgerlijk. De
meeste belgische families hebben b.v. geen eigenlijke ‘huiskamer’. In de mindere
standen blijft men in de eetkamer na-tafelen, en in de hoogere klassen betrekt men
het salon. Dit alles schijnt in direct verband te staan met een doorgaans nog al
oppervlakkige levensopvatting, en met den over het algemeen nog al inferieuren
graad van intellectueele ontwikkeling. Waarom léven, lange uren zitten, in een kamer
waar men b.v. niet leest, of waar nooit of zelden een niet-alledaagsch gesprek wordt
gevoerd? De Belgische kamers hebben het banaal-complimenteuze van de
banaal-complimenteuze menschen, die er andere menschen van hun slag ontvangen;
en wanneer deze weg zijn hebben de huisgenooten weinig of niets meer aan elkaar
te vertellen, en ieder zoekt zijn plezier liefst buiten huis: de heeren op societeit of
op café, de dames naar de winkels of op koffieklatschen bij vriendinnen.
Een eigenaardig een aloud gebruik in de Vlaamsch-Belgische steden is wat men
noemt: het vieren in de wijken. Iedere wijk heeft zijn ‘deken’ en zijn ‘dekenin’, nog
als in den ouden tijd der gilden, elk jaar door de oudste ingezeten van de buurt
gekozen. Als nu een bewoner van de wijk een merkwaardige onderscheiding heeft
bekomen, zooals b.v. een decoratie, of een eersten prijs in een concours, of iets
dergelijks, dan besluit de deken of de dekenin dat de buurt voor deze gelegenheid
plechtig zal vieren. De ‘knaap’ wordt van huis tot huis rondgestuurd, met de
mededeeling van de heuglijke gebeurtenis, en het verzoek van deken of van dekenin
om te vlaggen, en 's avonds met vetpotjes te illumineeren. Geen bewoner zou het
wagen zich aan dezen plicht te onttrekken, en zoo gaat er ook zelden een week
voorbij of er is ergens feest, gevlag, illuminatie en serenade in een of ander gedeelte
van de stad. Altijd en nog pleizier en pret op straat, in drukke menigte, liever dan in
de intieme gezelligheid van huiselijken kring.
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Pleizier en pret tot in 't profane soms!.... Te Veurne, in West-Vlaanderen, heeft een
groote, jaarlijksche boet-processie plaats. In een van zijn laatste werken, le petit
homme de Dieu, heeft onze beroemde romanschrijver Camille Lemonnier, daar een
machtig beeld van weergegeven. Van uren en uren verre in den omtrek komt de
bevolking daar naartoe gestroomd en het heet te zijn de grootste en de
indrukwekkendste religieuze plechtigheid van heel Vlaamsch-België. Mannen en
vrouwen die iets misdadigs op hun geweten hebben, loopen er vermomd onder
dikke bruinen pijen en monnikskappen, op hun bloote voeten en met zware houten
kruisen over de schouders in mee, en aan vele fijne, gesoigneerde bloote voetjes
en handen, kan men wel merken dat niet alleen menschen uit de mindere standen
hier aanwezig zijn. Het moet zijn een openbare, plechtige boetedoening voor
bedreven zonden, en indrukwekkend gruwelijk als een brok levende geschiedenis
van middeneeuwsche barbarie, is inderdaad het schouwspel. Maar,.... te gelijkertijd
is het steeds kermis te Veurne, en die heele processie passeert op een plein dat
vol staat met tenten en met kermiskramen. Dat draait en krast en woelt maar alles
met de gewone lawaaiïge drukte en pretmakerij door elkaar, tot op het allerlaatste
oogenblik vóór de plechtige processie uit de dicht nabij gelegen hoofdkerk komt.
Dan staan de poppetjes even stil, de danseressen in korte tullen rokjes, de paljassen
in schitterende pailletten-pakjes, de herculessen met bloote armen en de
wafelbakkers met hun witte mutsen en jasjes, alles knielt maar even voor het
Heilig-Sacrament en voor de boetegangers neer; maar nog is de processie niet om
den hoek der plaats verdwenen, of weer beginnen de orgels te krassen, de molens
te draaien, de athleten te schreeuwen, de danses du ventre of de serpentine-danses
te schokken en te zwieren.
In het eerste gedeelte van mijn artikel over Vlaamsche Volksspelen en
Vermakelijkheden (zie Groot-Nederland van September) had ik het over enkele
barbaarsche vermaken, als de wedstrijden met geblinde vinken en hanegevechten
bij de plattelands-bevolking. De soi-disant meer beschaafde bevolking der steden
is van soortgelijke barbaarschheden in het najagen van haar vermaak niet vrij te
pleiten. Behalve de jacht, die een cosmopolitische barbariteit is, heeft men hier o.a.
een sport gemaakt van het ratten-dooden met honden, en van het duiven-schieten
met geweren.
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Het ratten-dooden met honden is meestal een populair vermaak. Op de binnenplaats
van een herberg (doorgaans in een wijk van de voorstad) is een hok met palen en
rasterwerk van ongeveer een drietal meters vierkant opgetimmerd. Vlak daarnaast
staat een stapel kleine kistjes, waarin de gevangen ratten zitten, vier in ieder kistje.
De inhoud van een dezer kistjes wordt binnen in het hok geledigd. De ratten rennen,
draaien in 't rond, klauteren langs het rasterwerk op. Daar komt de hond, haast altijd
een fox-terrier. Met blinkende oogen staat hij voor het rasterwerk te piepen. Een
deurtje flapt open, de hond snelt binnen, en in enkele sprongen bijt hij de eene na
de andere al de ratten dood. Het gaat verbazend snel, in minder dan één minuut
soms zijn allen vier de ratten gesneuveld. En de hond die in den kortsten tijd zijne
vier ratten doodt behaalt den eersten prijs.
Meer bekend, en ook meer cosmopolitisch is het duiven-schieten. Het is een duur
vermaak, en daarom ook een aristocratisch vermaak. Midden op een ruime plaats,
(meestal een stuk weiland) staat een meneer in jagerspak met het geweer
geschouderd. Vlak vóór hem, in de wei, op een 25 à 30 meters afstand, staan, op
één rei, plat tegen den grond en een drietal passen van elkaar gespatiëerd, vier of
vijf lage hokjes, niet grooter dan sigarenkistjes. In ieder van die hokjes zit een duif.
Op een gegeven signaal werkt een automatisch toestel, dat het bovenluik van een
der hokjes (men weet nooit vooruit het welke van de vier of vijf) openslaat en den
vogel weg doet vliegen. De meneer mikt en schiet, één schot, of nog een tweede
als het eerste niet getroffen heeft, en van de tien keer negen valt de vogel spartelend
of morsdood neer. Een jongetje raapt het beest op, weer wordt een duif in het hokje
gestopt, een andere meneer komt voor, het automatisch toestel werkt, en nog eens
knalt het schot. Honderden en honderden duiven worden zoo op een namiddag
geschoten, en weddenschappen daarbij aangegaan, dikwijls voor groote sommen.
Ondertusschen drinkt men veel champagne, en het heet dat men zich buitengewoon
met die sport amuseert. Plaisirs de noblesse!....
Sinds enkele jaren is vlak bij de Belgische grens, in de groote Fransche
industrie-stad Roubaix, een arena voor stierengevechten opgericht. De beesten
worden er gedood, precies als in 't zuiden van Frankrijk en in Spanje, en duizenden
en duizenden toeschouwers wonen telkens die corridas bij. Speciale treinen uit
Gent, uit Ant-
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werpen, uit Brussel loopen ter dier gelegenheid, en inderdaad, het spijt me dat ik
het zeggen moet, het zijn vooral nog eens onze pretmakende Belgen, die de trouwste
en talrijkste bezoekers dezer barbaarsche spelen uitmaken.
Verleden zomer, trouwens, greep er in Vlaamsch-België een zoo mogelijk nóg
barbaarscher en weerzin-wekkerder schouwspel plaats: de militaire raid
Brussel-Oostende. Ik heb die ongelukkige paarden gezien, die schoone, goede
trouwe dieren, schuimend van zweet en druipend van slijk, hijgend met reutelenden
adem en doorboorde flanken, zoodat het bloed hun lenden bedekte als een dikke,
klonterige stoomend-roode deken; ik heb ze gezien, worstelend tegen den razenden
wind en den zweependen regen van dien beestachtigen Augustusdag, waggelend
van uitputting, als dronken heen en weer zwenkend over de breedte van de
eindelooze kei-en-modderwegen, knikkend en struikelend onder den last van hun
beulen (officieren van verschillende landen) die ze tot den dood afjakkerden, om
wat?.... om te betoogen alleen hoe lang een arm beest gefolterd worden kan tot het
dood neervalt.... Dat was ook sport en vermaak, en aristocratisch vermaak, maar
ik heb boeren gezien die voor het gruwelijk schouwspel stonden te sidderen van
woede en die spraken van hun vork door het lijf van die barbaren te boren, want de
Vlaamsche boer, hoe ruw ook soms van aard en zeden, voelt liefde en eerbied voor
de mooie sterke beesten, die hem zijn dagelijks brood helpen verdienen.
Gelukkig toch zijn de barbaarsche spelen en vermaken betrekkelijk zeldzaamheden
onder 't Vlaamsche volk. Het Vlaamsche volk houdt te veel van goede, gulhartige
pret om lang in bloederige tafereelen zijn behagen te scheppen. Een enkelen keer
bij wijze van uitzondering, zal de Vlaming er aan toegeven, maar zijn echte aard
trekt hem onweerstaanbaar steeds terug naar opgewekte vroolijkheid. Muziek en
zang, praal van optochten, schittering van kleuren, roode, lachende gezichten, ronde
bierbuikjes en poezelige meiden, ziedaar zijn trant.
‘Wel wat laag bij den grond’, zal men zeggen. Helaas, ja; het is zoo. Maar 't heeft
toch ook zijn goeden kant. Het is gezond, en 't is ontspanning. Eigenlijk is 't voor
hem die veel, die zeer veel werkt, de rationeelste wijze om goed uit te rusten en zijn
krachten te vernieuwen:
Zich amuseeren zonder intellectueele inspanning.
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Literatuur.
AUGUSTA DE WIT, De Godin die wacht. Amsterdam, P.N. v a n K a m p e n &
Zoon.
G. SIMONS, Versmaad. Haarlem, Erven F. B o h n .
Het boek van Augusta de Wit behoort tot de soort, die den beoordeelaar zijn taak
nòg wat lastiger maken, dan deze - inhoudende conscientieuze waardeering van
het zielewerk van anderen - uitteraard reeds is. En wel om deze reden, dat
mejuffrouw de Wit, de talentvolle schrijfster van Verborgen Bronnen, thans haar
kunst tevens gebruikt als middel ter bereiking van een doel: ter vestiging van de
overtuiging dat Nederland langs den weg der humaniteit een schuld moet afdoen
aan Indië. Het betreft hier niet de veelbesprokene schuld der batige sloten,
waaromtrent de vertegenwoordiging van ons volk nog altijd tot een deugdelijk besluit
moet komen: het betreft een schuld van meer dan drie eeuwen, waarvoor wij,
nakomelingen van de kolonisten der 16e eeuw en van de O.I. Compagnie-mannen
der 17e, zedelijk aansprakelijk zijn. En in haar boek tracht de schrijfster tevens den
weg aan te wijzen, waarlangs de afdoening kan geschieden, niet in de eerste plaats
de materieele, maar de moreele.
Wanneer een kunstenaar durft bestaan wat Augusta de Wit met dit boek durft,
dan stelt hij zich bloot aan een tweeledig gevaar. 't Is namelijk mogelijk dat de lezer,
uit sympathie voor de grondidee van het geheele werk, den artistieken kant geheel
als bijzaak beschouwt, of ook, dat hij uit vooringenomenheid tegen die idee het
boek, ondanks de kunstwaarde, afkeurt. In beide gevallen draagt de artiest den last.
Voor eene richtige beoordeeling is het dus zaak dat we twee dingen scherp
onderscheiden en streng uiteenhouden: het werk als zoodanig, het episch verhaal
van menschelijke handelingen en
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gevoelens, de psychologie daaraan ten koste gelegd, èn - de bedoeling.
't Is immers mogelijk dat de laatste onze sympathie heeft, en we toch het werk
zelf niet bewonderen; terwijl 't evenzeer denkbaar is dat een boek, waarvan de
strekking ons ganschelijk mishaagt, door artistieke bewerking ons bewondering
afdwingt.
Voor de eerste veronderstelling is een juist op ditzelfde terrein vallende illustratie
te vinden in den Max Havelaar, en wel in de zoozeer bekende geschiedenis van
Saïdjah en Adinda. Multatuli wilde met een sprekend voorbeeld aantoonen de
ellende, door de schurkerijen der hoofden, door den buffelroof, over de inlanders
gebracht. Hij wilde overtuigen, ontroering en medelijden wekken: hij zocht voor zijn
verontwaardiging een uiting in kunstvorm. Maar hij leefde nog zoo geheel onder
den invloed der Europeesche romantiek, dat hij zijn persoontjes niet objectief kon
zien, dat de realiteit als zoodanig hem niet sterk genoeg aandeed, en daardoor nam
hij, waarschijnlijk onbewust, voor een inlandertje en zijn meisje een paar poppetjes
uit de romantische literatuur. Eenmaal zoover, wist hij als dichter heel wat poëzie
te brengen in het touchante verhaal, maar.... de bedoeling moest het toch in
hoofdzaak goed maken. Wij voelen die bedoeling als zeer humaan, doch het
verhaaltje als een verdichtsel dat weinig geschiktheid heeft om als argument te
dienen en als kunstproduct bedenkelijk tweeslachtig is.
Ik kan met dit voorbeeld volstaan omdat in het gegeven geval de bedoeling van
De Godin die wacht, de grond-idee van het heele werk, mij zeer sympathiek is, en
ik dus met de tweede der bovengenoemde tegenstrijdigheden geen rekening behoef
te houden.
En derhalve kan ik me terstond bepalen bij den roman, het episch verdichtsel als
zoodanig, om daarvan na te gaan of en in hoeverre het als kunstwerk voldoet.
*

**

In de eerste bladzijden reeds brengt de schrijfster ons in kennis met de beide
hoofdpersonen: Van Heemsbergen, rechterlijk Indisch ambtenaar, pas afgestudeerd,
en zijn verloofde, Anna de Grave. Wij zien hen te Leiden in het studeervertrek van
wijlen professor de Grave. Anna is de ‘scriba’ van haar vader geweest, heeft geheel
mede geleefd met zijn werk, en Van Heemsbergen is door den professor aangewezen
om zijn groot boek over Indische rechtstoestanden te
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voltooien. Professor De Grave was een idealist, en Ada heeft zijn idealisme geërfd.
‘Dat weet ik zeker - zegt zij veel later tegen haar verloofde - dat hij altijd aan de
Inlanders gedacht heeft, dat hij gelukkig was in het denkbeeld dat zijn werk hun ten
goede kwam.... O! hoe dikwijls heeft hij dat gezegd! hoe dikwijls! Dien keer nog,
dien laatsten keer dat wij met ons drieën samen waren.... toen.... toen zei hij het o ik kan het immers nooit vergeten! - “Ik wil trachten mijn deel af te doen van de
nationale schuld, op de kwijting waarvan Indië nu al haast driehonderd jaar wacht!”’
Het hartstochtelijk verzekerende van deze betuiging wijst vanzelf op een verschil
van inzicht. En op het verschil van deze beide naturen, door liefde elkaar toch na
verwant, bouwt de auteur haar verhaal onder dit motto, ontleend aan 't
Mattheus-evangelie: ‘Want wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen, maar
zoo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden’.
Ada is idealiste en altruïste - Gijs van Heemsbergen is dat niet. Hij is, - al heeft
belangstelling hem gedreven naar de colleges van prof. de Grave, en zijn keuze
bepaald van te aanvaarden beroep, - hij is iemand die in de eerste plaats aan
zichzelven denkt, aan carrière maken. Hij vindt dat onderzoek naar de
rechtstoestanden hoogst interessant, is van aanleg genoeg wetenschappelijk om
de studie in die richting om haar zelfs wille door te zetten, maar.... daarbij blijft het
ook.
Den afstand tusschen de verloofden doet de schrijfster ons terdege voelen in die
studeerkamer, en 't is een hoogst gelukkige greep ons juist dáár, waar de papieren
van den idealistischen geleerde nog op zijn tafel liggen, waar de geheele atmosfeer
spreekt van een stil-ernstig streven en werken, van dat gesprek getuigen te laten
zijn. Het onvoltooide boek is daar en Ada zegt:
‘“o Dat hoort ons nu toe, vaders boek, ons samen! Ik ben er zoo trotsch op dat
hij het zoo gegeven heeft! Gijs!” Zij drukte zijn handen met zulk een kracht als wilde
zij een plechtige gelofte te gelijk afleggen en vergen. “Ik geloof dat jij zijn werk zóó
goed zult afmaken als hij het zelf gedaan kon hebben! Je zult echter tot stand
brengen wat hij gewild en gehoopt heeft, zijn leven lang. Duizenden menschen
zullen gelukkiger worden door jou!”
Haar oogen straalden.
Van Heemsbergen voelde vaag dat haar extase opsteeg tot een
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hoogte waar hij niet stond, of ooit (nooit?) zou kunnen staan misschien, en expres
nuchter:
“Nou, - de Javaantjes gelukkig te maken is nu niet waar het in de eerste plaats
op aankomt.... dat is te zeggen” - verbeterde hij, de schaduw ziende komen in haar
oogen, - “middellijk wel, natuurlijk.... Het spreekt vanzelf dat een goede rechtspraak
bijdraagt tot het welzijn van een volk, tot zijn “geluk” als je wilt.”
“Ja, zoo meen ik het” zei ze dankbaar.’
We kunnen tevreden zijn met deze karakteristiek der beide hoofdpersonen. We
voelen het innerlijk verschil. Maar ik zou het woordje ‘expres’ willen missen, voor
het ‘nuchtere’ spreken van Van Heemsbergen. 't Is of de auteur hem daar iets
opzettelijks toeschrijft in zijn blijven beneden Ada's idealisme, of iets voorgewends,
terwijl het toch in haar heele bedoelen ligt hem juist als tegenstelling, als meer
materialistisch, te doen kennen.
Van Heemsbergen vertrekt naar Indië, - Ada zal hem na een jaar volgen als zij
meerderjarig is, - met de begeerte een carrière te maken, en tevens trouw te blijven
aan zijn voornemen om het werk van prof. de Grave te voltooien. Een plaatsing in
het binnenland is hem de welkome gelegenheid om een studie te maken van
inlandsche instellingen.
Vol werklust komt hij op zijn eerste standplaats, en daar in aanraking èn met
Europeanen èn met de eigenlijke inlandsche bevolking.
Augusta de Wit geeft ons van de eerstgenoemde een paar typen die den indruk
maken van zeer getrouw naar het leven te zijn.
De eene is de president van den landraad, mr. Oldenzeel, vergrijsd in zijn ambt,
in zijn werkkring rondgaande als een paard in een karnmolen, geen stapje meer
doend dan noodig is, vastgegroeid aan gewoonte en sleur, en bang voor alle
nieuwigheden die, kersversch uit Holland, maar drukte en last kunnen bezorgen.
Hij stelt veel meer belang in een goudmijn-maatschappij en de regeling der
koelie-contracten, dan in de rechts-instellingen. Een zitting van den landraad, waarbij
Van Heemsbergen zijn verwondering niet òp kan over de zoozeer onvoldoende
wijze van rechtspleging, wordt door de auteur met veel zorg en talent levenswaar
gemaakt.
De andere type, vertegenwoordiger van een andere macht dan de
gouvernementeele, is de schatrijke suiker-fabrikant De Bakker, een vlak materialist,
door eigen energie van koloniaal opgeklommen

Groot Nederland. Jaargang 1

705
tot zijn tegenwoordigen staat, een vorst te midden van zijn groote bezittingen en
fabrieken, beschikkend over de welvaart van honderden.
Dat nòch de eene, nòch de andere sympathie heeft voor het doel waarmee Van
Heemsbergen in hun nabijheid is gekomen, ligt voor de hand. Hij voelt zich weldra
in die omgeving van sleur en geldmacht als een eenzame, en hij zal zijn studie
rechtstreeks moeten richten tot het volk.
Maar hiermee naderen we tot iets anders wat in dit boek een belangrijke plaats
inneemt: de verhouding van den Europeaan tot den Inlander en de invloed van het
klimaat.
*

**
1)

In een artikel over De stille Kracht van Louis Couperus heb ik aangetoond wat het
opmerkelijke verschil is tusschen de werken van onze oudere schrijvers - den
knappen Daum incluis - en die van Borel, Augusta de Wit en Couperus, wat betreft
de behandeling van het specifiek Indische.
Gaf Borel uiting aan een intiem gevoel voor dat Oostersche klimaat en de
natuur-schoonheid in verband met zijn personen, Couperus en Augusta de Wit
voelden mee wat er leeft als een groot geheim in dat onderworpen volk, voelden
het onoverkomelijke tusschen de twee rassen.
Het optreden van Van Heemsbergen in Soemberbaroe is als een ìllustratie van
2)
wat de schrijfster heeft aangeduid in haar De hoogste Wet. Daar laat zij een niet
nader aangeduiden persoon spreken. Aldus over het klimaat:
‘Beklemmend greep mij de gedachte aan, hoe onbeteekenend, tot niets nut,
ongerijmd bijna het menschelijk willen en handelen wordt, te midden van de tallooze
machten van het tropenland. En ik begon te beseffen waarom alléén in de steden,
in de gedrongen-dichte menigte zijner gelijken, de Noorderling zich in Indië staande
houden kan: waarom hij die in de eenzaamheid leeft, verwilderen of verstompen
moet. Hij wordt er overstelpt door de geweldige, onontkoombare overmacht der
natuur: door het woekerende gewas, door het tierende gedierte, door den Westewind
die de lucht verandert in een sissende zee, en den Oostewind, die den

1)
2)

Uren met Schrijvers, blz. 59 vlgg.
Verborgen Bronnen. 1e druk, blz. 218 vlgg.
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grond verschroeit en scheurt, door de zon waarvan de duizelige hoogten vlammen,
door de aarde, die eilanden werpt en uitbreekt in vulkanen. Het zieleleven dat in
dien ontzaggelijken wentelgang der stof zich niet meegeeft wordt uitgestooten.’
Ziedaar een verklaring voor Van Heemsbergens langzame verwording. Hij staat
daar als Noorderling met zijne levensopvatting, eerzucht en plannen in een geheel
nieuwe omgeving, onder de sterke inwerking van een zoo machtig en ongewoon
klimaat, en zonder eenigen steun voor zijn streven te vinden bij zijn rasgenooten
die hij daar aantreft.
Hij wil nu zonder hun medewerking zijn onderzoek naar nog onder 't volk levende
rechtsmeeningen en gebruiken voortzetten, maar zou, om daarin te kunnen slagen,
moeten weten door te dringen in de ziel van den Javaan. En welke moeite hij ook
doet, d i e blijft hem een gesloten boek.
In haar bovengenoemde novelle heeft Augusta de Wit ook hierop gewezen: op
het grondelooze Oostersche mysterie, dat als iets ondoordringbaars staat tusschen
hem en ons.
Als we hem vragen het waarom van zijn daden en woorden, van zijn meeningen
en gevoelens, dan zouden wij dat antwoord niet kunnen begrijpen, ‘wij zouden het
woord verstaan en den zin niet bevroeden. Wij prijzen liefde, en eer, en trouw, en
dapperheid. Ook zij prijzen die. Maar wat wij liefde heeten, is niet wat zij meenen
met het woord, en eer in hunne gedachten gelijkt niet op de eer die wij hoog houden.
Ons goed is hun goed niet, noch hun kwaad ons kwaad.
‘Oost en West. Een andere hemel, een andere aarde. En over den afgrond geen
brug....’
Over het laatste straks meer. De schrijfster is daarin van gevoelen veranderd.
Maar het is genoeg om ons de moedeloosheid van Van Heemsbergen te verklaren.
Hij schiet niet op met zijn werken. En hij waant zich niet genoeg op prijs gesteld in
zijn ambt.
Bij iemand met zijn persoonlijke eerzucht is het niet te verwonderen dat hij,
prikkelbaar geworden door 't klimaat, zich verzet, zich losmaakt van zijn eerst
gekozen carrière, en de gelegenheid aangrijpt om langs anderen weg zijn pozitie
te verbeteren. Ada de Grave's invloed is niet krachtig genoeg zoo uit de verte: hij
wordt hun program ontrouw. En 't eigenaardige is, dat hij zelf
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zich niet bewust blijkt van persoonlijke ambitie (I 222) en even later (I 231) zich
bezig houdt met de vraag: ‘door welke behendigheid of kracht des geestes hij zich
los zou kunnen maken uit den dravenden drom der mededingers, om, allen
vooruitgeschoten, alléen den van verre blinkenden eindpaal te winnen.’
De gelegenheid biedt zich aan - hij vraagt een jaar verlof en neemt als advocaat
de behandeling van een erfenis-kwestie op zich, hem door den rijken De Bakker
aan de hand gedaan. Wint hij 't proces, dan is zijn reputatie gevestigd en zijn
materieel welzijn tevens.
Er gebeurt ter zelfder tijd nog iets. Op een feest bij De Bakker wordt hij bekoord
door de schoonheid van een danseres, een jonge vrouw die door een ongelukkigen
samenloop van omstandigheden - in 't verhaal uitvoerig verklaard - onder de
dansmeisjes gekomen is en voor wie hij in zinnelijk begeeren ontvlamt.
Hij neemt haar mee naar zijn woning. Den volgenden morgen wil hij haar
terugzenden naar haar dessa, maar haar schreien en smeeken doet hem haar bij
zich houden; een zachte toewijdende huishoudster. Hij voelt het als zedelijken val,
heeft groote wroeging denkend aan Ada, maar de sleur houdt hem gevangen.
En zelf niet in staat om door ondervraging der Inlanders volledig achter feiten te
komen, die hij voor zijn procedure weten moet, gebruikt hij nu de gedweeë Naïla
om bewijzen voor hem te verzamelen.
Tot hiertoe - al voelen wij Van Heemsbergen door dit alles heen niet als sterk
levend, al blijft er in de heele karakterizeering iets wazigs en vaags, - tot hiertoe
kunnen wij met de auteur mee.
Zijn zedelijke afdwaling is het gevolg van een verrassing der zinnen, te meer
verklaarbaar in een feeststemming onder de inwerking van juist dat klimaat; en al
wordt daardoor zijn verhouding tot Ada onzuiver, zijn eigen spijt daarover blijft
getuigen voor zijn moraliteit.
Maar nu doet hij iets, wat - mij althans - hem opeens als een geheel vreemde
doet zien. Hij heeft het proces gewonnen, van een advocaat te Batavia de aanbieding
gekregen en in overweging gehouden om zijn associé te worden, zijn oude schulden
te Leiden afbetaald, zijn meisje een telegram gezonden, en al een huis zoo goed
als gehuurd. Met nieuwen moed is hij op zijn standplaats teruggekeerd en nu hooren
we als in 't voorbijgaan deze mededeeling:
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‘De banden en strikken die hem in het vleesch hadden gesneden waren, één voor
één, uit den knoop gegaan en afgevallen; hij was van Naïla af, die, getroost misschien
door een onverwachts-aanzienlijk geschenk, heengegaan was in alle
gelijkmoedigheid en zonder met een blik of gebaar te reppen van een reden tot
protest, die Van Heemsbergen zelfs tegenover zichzelven de wereld uit trachtte te
zwijgen’....
Eerlijk wil ik bekennen dat ik eerst over deze regels heb heen gelezen, er niet
anders in voelend dan dat Naïla niet gedoeld had op haar aandeel in zijn succes.
Zóó ver was van mij het vermoeden, zóó weinig achtte ik met een karakter als
dat van dezen man vereenigbaar deze daad: dat hij Naïla weg zou zenden, als zij
door hem m o e d e r moest worden.
En geen woord lezen we van tweestrijd, van wroeging - het wordt verteld of 't de
natuurlijkste zaak ter wereld is.
Dat kàn het zijn - en we zullen het als zoodanig aanvaarden, als de persoon die
de daad bedrijft ons van den beginne af gegeven wordt als een bruut zonder
geweten. Maar déze man!....
Als lezer sta ik geheel verward tegenover het grove, zonder commentaar
meegedeelde feit. Een man van beschaving, ontwikkeling, humaniteit ondanks
egoïsme, zal het kind dat van hem moet geboren worden zoo maar verschoppen
en er niet meer naar omzien?
We hebben hem zelf hooren zeggen: ‘Ik ben hier gekomen met de beste
voornemens’ en al heeft hij niet kunnen bereiken wat hij wenscht, 't is moeilijk aan
te nemen dat in één jaar zijn verwording al zoo groot is dat ze een dergelijke brute
daad verklaart.
En we bemerken niets, niets van berouw daarover, geen oogenblik van wroeging,
van bekommernis over het lot van zijn kind, z i j n kind, dat daar ginds zal geboren
worden!...
Ik moet hierop den nadruk leggen omdat het mij voorkomt een fout in de
psychologie te zijn. Had de schrijfster bedoeld een moreele verwording uit te beelden
onder den invloed van klimaat en omgeving, dan had werkelijk aan dit feit wel een
buitengewoon relief moeten gegeven worden als symptoom van die verwording.
Maar zij vindt het blijkbaar zoo geheel in het karakter van Van Heemsbergen dat zij
er maar terloops van rept en eerst later, als Ada haar invloed doet gelden, doet zij
hem iets als berouw voelen en zegt hij stotterend: ‘Voor het kind zal ik zorgen,
natuurlijk!’
Wij ook vinden het niet meer dan natuurlijk in een man, bij
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wien we van den beginne af wel niet het idealisme van Ada, maar toch ernstige
beginselen onderstellen mogen, een man, gekant tegen het Oostersch concubinaat,
en wiens rechtsgevoel, zoo het concubinaat eenmaal bestaat, toch stellig den vader
niet ontslaan zal van de verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan.
Heeft Ada zich zóó jammerlijk vergist in zijn karakter - zijn ook wij zóó de dupe
geweest van den ernst in zijn optreden - of heeft de schrijfster alleen om een treffend
slot te krijgen zich vergrepen aan haar eigen schepping? Ik vrees het laatste. En
dit spijt me te meer, omdat zij daardoor voor mij ook haar slot bedorven heeft.
Want tegenover Ada staat daar een gansch andere Van Heemsbergen dan dien
wij met haar zien te Leiden in de kamer van haar vader. En hoeveel wij op rekening
kunnen stellen van een verblijf in de tropen - hoe door de schrijfster verklaard we
de geschiedenis met Naïla vinden, - die zóó groote innerlijke verandering in zóo
korten tijd is niet voldoende gemotiveerd, en het bevredigende van het slot, lijkt me,
in verband hiermee zeer weinig bevredigend.
Ware Ada gegeven als een meisje zinnelijk-verliefd op voornamelijk het uiterlijk
van Van Heemsbergen, en had de schrijfster in hem karakter-zwakte doen
veronderstellen, - er zou iets voorbereid zijn; maar de liefde lijkt in het eerste
hoofdstuk voor een groot deel te bestaan in een geestelijke overeenstemming, in
een samenstreven, zij het niet uit het zelfde motief, toch naar het zelfde doel. En in
dat eerste onderhoud hooren we hem als een man van stavast, die weet wat hij wil
(zie I blz. 13), die juist háár weifelmoedigheid en zwakte verwijt.
Laat ik, na deze aanmerking, tot het verhaal terugkeeren.
Wij zien in Van Heemsbergen den man die zichzelf zoekt, den eerzuchtige, die
wel werken wil ten nutte van anderen, mits het hem zelven tevens vooruitbrengt,
die van uit zijn meerderheidsgevoel wel wil afdalen tot den Javaan, om door te
dringen in de diepten van het leven dier schijnbaar-eenvoudigen, maar die telkens
afstuit op een volstrekt niet-begrepen-worden, zoodat hij, na herhaalde pogingen,
even wijs blijft als voorheen.
In zijn streven om langs dien weg het volk te leeren kennen en gegevens te
verzamelen voor het groote boek van Prof. de Grave, dat van hèm zijn voleinding
verwacht, maakt hij jammerlijk fiasco.
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Dat wordt Ada geheel duidelijk als zij in Indië is. En zij zoekt een anderen weg.
Over bizonderheden behoef ik hier niet uit te weiden; door een practische vrouw
geleid komt zij tot de overtuiging dat men zichzelf ook hier met hart en ziel moet
geven, om met eenig recht te kunnen hopen iets terug te ontvangen. En de
grond-idee van het gansche werk is: dat alleen door de meest humane toenadering
de mensch in den Westerling contact zal krijgen met den mensch in den Oosterling,
en eerst dàn met vrucht kan werkzaam zijn aan het delgen van de eeuwen-oude
schuld. Het beeld van de Godin, diep in het bosch, symbool van dat wondervolle
Leven, omgeven door de mysterieuze natuur-machten, wacht al eeuwen op de
eerbiedvolle nadering van den vreemdeling, die al te veel gemeend heeft met
overheersching en bruut geweld te kunnen dwingen wat eeuwig, in de essence van
zijn bestaan, in verzet gebleven is.
Ada vertegenwoordigt het idealisme dat den practischen weg van humanitaire
bemoeiingen niet schuwt. Als mensch is ze door de auteur zeer sympathiek gegeven.
En toen ik het slot las, waar zij den man van haar liefde zijn ontrouw vergeeft, met
de lankmoediginnige woorden: ‘O! wat ben je ongelukkig geweest!’ werd ik getroffen
door de overeenkomst met Maeterlinck's Joyzelle, die ook na Lancéor's afdwaling
den vollen rijkdom harer liefde openbaart in den uitroep: ‘Oh! comme tu as souffert!....’
*

**

Het talent van Augusta de Wit blijkt ook thans uit den kloeken, kernigen stijl, uit de
zonder merkbaar zoeken vaak zeer juiste en teekenachtige woordenkeus. Een
enkele maal is zij wel eens wat te zakelijk, lijkt naar proza te veel ‘gesteld’ voor deze
soort kunst. Zoo bijv. in een zin als deze: ‘Van Heemsbergen, zeker van de
rechtvaardigheid zijner zaak, als hij zich nu duidelijk voelde, geloofde zijn oogen
niet, bij het zien van de schaar getuigen door de tegenpartij in 't veld gebracht, en
van den om karakter zoowel als kunde geachten advocaat die Hilleman's verdediger
had willen zijn.’
Door deskundigen heb ik op enkele détails aanmerkingen hooren maken, de
weergeving van de dagelijksche realiteit daar ginds betreffend.
Aan de waarde van het geheel kan dat echter weinig afbreuk doen, want er zijn
bladzijden te over die getuigen van een diep
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zich inleven in het milieu dat de auteur zich koos voor de handeling. Schoon zijn de
natuur-schilderingen en levendig is het gebeurende, zooals bijv. het feest op de
terreinen van De Bakker. Als zeer poëtisch gevoeld en fraai uitgewerkt citeer ik één
fragment, van hemelleven in verband met het leven der kleinen op de aarde.
‘Het weer was omgeslagen.’
‘Het grijze getijde van wolken, nevel, regen en damp, dat weken lang rijzend en
dalend om de heuvels had gespeeld, als met geluidelooze golven een dunne oceaan
om de schepen van een verstrooid dobberende vloot, liep af voor een plotselingen
storm uit het Oosten. De zon brak door, het druipende en drijvende land schitterde,
de bergtoppen stonden juweelig klaar en fijn tegen den verhelderenden horizont.
Uit de korte avondschemering doken de sterren op als uit een donker bad,
nat-glanzend. Het Zeven-Gesternte, dat de Javanen wel “den Bamboe” noemen,
om de uitspichtende volte van licht die het uitspreidt aan de donkere lucht, ten tijde
dat op de bergen het bosch vol nieuwe loten staat en de vlakte groen wordt van
sprietend kruid, blonk halverwege zijn hoogtepunt. En opgerezen boven de Oostelijke
bergen stond dat groote beeld dat aan den Javaanschen hemel het teeken is der
tijden, de verkondiger van het zonne-seizoen in den ochtend-hemel van Juli, de
aanvoerder van de regenmaanden aan de avondlijke Januari-lucht, Orion, “de
Ploeger”, die het akkerbouwende jaar regeert.
Twee maanden geleden, toen de oogst van de tweede gewassen binnengehaald
was, had hij zijn Ploeg omgekeerd laten liggen aan den westelijken rand van het
hemelveld, ten teeken van afgedanen arbeid; en was heengegaan. En zoolang hij
weg bleef uit de luchten, bleven ook de menschen weg uit het veld.
Maar na weinige weken waren zijn voorboden weer verschenen.
De vliegende kenteringen-storm vooraan. Door luchten blauwwit flikkerend van
bliksem, waar de donder uit losbarstte met een geweld of het heele hemelgewelf
verbrijzelend ontplofte, kwam hij er aan geschoten, een van stofwolken omwervelde
renner, schreeuwend.
Toen de West-moesson, de waterdrager, die, hijgend en bezweet, regenstralen
als druipend haar langs het gezicht, hem te gemoet haastte uit zee, zwoegend onder
zijn juk met boordevolle wolkenemmers, waaruit hij de regen-rivieren uitgoot over
het gudsende land.
Ten laatste het lichte sterren-groeisel, de Bamboe, die als een welige plant aan
rijkgedrenkten bodem, ten teeken van wachtende
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vruchtbaarheid, aan den nog wolkigen hemel ontsproot, waar reeds zijn schreden
naderden.
Want daar verscheen al boven de vorstelijke bergen zijn langzaam stappend
span, de geweldige Buffel links, rechts de kleine Koe, en tusschen hen in de
flonkerspruit van het schuins opstekend Ploeghout. De klare kouter flitste op. En nu
verrees en stond op de hoogten de hemelbouwer zelf. Zijn stralend oog mat de
onafzienbare voren: aan zijn voet, tot rooden starrenglans verheerlijkt, bloedde de
wonde van den akkerman die zijn dagwerk heeft in de overstroomde sawah. En
den langen nacht door dreef het starrige wezen zijn sterren-ploeg, waarvoor sterren
als trekdieren zijn gespannen, door het zwartig-blauwe hemelveld, maneglans,
wolken en schemerige klaarheden doorwadend bij het snijden der oneindige vore
die van het oosten naar het westen reikt.
Dan, als voor de hoeven van zijn span de zwarte akker bleeker werd en hij in zijn
nek de koelte voelde die den dageraad vooruitloopt, hield hij op met den arbeid, en
legde zich te slapen op de westerbergen.
Wakker geschenen door het roode ochtendlicht stonden nu de landbouwers op.’
't Hoeft wel geen nader betoog dat wie zóo voelt en zóo ziet, wien zulk een in
beelden scheppende fantazie ten deel viel, van nature dichter is.
En dichteres betoont zich Augusta de Wit ook weer in dit boek, tevens vrucht van
rijp nadenken en humaan willen. Mijn aanmerking op de psychologie van een der
personen acht ik gemotiveerd, maar met die reserve De Godin die wacht een
aanwinst van beteekenis voor onze Nederlandsch-Indische literatuur. Het is
opgedragen aan de nagedachtenis van mevrouw Bilders - van Bosse, de moederlijke
vriendin, aan wie Augusta de Wit zulk een gevoelig herinnerings-woord wijdde in
1)
De Gids.
*

**

Van den heer G. Simons, - voor de lezers van ons maandschrift geen onbekende,
- verscheen een bundel met vijf novellen, die

1)

Jammer dat de opdracht ontsierd wordt door een taalfout, die allengs burgerrecht schijnt te
verkrijgen: het gebruik van een t in het enkelvoud van den imperatief: ‘Neemt U hem.’
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een gunstig getuigenis geven van het talent van dezen beginner. Ik leg op het laatste
woord eenigen nadruk, omdat er in al deze verhalen blijken zijn, dat hij zijn
instrument, den stijl, nog niet geheel in zijn macht heeft, en zijn materiaal, de taal,
nog niet ten volle beheerscht. Er zijn hier en daar ten-naasten-bij's in het bepalen
of omschrijven, onzekere golvingen in den rhythmus van zijn zinnen, die op den
duur voor zekerder treffen en harmonischer deiningen moeten en zullen plaats
maken. Met zekerheid zeg ik zùllen, want de heer Simons toont overtuigend het
eenig-noodige te bezitten voor den letterkundigen artiest: oorspronkelijk talent. Ik
zou zeggen dat juist zijn oorspronkelijkheid hem dat hier-en-daar weifelende geeft.
Hij werkt niet naar modellen - hij heeft zijn eigen vizie, zijn eigen sensatie der dingen,
en die wil hij op eigen wijze weergeven. Daardoor blijft het wel eens een zoeken en
tasten, een aarzelend pogen, maar daardoor is het ook soms plotseling, behalve
geheel eigen, zoo goed raak.
Zijn boekje is opgedragen aan de nagedachtenis van zijn zoo droevig
jong-gestorven vriend S. van der Vijgh jr., den sympathieken schrijver van Werkers.
Iets is er in, dat aan hem doet denken, waarschijnlijk door den invloed van hetzelfde
milieu, waar ze beiden leefden. Ik kan het overtuigend aantoonen door onderstaand
1)
fragment, dat zou passen in het bekende De Lossers , waarin we met vreugde het
epische talent in wording zagen, dat helaas nooit tot rijpheid komen mocht!... Het
is genomen uit Sleeper.
‘Nu was het lossen in vollen gang.
Zwaar dreef de mist aan over de Schelde-wateren; grijs-vochtige damp sloeg op
uit de stinkende gracht, waarin het gele bietenwater door de fabriek werd uitgespoten.
Uit de open buiken der tjalken werden de bieten losgeklauwd door de meiden. Rieten
manden boordevol werden op de nekken der jonge kerels naar de karren gedragen
en daar leeg geplompt. Overal vochten de voerlui om het eerst geholpen te worden.
Damp zweefde wee-zoet door de nevelen die wemelden over de lage huisjes. Al
sieberde motregen uit de grauwe lucht; als verwoeste landen lagen de wadden nu
troosteloos te treuren onder de grijze luchten; violet-paars streepten de
boomenkronen van het

1)

De eerste novelle in Werkers (Haarlem, Erven F. Bohn).
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bosch; de inham der haven was nu vol hengsten en aken, leefde op onder het ruw
geroep en geschreeuw van lossers.
De kerels onder de manden hadden geen tijd, beklommen de ladders die tegen
de groen-zwarte muren op stonden, klauwden omhoog tegen de hooge peekarren,
klikten dan hun volle manden in den bak, sloegen de klonten klei af tegen de wielen,
daalden langs een tweede ladder in het breede ruim der schuit, waar de werksters
weer met volle gereed stonden.’ enz.
Het zal nog moeten blijken of in Simons de epische kracht is, die in Van der Vijgh
verloren ging. Voorhands blijkt mij dit werk nerveuzer, met meer neiging tot
dramatische conflicten. Hij voelt hier heel sterk met het leed der menschen, en in
de knap-objectief gehouden, sterke schets Jenever komt een aandoenlijk moment
als de reuzig-sterke jonge-kerel, Nil, die pas in wilde dronkenschap een moord
begaan heeft, in de hut zijner ouders zich vastklemt aan zijn moeder. Er is geen
sprake van sentimentaliteit en het slot treft door groote soberheid. Zoo ook roert de
auteur ons met het objectief geven van het getob der arme menschen bij het
stervende paard in Sleeper.
Trouw-partij is een vreemd, suggestief verhaal. Een weduwnaar hertrouwt met
een meisje, dat al zijn lief was toen zijn vrouw nog leefde, en dat zijn vrouw mee
heeft opgepast in haar ziekte. Maar nu wordt Neeltje bang. In de woeste drukte van
de boeren-bruiloft in een herberg zit ze met angst te denken aan het oogenblik, dat
zij met haar man naar huis zal moeten. En zijn ze eenmaal thuis, dan huivert ze
telkens en meent ze de doode te zien in het alkoofbed waar zij zoo dadelijk in zal
moeten. Neeltje is al maandenlang tobberig en nu op den beslissenden avond wordt
de zenuwspanning haar de baas en vlucht ze het huisje uit, waar haar man in een
stoel dommelt, gaat ze langs het strand de duinen in, ten prooi aan gezicht- en
gehoorhallucinaties. Er is wat sneeuw gevallen en de duinen zijn als een betooverde
wereld. Zie hier iets van de vizioenen bij rijzenden dageraad.
‘Als dooden daar neêr, verslagen en verwonnen, de buiken en borsten, de beenen
en lijven, de welvende ruggen, de gebogen koppen, de armen en handen in angstig
verzet krampend omhoog, maar dood en neêrgesmakt ná worsteling en strijd;
neêrgeveld met geweld, neergedonderd de toornige opstandigen, alle laaiende
passies, alle furiënde hartstochten, alle hoovaardigen; de kronkelende
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lijven dood en verstramd door een wijze ondoorgrondelijke met breed almachtig
gebaar, door een ontzachlijke die, al leven verdoemend van hoog daarboven,
meelijvol toch en genadig, over de lagen nog als levend worstelenden, néérzweefde
blank en smetteloos zwanedons, in goddelijk erbarmen en welbehagen.’
Me dunkt dit fragment doet een visionaire kracht blijken, die maar beheerscht
hoeft te worden om zich nog zuiverder te uiten.
Er is in de bladzijden die het dolen en stil-zitten der krankzinnige in het duin
weergeven - op zichzelf iets niet-gewoons! - een sterke suggestie door het
vreemd-verwarde van waarneming en gevoel. Als de dag komt en mannen haar
zoeken, loopt zij de zee in....
De firma Bohn die ook de Werkers van Van der Vijgh uitgaf, deed er wèl aan den
arbeid van dezen jongen schrijver onder hun auspiciën onder de menschen te
zenden. Het boekje verdient een gunstig onthaal.
W.G.v.N.

Naschrift. Van den heer Querido ontving ik een toelichting, in verband met mijn op
blz. 581 der vorige afl. gemaakte bedenking tegen het doen geuren van Meidoorn
in het laatst van Juni. Dat heeft hij niet bedoeld. Zijn titel Zomer, die mij op dat
denkbeeld bracht, omvat gehéél het zomersche gedeelte dier Juni-maand ook vóór
het eigenlijke begin van den zomer. Ziedaar de oorzaak van het misverstand. De
hooi-oogst, waarvan sprake is, was een verhaaste. Daar in een zoo doorvoeld werk
als Menschenwee een vergissing in een dergelijk detail geen kleinigheid is, doet
het mij genoegen, dat ik ongelijk had, zij 't dan door een te letterlijke opvatting van
't woord Zomer.
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J. Everts Jr., Reactie.
Haarlem, E r v e n F. B o h n . - In de Augustus-aflevering is een poging gedaan om
het talent van den heer Everts te karakterizeeren. Ik kan daar derhalve naar
verwijzen. En ik vind in dit boekje de treffende bevestiging van een daar gemaakte
opmerking, n.l. deze: dat hij bij zijn schetsen van het boerenleven wel blijk geeft van
zorgzaam werken met goed-geobserveerde details, maar dat we niet altijd genoeg
de z i e l der dingen voelen en onwillekeurig blijven controleeren.
Dat laatste overkomt ons niet bij de lezing van Reactie. Ik vind dit als geheel het
meest complete van zijn kunnen. Want hier is de werkelijkheid door-en-door gevoeld,
is er geen twijfel mogelijk aan de waarachtigheid, is de ziel der dingen voelbaar in
het gebeurende van begin tot eind.
Het is een verhaal van ontzachlijk leed, het leed van een zoon, die zich verzetten
móet tegen een ploert van een vader, die zich verzet met moeite, uit medelijden
met zijn moeder en zuster. Want hij is een jongen met fijn gevoel, telkens weer zich
stootend aan het grof brutale van den man, die in huis heerscht in al zijn
nietswaardigheid en met het grofste egoïsme. Als die eindelijk nog een goed vriend
bedriegen wil, dan komt de hevige botsing, want de zoon waarschuwt na innerlijken
strijd dien vriend.
Van diep-doorvoelde realiteit zijn de bladzijden, waar Robert met zijn meisje buiten
zit na het diner en in het priëel het schetterend discours van zijn vader binnen
aanhoort, dat kort daarna gevolgd wordt door de poging om den vriend in
after-dinner-stemming op te lichten.
Ondanks het hevige van het uiterlijk gebeurende is het verhaal toch in hoofdzaak
een psychologische studie, die aangrijpt door de realiteit van het leed in wisselende
stemmingen.

Augusta de Wit, Orpheus in de Dessa.
Amsterdam, P.N. v a n K a m p e n e n Z o o n . - Eerst na het voltooien van het
hiervoor staand artikel over De Godin die wacht, ontving ik deze novelle, die indertijd
in De Gids zooveel waardeering wekte. Ze geeft de beste kwaliteiten van het talent
dezer schrijfster te bewonderen; een innig doorvoelen van de situatie en een
aandoenlijke weergeving van doordringende emotie. De herlezing is een genot - op
bladzij na bladzij boeit het fijne gevoel in de artistieke uitbeelding.
't Keurig boekske zal zijn weg wel vinden.

Antonio Fogazzaro, Donkere Dagen,
vertaald door E.J.T., Amsterdam, V a n H o l k e m a & W a rendorf. Het moet haast verwonderen, dat van dit werk van den bekenden Italiaan nog
geen Nederlandsche
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vertaling verscheen, want in Italië heeft het 't meest bijgedragen tot zijn roem, is in
druk op druk verschenen en nog altijd gelezen als zijn meesterstuk. Misschien heeft
het politieke karakter de vertalers afgeschrikt, maar vrees daarvoor is ongegrond,
omdat het boek in de allereerste plaats als kunstwerk interessant is door de
psychologie aan de personen besteed. Daarnaast wordt de politieke strijd van dat
gedeelte van Italië tegen de Oostenrijksche overheersching - de handeling valt voor
tusschen 1850 en '60 - evenzeer iets accidenteels als de plaats der handeling. Deze
is Valsolda, dicht bij Pallanza aan het Lago Maggiore, en gaf ook reeds den titel
aan een bundel poëzie van Foggazzaro. Daar speelt zich het drama af, dat in Italië
zoovelen heeft aangegrepen door zijn krachtige realiteit.
Hoe het werk er nòg wordt op prijs gesteld, kan blijken uit een beoordeeling van
den bekenden criticus Diego Garoglio, in het blad der Florentijnsche jongeren, Il
Marzocco van 16 Febr. 1896. Hij houdt zijne bedenkingen niet terug, die vooral
betreffen een zekere wijdloopigheid in onbeteekenende details, maar getuigt toch
ongeveer aldus:
‘Laten we dadelijk zegen, dat het Fogazzaro gelukt is aan de handeling en aan
de personen, evenals aan de omgeving en het historische tijdvak, waarin de
handeling voorvalt, over 't algemeen een poëtische beteekenis te geven, en dáárdoor
een kunstwerk te scheppen. Zijn scheppende kracht heeft hij tevens geopenbaard
in de handeling zelve, die niet zeer saamgesteld, maar zoo logisch ontwikkeld is,
dat de belangstelling blijft van begin tot eind. De streek, waarin de geschiedenis
verloopt, is zoo duidelijk mogelijk aangewezen, zonder daardoor haar meer ideale
en suggestieve beteekenis in het kunstwerk te verliezen, en de personen, al zijn zij
in hart en nieren Italiaansch, hebben door de artistieke behandeling een algemeene
aesthetische waarde gekregen, waardoor ook de vreemdeling ze kan begrijpen en
liefhebben.’
Repte ik boven van eenige wijdloopigheid - dit bezwaar geldt voor den
Nederlandschen lezer niet, daar de vertaalster zich niet aan den woordelijken tekst
gehouden heeft, maar door bekortingen de levendigheid van het geheel heeft
verhoogd.
't Is een genoegen te constateeren, dat zij ten volle voor haar taak berekend blijkt.
En toch was die verre van gemakkelijk. Een enkele maal maar tast zij mis, zooals
op blz. 24, waar zij ‘trepida (angstige) aspettazione, perche qualchecosa di solenne
si avvicinava e sarebbe giunto nelle ombre della notta’ vertaalt met ‘blij verbeiden,
want een heel gewichtig uur naderde, dat in de stilte van den nacht voor hem zou
slaan,’ terwijl duidelijk blijkt, dat eerst 's morgens te elf uur dat plechtige zal gebeuren.
Op blz. 26 gaat iets verloren als ‘ella aveva aspettato un momento ad uscire per
accettar l'aiuto, ben inutile, della sua mano’ wordt overgezet aldus: ‘zij had een
oogenblik getalmd met de geheel onnoodige hulp zijner hand, bij het uitstappen aan
te nemen.’ Een wel wat te groote afkeer van realisme blijkt (blz. 137) uit het
weergeven van ‘Luisa pensò ai vermi, preparò la santonina sul tavolino da notte’
met ‘Louisa dacht aan een minder ernstig kinderkwaaltje en zette een poedertje
voor haar gereed.’ Maar het geheel maakt een zeer gunstigen indruk.
de

Bij dezelfde uitgevers verscheen de 2 druk van J ö r n U h l , waarvan alleen
melding wordt gemaakt omdat de vertaling van den heer B. Canter, welke nogal te
wenschen overliet, thans heeft plaats gemaakt voor een veel betere bewerking van
Dr. C.D. Sax, predikant in de streek waar de
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roman handelt, en die daarbij de hulp had van Gustav Frenssen zelven.
Twee eveneens herziene vertalingen zagen het licht bij C.L.G. Veldt te Amsterdam:
D r o o m e n van Olive Schreiner, door mevr Willeumier, en D e S c h a t d e s
H a r t e n (Le Trésor des Humbles) van Maeterlinck, door mevr. van der
Wissel-Herderschee.
Mevrouw Willeumier heeft zich een goeden naam verworven als vertaalster uit
het Engelsch en blijkbaar gaf zij zich moeite om de stemming van deze wazige
fantazieën zuiver te bewaren. Het geheel is welverzorgd, ook in het volhouden van
den egaal verhalenden stijl. Alleen zou ik 't hier en daar iets krachtiger wenschen.
Zoo is ‘a weird brain-picture’ sterker dan ‘een vreemd visioen’, het ‘death-like face’
meer dan ‘een streng gelaat’, is ‘hij, dien ik aanraak, zal altijd rood bloed in de aderen
hebben’ heel wat zwakker dan ‘whom I touch will have allways the red blood dancing
in his veins’.
Ook in het weergeven van het beeldende is soms iets te weinig. Men vergelijke
‘Het (gelaat) zag de eeuwige bergen naar de witte wolken oprijzen’ met ‘It saw the
eternal mountains rise with walls to the white clouds’; en ook ‘het schuim aan den
oever is wit’ met het schilderachtige ‘the foam is white on the shore’.
Een werk van veel zorg en veel toewijding is de vertaling van Le trésor des
humbles, door mevr. van der Wissel Herderschee. 't Is wel de beste
Maeterlinck-vertaling, die ik hier mocht aankondigen. Het is een moeielijke arbeid,
die een met liefde zich indenken en invoelen eischt in den geest en de ziel van het
oorspronkelijke. Elke zin moet voortdurend in verband gevoeld en gedacht worden
met wat voorafgaat en volgt.
Wanneer twee menschen ditzelfde werk doen, zal er daarom altijd ruimte blijven
voor verschil van opvatting. Mijn hoofd-bedenking tegen dezen arbeid is het
veelvuldig gebruik van vreemde woorden. Bij een derden druk kan de vertaalster
haar tekst in dat opzicht nog heel wat zuiverder maken.
Een enkele maal blijft ze te ver beneden den klank en het rechtstreeksche van
het origineel. Op bladzijde 20 een voorbeeld van beide: ‘les restes ou les souvenirs
de sa présence (de l'âme) presque immédiate y produisent encore aujourd'hui
d'étranges phénomènes.’ Wie dat overluid leest, en dan het volgende, verliest veel:
‘en de sporen van of herinneringen aan die bijna onmiddellijke tegenwoordigheid
(der ziel) brengen daar nog tegenwoordig vreemde verschijnselen te weeg.’
Vergelijkt men verder: ‘Il y a bien d'autres moments du même genre où l'élément
spirituel paraît lutter au fond de l'humanité comme un noyé qui se débat sous les
eaux d'un grand fleuve’, met: ‘Er zijn verscheidene oogenblikken van datzelfde
genre, waarin het geestelijke binnen in de menschheid al zijne krachten schijnt in
te spannen, evenals een drenkeling, wiens heftige bewegingen men ziet onder de
wateren van een geweldigen stroom’, dan blijkt het in rechtstreekschheid
doorschijnende van 't oorspronkelijke in de vertaling troebel geworden.
Een merkwaardige uitgave verscheen bij L.J. V e e n , te Amsterdam, VONDEL's
Lucifer, met de handpers herdrukt in 200 genummerde exemplaren door Julius
Praetere te St. Martens Laethem in Vlaanderen. Het is een reproductie van de eerste
uitgave bij Abraham de Wees, Boekverkooper op den Middeldam te Amsterdam, in
't Nieuwe Testament, in 't jaar 1654.
2 Februari van dat jaar had de eerste opvoering van het treurspel
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plaats en binnenkort ligt die gebeurtenis dus twee-en-een-halve eeuw achter ons.
Het was een gelukkige gedachte dezen fraaien herdruk als feestgave het licht te
doen zïen.
v.N.

Top Naeff, 't Veulen.
Amsterdam, H.J.W. B e c h t . - Een meisjesboek. 't Verhaal speelt ditmaal niet, zooals
de ‘School-Idyllen’ en de ‘Tweelingen’, voornamelijk in 't schoollokaal, en de
hoofdpersoon is van een wat oudere editie. Maar zooals reeds uit den titel blijkt,
bezit deze Jo Welders al de grappige eigenschappen van een jolige onvolwassene,
en 't relaas van haar leven in ‘Huize Treurniet’ bij haar zuster en zwager: Dora, de
Moeke, Loet de chef, en Jo als 't Veulen, is allervermakelijkst.
't Bizonder levendige, dat steeds de boeken van deze schrijfster voorde jeugd
kenmerkt, 't geeft ook aan dit nieuwe werk een eigenaardige bekoring. 't Is wel Top
Naeff's kracht 't leven van alledag weer te geven in al zijn humor, terwijl veel echt,
warm gevoel uiting vindt in de hier en daar voorkomende aandoenlijke gedeelten:
kleine Jelly's ziekte en 't vertrek van een teringachtigen vriend naar 't Zuiden.
Jo's kortstondig optreden als juffrouw van gezelschap, 't was een onderwerp,
bizonder aan deze geestige auteur besteed, en 't onnoemlijk aantal fouten, waaraan
't veulen zich in haar betrekking bij een stijve, oude dame bezondigt, heeft stof
geleverd voor vele van de amusantste bladzijden.
Heeft dit jongste werk 't gebrek van Top Naeff's meisjesboeken in 't algemeen,
n.l. dat 't wat slordig geschreven is, hiertegenover staat een losheid van stijl en
gemakkelijkheid van vertellen, die er mee de verdienste van zijn.
Waar de typeering van deze schrijfster doorgaans voldoende is, zijn vooral de
beide kinderfiguurtjes met veel liefde behandeld.

Else van Brabant. Van Troost in Werken.
Alkmaar, P. K l u i t m a n . - ‘Et puis, il avait le travail, cuirasse dur et gênant, mais
qui défend bien contre la douleur.’ Deze uiting van Daudet is niet geheel op zijn
plaats, als motto voorin dit boekje. Want al wil de schrijfster met haar verhaal
aantoonen, dat werk een uitmuntende verdediger is tegen 't verdriet, haar heldin,
Jo, is zulk een kindervriendin, heeft haar werk als onderwijzeres zoo lief, dat er van
geen ‘cuirasse dur et gênant’ sprake kan zijn.
Maar overigens heeft Else van Brabant 't heel aardig verteld, hoe Jo, de in haar
liefde teleurgestelde, langzamerhand zich leert voegen en door arbeid meer en
meer haar optimisme terugvindt. Voor lezers, die niet meer vragen dan 't verhaaltje,
is dit boekje zeer leesbaar, maar waar wat hoogere eischen gesteld worden, schiet
't direkt te kort.
Want behalve enkele goed geobserveerde psychologische trekjes en soms even
iets raaks in karakterteekening, zijn de verdiensten van dezen roman, die niet meer
is dan een wat uitgewerkte novelle, weinige.
Behoudens een zekere gemakkelijkheid van vertellen, is er van taal en stijl niet
heel veel goeds te melden: herhaaldelijk kunnen we aanstoot nemen aan
akelig-antieke, niets-zeggende beelden.
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Maar 't overwegende bezwaar tegen tegen dit boekje ligt toch elders en wel in de
groote oppervlakkigheid en ongeacheveerdheei. 't Donnée had werkelijk in de
handen eener bekwame romancière aanleiding kunnen zijn voor een heel
interessante zielestudie. Maar in ‘Van Troost in Werken’ staan we, vóórdat we aan
't belangrijkste toekomen, voor 't even onverwachte als abrupte slot, dat bovendien,
gezien van een nor-
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maal-menschelijk standpunt, een enorme psychologische onjuistheid is.

Frans Hulleman, Leven.
Rotterdam, J o h a n P i e t e r s e . - Na 't lezen van Frans Hulleman's vorigen bundel
is dit ‘Leven’ een teleurstelling. Want waar de auteur zich vroeger eveneens als een
psycholoog en scherp-opmerker deed kennen, toonde hij behalve dat ook een veel
flinker kijk op 't leven dan in deze laatste schetsen. Dit bundeltje is werkelijk, op
enkele uitzonderingen na, ‘peuterwerk’, en alle fijne observatie en netjes ontleden
van détails kan 't gemis aan kern niet vergoeden.
Waar die kern niét ontbreekt, brengt Hulleman goed werk voor den dag, getuige
‘Harteleed’, een aangrijpend verhaal van de wanhoop van een oud man, ‘Een
Bezoek’, ‘Een Incident’, en misschien nog een; maar tegenover die weinige goede
staan veel méér schetsen van een ergerlijke onbeduidendheid; ik noem maar ‘Oud
en nieuw’, ‘Een Weerzien’, ‘Pas Vaandrig’, in sommige waarvan Hulleman's knappe
stijl hem zelfs in den steek laat en onpersoonlijk wordt.
't Is te betwijfelen of Hulleman langs dezen weg van peuterig ontleden van meest
oninteressante kleinigheden ooit als kunstenaar zijn doel zal bereiken. Gelukkig
kennen we beter werk van hem.

Th. van Merwede, Reinier.
Amsterdam, P.N. v a n K a m p e n e n Z o o n . - ‘Reinier’ heeft, al doet dit tot de
kunstwaarde niets af, dit groote voordeel, dat 't een belangwekkend onderwerp
behandelt, en wel de zoo veel-besproken kwestie of een artiste in 't huwelijk met
een gewoon man gelukkig kan zijn. Th. van Merwede vindt dit blijkbaar wel en hij
illustreert zijn opinie heel aardig in 't eerste gedeelte van zijn boek met 't weergeven
van 't wel gelukkig huwelijk van Reinier met Gerda, de artiste. Nu is 't maar zoo
jammer, dat hij zijn donnée niet zuiver wist te houden en plotseling de verhouding
tusschen Gerda en Reinier geheel laat veranderen door in Reinier een teringlijder
te doen ontdekken. 't Laatste deel van 't boek heeft dus voor de bovengenoemde
kwestie geen beteekenis meer, daar er hier sprake is van een àbnormaal man.
Evenwel, psychologisch zijn ook die laatste 100 bladzijden goed doorwerkt, en met
de typeering van de beide hoofdpersonen was de auteur stellig gelukkig.
Als er hier aanmerkingen zijn te maken, dan is dat voornamelijk op 't uiterlijke. Ik
noemde reeds 't gebrek in de compositie; er blijft mij nog te wijzen op 't stijve in
dialoog, die hier en daar in onvervalschte boekentaal ontaardt.
Over 't geheel echter is van Merwede's proza heel sober gehouden en zijn stijl
vloeiend. ‘Reinier’ is een boekje waaruit wel talent blijkt.

H.C. Kakebeeke, Verzen.
Amsterdam, P.N. v a n K a m p e n e n Z o o n . - Er is in alle couranten, bij 't
bespreken van Kakebeeke's verzen, gewezen op 't droevig contrast tusschen 't
smakelijk uiterlijk en 't ver van 't smakelijke innerlijk. Ik hoef daar dus niet meer in 't
bizonder van te gewagen en kan volstaan met te zeggen, dat de heer Kakebeeke
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misschien alles is, behalve... dichter, zoo min lyrisch als episch. Uit dezen
verzenbundel spreekt de meest volslagen onmacht.
C.
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